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1. Concursos públicos

PARTE A

ÓRGÃOS DE SOBERANIA

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

Instituto de Gestão Financeira e Patrimonial
da Justiça

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 de Gestão Financeira
e Patrimonial da Justiça

Endereço Código postal
Avenida de 5 de Outubro, 124 1050-061

Localidade/Cidade País
Lisboa Portugal

Telefone Fax
217907700 217950540

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
E-mail: correio@igfpj.mj.pt

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

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

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

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

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

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

Execução, seja por que meio for, de uma obra que satisfaça as necessidades
indicadas pela entidade adjudicante   £
II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro?
NÃO    ¢         SIM    £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Empreitada de concepção construção do depósito de água e central de
pressurização no Estabelecimento Prisional de Vale de Judeus.

II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Execução de depósito de água para consumo humano, ligação à rede de captação
existente e à rede de distribuição, instalação de central de pressurização, incluindo
instalação eléctrica e todos os trabalhos complementares necessários à execução da
empreitada.
O preço base do concurso é de 125 000 euros, não incluindo o IVA.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Estabelecimento Prisional de Vale de Judeus.
Código NUTS
PT 16C-Continente centro.

II.1.9) Divisão em lotes

NÃO   ¢        SIM    £

Indicar se se podem apresentar propostas para:

um lote £ vários lotes £ todos os lotes £

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

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

Indicar o prazo em meses \\ e/ou em dias 120 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
Não é exigida caução provisória.
A caução a exigir para garantia do contrato é 5 % do valor da adjudicação (com
exclusão do IVA), nos termos do n.º 1 do artigo 113.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de
2 de Março.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
A empreitada é por preço global. Os pagamentos serão efectuados por medição,
com observância do disposto nos artigos 202.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 59/
99, de 2 de Março.
III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
A modalidade jurídica de associação que deve adoptar qualquer agrupamento de
empreiteiros a que venha, eventualmente, a ser adjudicada a empreitada é a de agru-
pamento complementar de empresas (ACE).

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 podem ser admitidos a concurso:
a) Os titulares de alvará, emitido pelo Instituto dos Mercados de Obras Públicas
e Particulares e do Imobiliário (IMOPPI), contendo as seguintes autorizações:
1.ª categoria — empreiteiro geral ou construtor geral de edifícios de construção tra-
dicional, na classe correspondente ao valor da sua proposta;
15.ª subcategoria da 4.ª categoria e 9.ª, 10.ª, 11.ª e 12.ª subcategorias da 5.ª categoria e
das classes correspondentes aos valores dos trabalhos especializados que lhes res-
peitem;
b) Os não titulares de alvará, que apresentem certificado de inscrição em lista ofici-
al de empreiteiros aprovados adequado à obra posta a concurso, emitido por uma
das autoridades competentes mencionadas no n.º 1 do anexo I ao programa de con-
curso, o qual indicará os elementos de referência relativos à idoneidade, à capacida-
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de financeira e económica e capacidade técnica que permitiram aquela inscrição e
justifique a classificação atribuída nessa lista;
c) Os não titulares de alvará emitido pelo IMOPPI ou que não apresentem certifi-
cado de inscrição na lista oficial de empreiteiros aprovados, desde que apresentem
os documentos relativos à comprovação da sua idoneidade, capacidade financeira,
económica e técnica para a execução da obra posta a concurso indicados nos n.os

15.1 e 15.3 do programa de concurso.
III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
Os indicados no programa de concurso.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
Os indicados no programa de concurso.
III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Os indicados no programa de concurso.

SECÇÃO IV: PROCESSOS

IV.1) TIPO DE PROCESSO
Concurso público ¢

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

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

1 Preço — 65 %;
2 Valia técnica da proposta — 35 %.
A valia técnica da proposta será avaliada com base nos seguintes subfactores e res-
pectiva ponderação:
Análise e qualificação do projecto — 25 %:
Qualidade da solução proposta em termos de revestimentos — 5 %;
Valia técnica em termos de condições técnicas e equipamentos propostos — 10 %;
Qualidade global da solução proposta — 10 %;
Análise e qualificação da proposta — 10 %:
Nota justificativa do preço proposto, incluindo a lista de preços unitários e plano
de pagamentos — 5 %;
Programa de trabalhos, incluindo plano de equipamentos a utilizar, cargas de mão-
-de-obra e plano de segurança — 5 %.

Por ordem decrescente de importância NÃO £ SIM ¢

ou
B2) Os critérios indicados no caderno de encargos £

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

Data limite de obtenção 07 /12 /2005 ou \\\ 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
O pedido do processo de concurso será feito por escrito ao IGFPJ, através de ofí-
cio, acompanhado pelo respectivo cheque. O processo pode ser levantado nas ins-
talações do IGFPJ ou enviado por correio aos concorrentes que o solicitarem.
IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação

10 /01 /2006 ou \\\ dias a contar do envio do anúncio para o
Jornal Oficial da União Europeia ou da sua publicação no Diário da República
Hora 16 horas 30 minutos.

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

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

£ £ £ £ £ £ £ £ ¢ £ £ ————————

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

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

IV.3.7) Condições de abertura das propostas
IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas
O acto do concurso é público, podendo assistir ao acto todas as pessoas interes-
sadas e intervir as devidamente credenciadas.
IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 11 /01 /2006, ————— dias a contar da publicação do anún-
cio no Diário da República ou
no dia útil seguinte à data limite para a apresentação de propostas  £

Hora 10 horas. Local IGFPJ, Avenida de 5 de Outubro, 124, 1050-061 Lisboa.

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

2 de Novembro de 2005. — O Presidente do Conselho Directivo,
António José Morais. 3000186407

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA,
DO DESENVOLVIMENTO RURAL

E DAS PESCAS

Direcção Regional de Agricultura do 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
DRAALG — Direcção Regional
de Agricultura do Algarve

Endereço Código postal
Apartado 282, Patacão, 8001-904 Faro 8001-904 Faro

Localidade/Cidade País
Faro Portugal

Telefone Fax
289870700 289870789

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
draalg@draalg.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   12
II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro?
NÃO    ¢         SIM    £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Prestação de serviços de fiscalização e coordenação de segurança da empreitada de
execução da barragem, redes de rega e viária do Aproveitamento Hidroagrícola do
Pessegueiro.
II.1.6) Descrição/objecto do concurso
O presente concurso tem por objecto a prestação de serviços de fiscalização e coor-
denação de segurança da empreitada de execução da barragem, redes de rega e viária
do Aproveitamento Hidroagrícola do Pessegueiro, de que se destacam as seguintes
actividades:
Fiscalização da construção da barragem de terra com aterro zonado com 14,50 m de
altura acima do terreno natural, volume do corpo da barragem com 48 440 m3,
desenvolvimento do coroamento 209 m, largura do coroamento 6 m. Dique da
portela, tipo perfil homogéneo com dreno de pé, volume do corpo do dique com
2020 m3, desenvolvimento do coroamento 98 m, largura do coroamento 3 m. Órgãos
hidráulicos, descarregador de cheias com soleira frontal em labirinto, comprimento
do canal descarga 65 m, largura do canal descarga 6 m. Torre de tomada de água
com 15 m de altura. Descarga de fundo com conduta DN 1200 mm de betão armado
com alma de aço, pré-fabricado com 124,50 m de comprimento, conduta DN700 mm,
para válvula de jacto oco da descarga de fundo com 7,5 m de extensão. Equipamen-
tos eléctricos, alimentação de energia ao posto de observação da barragem (POB) a
partir de um posto de transformação (PT) do tipo aéreo, instalação de um grupo
gerador de emergência. Alimentação dos circuitos de iluminação exterior da barra-
gem (coroamento e paramento de jusante) a partir do (Q.GB) e do quadro da estru-
tura da descarga de fundo (Q.DF). Instalação do equipamento de comando e con-
trolo que permita o comando à distância, a partir do POB, da comporta da descarga
de fundo instalada na torre da tomada de água e da válvula da estrutura de saída
da descarga de fundo. Rede de rega condutas em PEAD — PN 4..90 < DN < 355.
1,186 m, condutas em PEAD — PN 6......90 < DN < 355......1,182 m, 17 hidrantes,
41 bocas de rega. Rede viária, pontão com dois vãos, largura 4 m, caminho com
666 m, com 4 m de faixa de rodagem, com rega de impregnação e camada de desgaste
em betão betuminoso;
Acompanhamentos dos trabalhos por uma equipa de arqueologia;
Coordenação de segurança em obra, com nomeação do respectivo coordenador, de
acordo com o Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de Outubro de 2003.
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II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Aproveitamento Hidroagrícola do Pessegueiro, freguesia de Martilongo, concelho
de Alcoutim.
Código NUTS
PT150.

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

Vocabulário principal Vocabulário complementar

Objecto 74.23.00.00-0 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

II.1.9) Divisão em lotes

NÃO   ¢        SIM    £

Indicar se se podem apresentar propostas para:

um lote £ vários lotes £ todos os lotes £

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

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

Indicar o prazo em dias 420 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
O concorrente sobre o qual recaia a adjudicação deve prestar uma caução no
valor de 5 % do total da adjudicação, IVA não incluído, ao abrigo do artigo 69.º
e nos termos dos artigos 70.º e 71.º, todos do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de
Junho.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
As condições de pagamento obedecem ao previsto no artigo 8.º do programa de
concurso.
III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
Os agrupamentos de empresas concorrentes podem optar pela modalidade de con-
sórcio externo, em regime de responsabilidade solidária, ou em agrupamento comple-
mentar de empresas (ACE).

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
Podem apresentar propostas as entidades que não se encontrem em nenhuma das si-
tuações referidas no n.º 1 do artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho,
e que comprovem possuir capacidade financeira e técnica para assegurar o exacto e
pontual cumprimento do contrato, nos termos dos artigos 5.º e 6.º do programa de
concurso.
III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
Os concorrentes deverão apresentar os documentos indicados nas alíneas a) e b)
do n.º 1 do artigo 14.º do programa de concurso.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
Os concorrentes deverão apresentar os documentos indicados na alínea e) do n.º 1
do artigo 14.º do programa de concurso.
III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Os concorrentes deverão apresentar os documentos indicados nas alíneas c), d), f),
g), h), i) e j) do n.º 1 do artigo 14.º do programa de concurso.

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

NÃO    ¢        SIM   £

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

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

NÃO    £       SIM    ¢

SECÇÃO IV: PROCESSOS

IV.1) TIPO DE PROCESSO
Concurso público ¢

IV.1.3) Publicações anteriores referentes ao mesmo projecto

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

1 Memória descritiva e justificativa do modo de execução das várias tarefas e res-
pectiva metodologia de acção;
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
Concurso público DRAALG n.º 02/2005.
IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

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

Custo: 100 euros. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
Pagamento em dinheiro ou em cheque traçado passado em nome de Direcção Re-
gional de Agricultura do Algarve (isento de IVA).
IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação

21 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

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

IV.3.7) Condições de abertura das propostas
IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas
Ao acto público pode assistir qualquer interessado, apenas podendo intervir os
concorrentes e os 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 o acto público de abertura das propostas realizar-se-á na
DRAALG, sita no Patacão, 8000 Faro.

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
O meio de financiamento está enquadrado nos programas plurianuais previstos nas
verbas a disponibilizar no âmbito do QCA III. Agris, Acção 5 — Gestão de recursos
hídricos e emparcelamento, Subacção 5.1 — Novos regadios colectivos e beneficia-
ção de regadios tradicionais, barragem e Rede de Rega do Pessegueiro, com o
n.º 2004700014634.

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
O processo de concurso pode ser consultado, sem obrigatoriedade de aquisição, no
local indicado no ponto I.1).

* 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.

7 de Novembro de 2005. — O Director Regional, Joaquim Caste-
lão Rodrigues. 1000294382

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
218841919 218841069/70

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
rosalia.cruz@chlisboa-zc.min-saude.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.1.3) Tipo de contrato de serviços

Categoria de serviços   07
II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro?

NÃO    ¢         SIM    £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Assistência técnica ao equipamento informático diverso do Centro Hospitalar de
Lisboa (Zona Central) durante 2006.
II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Celebração de contrato de assistência técnica ao equipamento informático diverso
do CHL durante 2006.
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 72.52.11.00-4 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

II.1.9) Divisão em lotes

NÃO   ¢        SIM    £

Indicar se se podem apresentar propostas para:

um lote £ vários lotes £ todos os lotes £

II.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.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
90 dias a partir da data da factura.
III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
Os indicados no caderno de encargos.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
Os indicados no caderno de encargos.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
Conforme caderno de encargos.
III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Conforme caderno de encargos.

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
1-0-0001/06.
IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

Data limite de obtenção 09 /01 /2006

Custo: 25 euros, mais 21 % de IVA. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
Pagamento por cheque ou numerário no Serviço de Aprovisionamento, edifício do
Centro de Formação do Centro Hospitalar de Lisboa (Zona Central), Hospital de
São José, entre as 9 e as 16 horas.
IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação

09 /01 /2006
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 poden-
do nele intervir os concorrentes ou seus representantes devidamente creden-
ciados.
IV.3.7.2) Data, hora e local

10 /01 /2006

Hora 10 horas. Local Serviço de Aprovisionamento, edifício do Centro de Formação,
sito na morada indicada em I.1).

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    ¢        SIM    £

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

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

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES

O contrato é para vigorar no ano de 2006, com a faculdade prevista na alínea g) do
n.º 1 do artigo 86.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.

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

14 /11 /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.

14 de Novembro de 2005. — A Técnica Superior de 1.ª Classe,
Fátima Almeida. 3000186391

Hospital de Sobral Cid

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 Sobral Cid Serviço de Aprovisionamento

Endereço Código postal
Conraria 3031-801 Ceira

Localidade/Cidade País
Coimbra Portugal

Telefone Fax
239404696 239404696

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
saprov@hpscid.min-saude.pt

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO
Indicado em I.1 ¢ Se distinto, ver anexo A
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I.4) ENDEREÇO PARA ONDE DEVEM SER ENVIADOS AS PROPOSTAS/PEDI-
DOS DE PARTICIPAÇÃO
Indicado em I.1 ¢  Se distinto, ver anexo A

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

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

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

Combinação dos anteriores £

II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Fornecimento de géneros alimentares para o 1.º semestre de 2006.
II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Ovos calibrados/classe A;
Batata e feijão;
Frutas, hortaliças e ultracongelados;
Carnes frescas e congeladas;
Peixe fresco e congelado;
Mercearias.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Serviço de Aprovisionamento (despensa)/Hospital de Sobral Cid.

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

Indicar o prazo em meses 06 a partir da decisão de adjudicação (para fornecimen-
tos e serviços)

Ou: Início 01 /01 /2006 e/ou termo 30 /06 /2006

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
O pagamento será efectuado 90 dias após o fornecimento.

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

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
A proposta deve ser instruída com os documentos a que se referem os artigos 30.º
a 40.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.

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.1.3) Publicações anteriores referentes ao mesmo projecto
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 \\\107 IIIª Série

\\\\ /\\\\ de 03 /06 /2005

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

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

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

Por ordem decrescente de importância NÃO £ SIM £

ou
B2) Os critérios indicados no caderno de encargos ¢

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante
Concurso público n.º 310003/2006 — Fornecimento de géneros alimentares para o
1.º semestre do ano de 2006.
IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

Data limite de obtenção 15 /12 /2005
IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação

15 /12 /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

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

IV.3.7) Condições de abertura das propostas
IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas
Só poderão intervir no acto público do concurso as pessoas que para o efeito esti-
verem devidamente credenciadas pelos concorrentes, bastando para tanto, no caso
de intervenção do titular de empresa em nome individual, a exibição do seu bilhete
de identidade.
IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 16 /12 /2005

Hora 10 horas e 30 minutos. Local sala de reuniões do Hospital de Sobral Cid, pav. 6, 1.º

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    ¢        SIM    £

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

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

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

\\ /\\ /\\\\

14 de Novembro de 2005. — O Presidente do Conselho de Admi-
nistração, José Alberto Coelho. 3000186385

Instituto da Droga e da Toxicodependência

Delegação Regional de Lisboa e Vale do Tejo

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 da Droga e da Toxicodependência Secção Aprovisionamento
Delegação Regional de Lisboa e Vale do Tejo

Endereço Código postal
Rua de Pinheiro Chagas, 69, 3.º 1069-070

Localidade/Cidade País
Lisboa

Telefone Fax
213129380 213171312

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 £

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
Prestação de serviços de segurança e vigilância.
II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Prestação de serviços de segurança e vigilância para o ano de 2006 para o Centro
de Atendimento a Toxicodependentes — CAT Taipas.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Rua das Taipas, 20, 1250 Lisboa.
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 74.61.40.00-6 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

II.1.9) Divisão em lotes

NÃO   ¢        SIM    £

Indicar se se podem apresentar propostas para:

um lote £ vários lotes £ todos os lotes £

II.1.10) As variantes serão tomadas em consideração?

NÃO   ¢        SIM   £

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

Início 01 /01 /2006 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
Caução no valor de 5 % do valor total da adjudicação, com exclusão do IVA.
III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
Os descritos no 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
Indicados no programa e caderno de encargos do concurso.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
Não exigível.
III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Não exigível.

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

NÃO    ¢        SIM   £

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

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

NÃO    £       SIM    ¢

SECÇÃO IV: PROCESSOS

IV.1) TIPO DE PROCESSO
Concurso público ¢

IV.1.1) Já foram seleccionados candidatos?

NÃO    ¢        SIM   £

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

IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta   ¢
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
1/2006.

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

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

Condições e forma de pagamento
O caderno de encargos poderá ser levantado no Serviço de Aprovisionamento do
IDT/DRLVT, das 9 horas e 30 minutos às 12 horas e 30 minutos e das 14 às 17 ho-
ras.
IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação

15 dias a contar da sua publicação no Diário da República

Hora 17 horas.

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

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

£ £ £ £ £ £ £ £ ¢ £ £ ————————

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

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

IV.3.7) Condições de abertura das propostas
IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas
Ao acto público pode assistir qualquer interessado, apenas podendo nele intervir
os concorrentes e seus representantes devidamente credenciados.
IV.3.7.2) Data, hora e local
No dia útil seguinte à data limite para a apresentação de propostas  ¢

Hora 10 horas. Local Rua de Pinheiro Chagas, 69, 5.º, esquerdo.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    ¢        SIM    £

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

14 de Novembro de 2005. — Pelo IDT/DRLVT, Paula Brum.
3000186405

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

UNIVERSIDADE DE AVEIRO

Serviços de Acção Social
ANÚNCIO DE CONCURSO

Obras ¢

Fornecimentos £

Serviços £

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

NÃO    ¢         SIM    £

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Serviços de Acção Social da Universidade Divisão Administrativa e Financeira
de Aveiro (SASUA) dos Serviços de Acção Social

da Universidade de Aveiro

Endereço Código postal
Campus Universitário de Santiago 3810-193

Localidade/Cidade País
Aveiro Portugal

Telefone Fax
234370200/234370312 234429116

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
sas@ua.pt www.sas.ua.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 £

25 000
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SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

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

Execução, seja por que meio for, de uma obra que satisfaça as necessidades
indicadas pela entidade adjudicante   £
II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro?
NÃO    ¢         SIM    £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Empreitada de execução do Núcleo Residencial do Crasto — Residências Poente,
num total de seis edifícios interligados: edifícios R2, R3 (quatro edifícios) e R3
topo dos SASUA.
II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Construção do Núcleo Residencial do Crasto — Residências Poente, num total de
seis edifícios interligados: edifícios R2, R3 × 4 (quatro edifícios) e R3 topo dos
SASUA, com uma área de construção de 5096,7 m2.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Agra do Crasto — Campus Universitário de Santiago
Concelho de Aveiro.
Código NUTS
161.

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

Vocabulário principal Vocabulário complementar

Objecto 45.00.00.00-7 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

Objectos45.21.47.00-7 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
comple- \\.\\.\\.\\-\ \\\\-\\\\\-\\\\\-\
mentares\\.\\.\\.\\-\ \\\\-\\\\\-\\\\\-\

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

II.1.9) Divisão em lotes

NÃO   ¢        SIM    £

Indicar se se podem apresentar propostas para:

um lote £ vários lotes £ todos os lotes £

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

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO
II.2.1) Quantidade ou extensão total
2 968 007,98 euros.

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

Indicar o prazo em meses 15 e/ou em dias \\\ a partir da data da consigna-
ção (para obras)

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas
Para garantir o exacto e pontual cumprimento das suas obrigações, o adjudicatário
deve prestar uma caução no valor de 5 % do preço total do respectivo contrato,
com exclusão de IVA.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
A empreitada será realizada em regime de série de preços, sendo as condições de
pagamento as fixadas no caderno de encargos, e será financiada do seguinte modo:
PIDDAC — Capítulo 50;
FEDER.
III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
Ao concurso poderão apresentar-se empresas ou grupos de empresas que declarem
a intenção de se constituírem juridicamente numa entidade ou em consórcio exter-
no, em regime de responsabilidade solidária, tendo em vista a celebração do contra-
to, devendo pelo menos a classe do alvará de empreiteiro de obras públicas de
uma delas cobrir o valor total da proposta.

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 como concorrentes:
a) Os titulares de certificado de classificação de empreiteiro geral de edifício de
obras públicas na 1.ª categoria, em classe correspondente ao valor da proposta,
emitido pelo Instituto dos Mercados de Obras Públicas e Particulares e do Imobi-
liário (IMOPPI), que contenha as seguintes autorizações:
1.ª, 3.ª, 4.ª, 5.ª, 6.ª e 8.ª subcategorias da 1.ª categoria;
1.ª, 8.ª, 10.ª e 12.ª subcategorias da 4.ª categoria,
nas classes correspondentes à parte dos trabalhos a que respeitam;
b) Os não titulares de certificado de classificação de empreiteiro de obras públicas,
nos termos da alínea anterior, que apresentem certificado de inscrição em lista ofici-
al de empreiteiros aprovados adequado à obra posta a concurso, emitido por uma
das entidades competentes de Estado pertencente ao espaço económico europeu,

mencionados no anexo I à Portaria n.º 104/2001, de 21 de Fevereiro, que indique
os elementos de referência relativos à idoneidade, à capacidade financeira e econó-
mica e à capacidade técnica que permitiram aquela inscrição e justifique a classifi-
cação atribuída nessa lista;
c) Os não titulares de certificado de classificação de empreiteiro de obras públi-
cas, emitido pelo IMOPPI, ou que não apresentem certificado de inscrição em
lista oficial de empreiteiros aprovados, desde que apresentem os documentos re-
lativos à comprovação da sua idoneidade, capacidade financeira, económica e
técnica para a execução da obra posta a concurso indicados no programa do
concurso;
d) Os concorrentes deverão comprovar a sua capacidade financeira e económica e
técnica nos termos dos artigos 67.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de
Março, e no estabelecido no programa do concurso:
d.1) A capacidade económica e financeira será avaliada através dos seguintes indi-
cadores:
Liquidez geral (LG) = (existências + disponibilidades + dívidas de terceiros a
curto prazo)/passivo a curto prazo;
Autonomia financeira (AF) = capitais próprios/activo líquido total;
Grau de cobertura do imobilizado (GCI) = capitais permanentes (capitais pró-
prios + dívidas a terceiros a médio e longo prazo)/imobilizado líquido.
Serão excluídos os concorrentes que, no mínimo, não apresentem cumulativamente
os valores do quartil inferior previstos na Portaria n.º 1547/2002, publicada no
Diário da República, 1.ª série-B, de 24 de Dezembro de 2002;
d.2) A capacidade técnica será avaliada através de:
Comprovação da execução de, pelo menos, uma obra de idêntica natureza da obra
posta a concurso, de valor não inferior a 1 780 804,79 euros;
Adequação do equipamento e da ferramenta especial a utilizar na obra, seja pró-
prio, alugado ou sob qualquer outra forma, às suas exigências técnicas;
Adequação dos técnicos e dos serviços técnicos, estejam ou não integrados na em-
presa, a afectar à obra.
III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
1 — Documentos a apresentar por todos os concorrentes:
a) Documento comprovativo da regularização da situação contributiva para com a
segurança social portuguesa, emitido pelo Instituto de Gestão Financeira da
Segurança Social, e, se for o caso, certificado equivalente emitido pela autoridade
competente do Estado de que a empresa seja nacional ou no qual se situe o seu
estabelecimento principal; qualquer dos documentos referidos deve ser acompanha-
do de declaração, sob compromisso de honra, do cumprimento das obrigações res-
peitantes ao pagamento das quotizações para a segurança social no espaço econó-
mico europeu;
b) Declaração comprovativa da situação tributária regularizada, emitida pela repar-
tição de finanças do domicílio ou sede do contribuinte em Portugal, de acordo com
o previsto no artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 236/95, de 13 de Setembro, e, se for o
caso, certificado equivalente emitido pela autoridade competente do Estado de que
a empresa seja nacional ou no qual se situe o seu estabelecimento principal; qual-
quer dos documentos referidos deve ser acompanhado de declaração, sob compro-
misso de honra, do cumprimento das obrigações no que respeita ao pagamento de
impostos e taxas no espaço económico europeu.
2 — Documentos a apresentar apenas pelos concorrentes titulares de certificado de
inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados de um dos Estados menciona-
dos no anexo I à Portaria n.º 104/2001, de 21 de Fevereiro:
a) Certificado de classificação de empreiteiro de obras públicas (ou cópia sim-
ples do mesmo), emitido pelo IMOPPI, contendo as autorizações referidas na
alínea a) do n.º III.2.1), e, se for o caso, declaração que mencione os subemprei-
teiros;
Ou, caso o concorrente não possua o certificado indicado na alínea a):
a2) Certificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados (ou cópia
simples do mesmo) adequado à obra posta a concurso, que indique os elementos de
referência relativos à idoneidade, à capacidade financeira e económica e à capacida-
de técnica que permitiram aquela inscrição e justifique a classificação atribuída
nessa lista, emitido por uma das entidades indicadas no n.º 1 do anexo I à Portaria
n.º 104/2001, de 21 de Fevereiro, e, se for o caso, declaração que mencione os su-
bempreiteiros.
3 — Outros documentos a apresentar apenas pelos concorrentes não titulares de
certificado de classificação de empreiteiro de obras públicas, emitido pelo IMOPPI,
ou que não apresentem certificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros apro-
vados, bem como pelos concorrentes nacionais dos Estados signatários do Acordo
sobre Contratos Públicos da Organização Mundial do Comércio, referidos no
anexo II à Portaria n.º 104/2001, de 21 de Fevereiro:
a) Caso se trate de concorrente de um dos Estados mencionados no anexo VIII do
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, certificado de inscrição no registo a que se
refere o mesmo anexo, com todas as inscrições em vigor;
b) Certificados do registo criminal dos representantes legais da empresa ou do-
cumentos equivalentes emitidos pela autoridade judicial ou administrativa compe-
tente do Estado de que a empresa seja nacional ou no qual se situe o seu estabele-
cimento principal;
c) Documento que comprove que a empresa não se encontra em estado de falência,
de liquidação, de cessação de actividade, nem se encontra sujeita a qualquer meio
preventivo da liquidação de patrimónios ou em qualquer situação análoga, ou te-
nha o respectivo processo pendente, emitido pela autoridade judicial ou adminis-
trativa competente do Estado de que a empresa seja nacional ou no qual se situe o
seu estabelecimento principal;
d) Documentos comprovativos da inexistência das seguintes situações:
d1) Sanção administrativa por falta grave em matéria profissional, se entretanto não
tiver ocorrido a reabilitação;
d2) Sanção acessória de privação do direito de participar em arrematações ou con-
cursos públicos que tenham por objecto a empreitada ou a concessão de obras
públicas, o fornecimento de bens e serviços, a concessão de serviços públicos e
a atribuição de licenças ou alvarás, durante o período de inabilidade legalmente
previsto;
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d3) Sanção acessória de interdição da prática dos seguintes actos, motivada pela
admissão de menores a trabalhos proibidos ou condicionados durante o período
de inabilidade legalmente previsto:
Celebração de contratos de fornecimentos, obras públicas, empreitadas ou presta-
ções de serviços com o Estado ou outras entidades públicas, bem como com insti-
tuições particulares de solidariedade social comparticipadas pelo orçamento da
segurança social;
Celebração de contratos de exploração da concessão de serviços públicos;
Apresentação de candidatura a apoios dos fundos comunitários;
d4) Sanção administrativa ou judicial pela utilização ao seu serviço de mão-de-
-obra, legalmente sujeita ao pagamento de impostos e contribuições para a se-
gurança social, não declarada nos termos das normas que imponham essa obri-
gação, em Portugal ou no Estado de que seja nacional ou no qual se situe o
seu estabelecimento principal, durante o prazo de prescrição da sanção legal-
mente previsto.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
1 — Documentos a apresentar por todos os concorrentes:
a) Documento emitido pelo Banco de Portugal, no mês em que o concurso tenha
sido aberto, no mês anterior ou posterior, que mencione as responsabilidades da
empresa no sistema financeiro e, se for o caso, documento equivalente emitido pelo
banco central do Estado de que a empresa seja nacional ou no qual se situe o seu
estabelecimento principal;
b) Cópia das três últimas declarações periódicas de rendimentos para efeitos de
IRS ou IRC, na qual se contenha o carimbo «recibo», e, se for o caso, do-
cumento equivalente apresentado, para efeitos fiscais, no Estado de que a empre-
sa seja nacional ou no qual se situe o seu estabelecimento principal; se se tratar
de início de actividade, a empresa deve apresentar cópia autenticada da respecti-
va declaração;
c) Declaração assinada pelo representante legal da empresa em que na mesma se
expressem os valores relativos à autonomia financeira, liquidez geral e grau de co-
bertura do imobilizado, nos termos expressos na Portaria n.º 1547/2002, publicada
no Diário da República, 1.ª série-B, de 24 de Dezembro.
2 — Documentos a apresentar pelos concorrentes na situação referida em III.2.1.1 3):
a) Balanços ou extractos desses balanços sempre que a publicação dos balanços
seja exigida pela legislação do Estado de que a empresa seja nacional ou no qual
se situe o seu estabelecimento principal;
d) Declaração sobre o volume de negócios global da empresa e o seu volume de ne-
gócios em obra nos três últimos exercícios, assinada pelo representante legal da
empresa.
III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
1 — Documentos a apresentar por todos os concorrentes:
a) Certificados de habilitações literárias e profissionais dos quadros da empresa e
dos responsáveis pela orientação da obra, designadamente:
Director técnico da empreitada;
Representante permanente do empreiteiro na obra;
b) Lista das obras executadas da mesma natureza da que é posta a concurso,
acompanhada de certificados de boa execução relativos às obras mais importan-
tes; os certificados devem referir o montante, data e local de execução das obras e
se as mesmas foram executadas de acordo com as regras da arte e regularmente
concluídas;
c) Declaração, assinada pelo representante legal da empresa, que mencione o equi-
pamento principal a utilizar na obra e, se for o caso, o equipamento de característi-
cas especiais, indicando, num e noutro caso, se se trata de equipamento próprio,
alugado ou sob qualquer outra forma;
d) Declaração, assinada pelo representante legal da empresa, que mencione os téc-
nicos, serviços técnicos e encarregados, estejam ou não integrados na empresa, a
afectar à obra, para além dos indicados na alínea a).
2 — Documentos a apresentar apenas pelos concorrentes titulares de certificado de
inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados de um dos Estados menciona-
dos no anexo I à Portaria n.º 104/2001, de 21 de Fevereiro:
Certificado de classificação de empreiteiro de obras públicas (ou cópia simples do
mesmo), emitido pelo IMOPPI, contendo as autorizações referidas na alínea a) do
n.º III.2.1), e, se for o caso, declaração que mencione os subempreiteiros.
3 — Caso o concorrente não possua o certificado indicado no número anterior:
a) Certificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados (ou cópia sim-
ples do mesmo) adequado à obra posta a concurso, que indique os elementos de
referência relativos à idoneidade, à capacidade financeira e económica e à capacida-
de técnica que permitiram aquela inscrição e justifique a classificação atribuída
nessa lista, emitido por uma das entidades indicadas no n.º 1 do anexo I à Portaria
n.º 104/2001, de 21 de Fevereiro, e, se for o caso, declaração que mencione os su-
bempreiteiros.

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 — 0,65;
2 Valia técnica da proposta — 0,35.

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 05/CP/2005 — processo n.º 83/AP/2005.
IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

Data limite de obtenção 19 /12 /2005

Custo: 750 euros, a que acrescerá o IVA à taxa legal em vigor. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
Cheque cruzado passado à ordem dos Serviços de Acção Social da Universidade
de Aveiro.
IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação

27 /12 /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

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
Poderão assistir ao acto público do concurso todas as pessoas interessadas e in-
tervir os concorrentes ou seus representantes devidamente credenciados.
IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 28 /12 /2005

Hora 10 horas. Local edifício sede dos Serviços de Acção Social da Universidade de
Aveiro, Campus Universitário de Santiago, em Aveiro.

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 — 015 Medida 002.

* 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.

10 de Novembro de 2005. — A Reitora, Helena Nazaré.
1000294579

AUTARQUIAS

CÂMARA MUNICIPAL DE GRÂNDOLA

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 Grândola Divisão de Obras Municipais,

Transportes e Oficinas

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

Localidade/Cidade País
Grândola Portugal

Telefone Fax
269450000 269451907

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
Domto.cmg@mail.telepac.pt www.cm-grandola.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.1.4) Trata-se de um contrato-quadro?
NÃO    ¢         SIM    £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Edifício administrativo do recinto da feira de Grândola.
II.1.6) Descrição/objecto do concurso
O concurso visa a adjudicação da empreitada acima indicada, cujo regime é por
série de preços.
O valor base para efeitos de concurso é de 371 308,42 euros.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Freguesia e concelho de Grândola.

II.1.9) Divisão em lotes

NÃO   ¢        SIM    £

Indicar se se podem apresentar propostas para:

um lote £ vários lotes £ todos os lotes £

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

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO
II.2.1) Quantidade ou extensão total
A empreitada refere-se à totalidade dos trabalhos previstos no projecto e no cader-
no de encargos.

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

Indicar o prazo em meses 05 e/ou em dias \\\ a partir da data da consigna-
ção (para obras)

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas
A caução a exigir para garantia do contrato é de 5 % do valor da adjudicação, nos
termos do n.º 1 do artigo 113.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
O financiamento da empreitada é através do orçamento municipal.
O pagamento será efectuado por autos de medição mensais, de acordo com os arti-
gos 202.º, 207.º e 210.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.
III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
No caso de a adjudicação da espreitada ser feita a um agrupamento de empresas,
são admissíveis quaisquer formas de associação reguladas pelo quadro legal vigen-
te, designadamente agrupamentos complementares de empresas, agrupamentos euro-
peus de interesse económico e consórcios.
Porém, tratando-se de consórcio, este só pode revestir-se na modalidade de consór-
cio externo, conforme Decreto-Lei n.º 283/81, de 28 de Julho.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/do 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
Alvará de empreiteiro, emitido pelo IMOPPI, da 2.ª subcategoria da 1.ª categoria, da
classe correspondente ao valor da proposta, da 1.ª subcategoria da 1.ª categoria e da
1.ª subcategoria da 4.ª categoria, do valor correspondente aos trabalhos
especializados que lhe respeitam.
Os concorrentes não detentores do alvará de empreiteiro, emitido pelo IMOPPI,
devem apresentar os documentos exigidos no ponto 6 do programa de concurso e
certidão do registo comercial da empresa.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
Documento comprovativo de se encontrar regularizada a situação contributiva
para com a segurança social, declaração comprovativa da situação tributária regu-
larizada, emitida pela repartição de finanças do domicílio ou sede, documento
emitido pelo Banco de Portugal no mês em que o concurso tenha sido aberto, ou

no mês anterior ou posterior, que mencione as responsabilidades no sistema finan-
ceiro, e declaração periódica de rendimentos para efeitos de IRS ou IRC actuali-
zado.
III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Lista de obras executadas da mesma natureza da obra posta a concurso acompanha-
da de certificados de boa execução, declaração que mencione o equipamento e ferra-
mentas a utilizar na obra, certificados de habilitações literárias e profissionais dos
quadros e dos responsáveis pela orientação da obra.

SECÇÃO IV: PROCESSOS

IV.1) TIPO DE PROCESSO
Concurso público ¢

IV.1.1) Já foram seleccionados candidatos?

NÃO    ¢        SIM   £

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

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

Ou:

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

1 Valia técnica da proposta (VTP) — 45 %:
a) Memória descritiva e justificativa — 35 %;
b) Plano de trabalhos — 35 %;
c) Relação de obras semelhantes — 30 %;
2 Preço — 40 %:
a) Preço total — 80 %;
b) Nota justificativa — 20 %;
3 Prazo — 15 %.

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

Custo: 170 euros. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
Em dinheiro ou através de cheque à ordem do município de Grândola. Se o proces-
so de concurso for enviado à cobrança, acresce o valor das despesas de portes de
correio.
IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação

21 /12 /2005
Hora 15 horas.

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

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

£ £ £ £ £ £ £ £ ¢ £ £ ————————

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

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

IV.3.7) Condições de abertura das propostas
IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas
Podem intervir no acto público do concurso os concorrentes ou seus representan-
tes devidamente credenciados para o efeito.
IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 22 /12 /2005

Hora 10 horas e 30 minutos. Local edifício da Câmara Municipal de Grândola.

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

4 de Novembro de 2005. — O Presidente da Câmara, Carlos Beato.
1000294333
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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 Dr.ª Irene Nunes Barata
Departamento de Apoio à Presidência

Endereço Código postal
Praça do Município, 18, 1.º 1100-365

Localidade/Cidade País
Lisboa Portugal

Telefone Fax
213244814 213244819

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
dap@cm-lisboa.pt

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

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

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

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
Jantar de Natal dos funcionários da CML 2005.
II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Fornecimento e serviço de catering, na modalidade de buffet, incluindo a decora-
ção e equipamento de apoio adequado ao evento — mesas, cadeiras e decoração
natalícia, para 6250 pessoas.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Lisboa — instalações a designar.
Código NUTS
PT171 LISBOA E VALE DO TEJO — GRANDE LISBOA.

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 15 /12 /2005 e/ou termo 15 /12 /2005

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas
A CML pode exigir ao adjudicatário que preste uma caução no valor de 5 % do
montante total do contrato, com exclusão do IVA.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
Transferência bancária.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
Os concorrentes têm de, obrigatoriamente, apresentar os seguintes documentos com
a proposta:
a) Declaração na qual o declarante indique o seu nome, número fiscal de contribu-
inte, número de bilhete de identidade ou de pessoa colectiva, estado civil e domi-
cílio ou, no caso de ser pessoa colectiva, a denominação social, sede, filiais que

interessem à execução do contrato, objecto social, nomes 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 conser-
vatória;
b) Declaração emitida conforme modelo do anexo I ao presente programa de con-
curso.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
Para avaliação da capacidade financeira do concorrente, a proposta deve ser acom-
panhada por:
a) Documento de prestação de contas dos últimos três exercícios findos ou dos
exercícios findos desde a constituição, caso esta tenha ocorrido há menos de três
anos;
b) No caso de pessoas singulares, declarações do IRS apresentadas nos três últi-
mos anos;
c) Declaração do concorrente na qual indique, em relação aos três últimos anos
ou aos anos desde a constituição da empresa, caso esta tenha ocorrido há me-
nos de três anos, o volume global dos seus negócios e o volume dos serviços
prestados no mesmo período de natureza similar ao objecto do presente con-
curso.
III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Para avaliação da capacidade técnica do concorrente, a candidatura deve ser acom-
panhada dos seguintes documentos:
a) Lista descritiva dos principais serviços fornecidos nos últimos três anos ou nos
anos desde a constituição da empresa, caso esta tenha ocorrido há menos tempo,
respectivos montantes, datas e destinatários, acompanhados de declarações destes
quando se trate de entidades públicas, com especial relevância para os serviços que
apresentem carácter similar ao pretendido;
b) Indicação do pessoal efectivo médio anual e colaboradores regulares do con-
corrente nos últimos três anos ou nos anos desde a constituição da empresa,
caso esta tenha ocorrido há menos tempo, com referência às funções e tarefas
executadas;
c) Constituição nominativa da equipa técnica, incluindo o coordenador chefe, que
será, entre outros aspectos, responsável pela organização do trabalho e pelas rela-
ções com a representante da entidade adjudicante.

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

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

Custo: 50 euros. Moeda: euro.

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

15 dias a contar da sua publicação no Diário da República

Hora 18 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 15 /12 /2005

IV.3.7) Condições de abertura das propostas
IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas
Legais representantes, mandatários ou credenciados para o efeito.
IV.3.7.2) Data, hora e local
No dia útil seguinte à data limite para a apresentação de propostas  ¢

Hora 11 horas. Local Praça do Município, 18, 1.º, Lisboa.

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

11 de Novembro de 2005. — A Directora do Departamento de
Apoio à Presidência, Irene Nunes Barata. 3000186399

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

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 £

II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Concurso público para a execução da empreitada n.º 49/DMPO/DCCE/DEJ/2005 —
Beneficiação geral da EB1 n.º 45, sita na Rua de Maria Brown — processo n.º 24/
CP/DEPSO/ND/2005.

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
Faz-se saber que, no âmbito da concurso público para a execução da empreitada
n.º 49/DMPO/DCCE/DEJ/2005 — Beneficiação geral da EB1 n.º 45, sita na Rua de
Maria Brown — processo n.º 24/CP/DEPSO/ND/2005, foram prestados esclareci-
mentos aos concorrentes, nos termos do artigo 81.º, n.º 2, do Decreto-Lei n.º 59/99,
de 2 de Março.
Esclarecimentos ao anúncio de abertura de procedimento publicado no Diário da

República, 3.ª série, n.º 200, de 18 de Outubro de 2005.

14 de Novembro de 2005. — O Director Municipal, Luís Mon-
teiro. 3000186383

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO
DA CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES

ANÚNCIO DE CONCURSO

Obras £

Fornecimentos £

Serviços ¢

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

NÃO    ¢         SIM    £

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Serviços Municipalizados de Loures

Endereço Código postal
Rua da Ilha da Madeira, 2 2674-504

Localidade/Cidade País
Loures Portugal

Telefone Fax
219848500 219848585

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
geral@smas-loures.pt www.smas-loures.pt
dap@smas-loures.pt

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

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

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

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

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

Governo central £ Instituição Europeia £

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

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

Compra £ Locação £ Locação financeira ¢ Locação-venda £

Combinação dos anteriores £

II.1.3) Tipo de contrato de serviços

Categoria de serviços   06
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
CP 11/05.
II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Locação financeira de viatura de resíduos sólidos urbanos, capacidade 15 m3.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Loures.
Código NUTS

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

Vocabulário principal Vocabulário complementar

Objecto 66.14.00.00-3 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
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 01 /01 /2006 e/ou termo 31 /12 /2009

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

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
Os descritos no ponto 8 do programa de procedimento, de acordo com o estabele-
cido nos artigos 34.º, 35.º e 36.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
Os descritos no ponto 8 do programa de procedimento, de acordo com o estabele-
cido nos artigos 34.º, 35.º e 36.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.
III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Os descritos no ponto 8 do programa de procedimento, de acordo com o estabele-
cido nos artigos 34.º, 35.º e 36.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.

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

NÃO    ¢        SIM   £

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

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

NÃO    ¢       SIM    £
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SECÇÃO IV: PROCESSOS

IV.1) TIPO DE PROCESSO
Concurso público ¢

IV.1.1) Já foram seleccionados candidatos?

NÃO    ¢        SIM   £

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

IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO

A) Preço mais baixo   ¢

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante
CP 11/05.
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.

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

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

£ £ £ £ £ £ £ £ ¢ £ £ ————————

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

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

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

Hora 15 horas. Local Divisão de Aprovisionamento, Fanqueiro, Loures.

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 Novembro de 2005. — O Vogal do Conselho de Administra-
ção, João Valente Breia. 3000186344

ENTIDADES PARTICULARES

ASSOCIAÇÃO CULTURAL BENEFICENTE E DESPORTIVA
DOS TRABALHADORES DO MUNICÍPIO DE VILA NOVA

DE FAMALICÃO — ACB

ANÚNCIO DE CONCURSO

Obras ¢

Fornecimentos £

Serviços £

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

NÃO    ¢         SIM    £

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Associação Cultural Beneficente Engenheiro Luís Filipe Carvalho da Silva
e Desportiva dos Trabalhadores
do Município de Vila Nova
de Famalicão — ACB

Endereço Código postal
Rua de Álvaro Castelões, 77, rés-do-chão, 4760-117
esquerdo

Localidade/Cidade País
Vila Nova de Famalicão Portugal

Telefone Fax
252372032/917775550 252372032

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
acb_vnf@sapo.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
Construção das instalações do ACB.
II.1.6) Descrição/objecto do concurso
A empreitada consiste, no seu essencial, em obras de construção civil das diversas
especialidades para a construção de um edifício.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Rua de Álvaro Castelões, V. N. Famalicão.

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 estimativa para o concurso é de 900 000 euros, IVA não incluído.

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

Indicar o prazo em meses 18 e/ou em dias \\\ 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 de valor cor-
respondente a 5 % do preço total da adjudicação.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
O financiamento é assegurado pela dotação da Associação Cultural Beneficente e
Desportiva dos Trabalhadores do Município de Vila Nova de Famalicão — ACB.
A empreitada é por preço global, nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 8.º do
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.
III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
Caso a adjudicação da empreitada seja feita a um agrupamento de empresas, estas
associar-se-ão obrigatoriamente, antes da celebração do contrato, na modalidade de
única entidade ou em consórcio externo, em regime de responsabilidade solidária,
tendo em vista a celebração do contrato.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/do pres-
tador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a capacidade eco-
nómica, financeira e técnica mínima exigida
Serão admitidos os concorrentes titulares de alvará de construção, emitido pelo
Instituto dos Mercados de Obras Públicas e Particulares e do Imobiliário, detento-
res da 1.ª subcategoria da 1.ª categoria, da classe correspondente ao valor da pro-
posta, e das 4.ª, 5.ª, 6.ª e 8.ª subcategorias da 1.ª categoria da classe correspondente
ao valor dos trabalhos a que dizem respeito, de acordo com as Portarias n.os 17/
2004 e 19/2004, de 10 de Janeiro.
Serão ainda admitidos os concorrentes que satisfaçam as condições referidas nas
alíneas b) e c) do ponto 6.1 do programa de concurso.
Na avaliação da capacidade económica e financeira, deverão os concorrentes satis-
fazer, com base no quadro de referência constante na Portaria n.º 1547/2002, de 24
de Dezembro, os seguintes valores: liquidez geral (%) > 104,26; autonomia finan-
ceira (%) > 9,72; grau de cobertura do imobilizado (%) > 120,45. Estes valores são
calculados através da última declaração anual de IRS ou IRC ou através da média
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aritmética simples dos últimos três anos, de acordo com a Portaria n.º 1465/2002,
de 14 de Novembro. Para aferir desta avaliação será necessário entregar as respec-
tivas declarações anuais — anexo A, conforme solicitado pela alínea d) do ponto
15.1 do programa de concurso. Na avaliação da capacidade técnica dos concorren-
tes serão adoptados os seguintes critérios:
a) Comprovação da execução de, pelo menos, três obras de idêntica natureza
da obra posta a concurso concluídas nos últimos cinco anos, onde conste os
dados referidos na alínea f) do ponto 15.1 do programa de concurso, uma de
valor superior a 60 % do valor base do concurso e as restantes superiores a
30 %;
b) Adequação do equipamento e ferramenta especial a utilizar na obra, seja próprio,
alugado, ou sob qualquer outra forma, às suas exigências técnicas;
c) Adequação dos técnicos e os serviços técnicos, estejam ou não integrados na
empresa, a afectar à obra.
III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
Remeta-se para os n.os 6 e 15 do programa de concurso.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
Remeta-se para o n.º 15 do programa de concurso.
III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Remeta-se para o n.º 15 do programa de concurso.

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

Data limite de obtenção \\ /\\ /\\\\ ou 022 dias a contar da
publicação do anúncio no Diário da República.

Custo: 250 euros. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento
O pagamento deve ser efectuado em cheque cruzado passado à ordem do ACB —
Associação Cultural Beneficente e Desportiva dos Trabalhadores do Município de
Vila Nova de Famalicão. A data de emissão do cheque deverá coincidir com a data
da sua entrega ou de um dos três dias anteriores.
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 12 horas.

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

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

£ £ £ £ £ £ £ £ ¢ £ £ ————————

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

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

IV.3.7) Condições de abertura das propostas
IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas
Só podem intervir no acto público do concurso as pessoas que estiverem devida-
mente credenciadas pelos concorrentes, conforme o previsto no ponto 5.2 do pro-
grama 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. Local Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco, de Vila Nova de
Famalicão.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    ¢        SIM    £

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

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

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

\\ /\\ /\\\\

17 de Outubro de 2005. — A Presidente da Direcção, Maria José
da Silva Oliveira. 1000293828

CASA DE REPOUSO DOS MOTORISTAS
DE PORTUGAL E PROFISSÕES AFINS

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
Casa de Repouso dos Motoristas Pedro Barreto
de Portugal e Profissões Afins

Endereço Código postal
Rua Nova de São Mamede, 72, 1250-173
rés-do-chão, esquerdo

Localidade/Cidade País
Lisboa Portugal

Telefone Fax
213885916 — 213865009 213885916 — 213865009

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
Crmp@netcabo.pt
epbarreto@netcabo.pt

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

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

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

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

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

Governo central £ Instituição Europeia £

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

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

Execução ¢ Concepção e execução £

Execução, seja por que meio for, de uma obra que satisfaça as necessidades
indicadas pela entidade adjudicante   £
II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro?

NÃO    ¢         SIM    £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Empreitada de modificação e ampliação de Lar de Idosos da Casa de Repouso dos
Motoristas e Profissões Afins.
II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Obras de modificação e ampliação, com construção de um bloco novo, incluindo
estrutura em betão armado, redes de águas, esgotos, pluviais, rega e incêndio, ins-
talações eléctricas, comunicações e segurança, AVAC, ascensor e rede de gás.
O preço base do concurso é de 1 609 100 euros, não incluindo o IVA.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Lar de Idosos, Camarate.

II.1.10) As variantes serão tomadas em consideração?

NÃO   ¢        SIM   £

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

Indicar o prazo em meses \\ e/ou em dias 540 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 exigir para garantia do contrato é de 5 % do valor da adjudicação (com
exclusão do IVA), nos termos do n.º 1 do artigo 113.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de
2 de Março.
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III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
A empreitada é por preço global. Os pagamentos serão efectuados por medição,
com observância do disposto nos artigos 202.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 59/
99, de 2 de Março.
III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
A modalidade jurídica de associação que deve adoptar qualquer agrupamento de
empreiteiros a que venha, eventualmente, a ser adjudicada a empreitada é o de
agrupamento complementar de empresas (ACE).

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 podem ser admitidos a concurso:
a) Os titulares de certificado de classificação de empreiteiro de obras públicas,
emitido pelo Instituto dos Mercados de Obras Públicas e Particulares e do Imobiliário
(IMOPPI), contendo as seguintes autorizações:
1.ª categoria — empreiteiro geral de edifícios e património construído, na classe
correspondente ao valor da sua proposta;
1.ª, 4.ª, 5.ª, 6.ª, 7.ª, 8.ª e 9.ª subcategorias da 1.ª categoria, 6.ª subcategoria da 2.ª cate-
goria, 1.ª, 7.ª, 8.º e 12.ª subcategorias da 4.ª categoria e 9.ª, 10.ª, 11.ª e 12.ª subcatego-
rias da 5.ª categoria e das classes correspondentes aos valores dos trabalhos espe-
cializados que lhes respeitem;
b) Os não titulares de alvará de empreiteiros de obras, que apresentem certifi-
cado de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados adequado à obra
posta a concurso, emitido por uma das autoridades competentes mencionados no
n.º 1 do anexo I ao programa de concurso, o qual indicará os elementos de refe-
rência relativos à idoneidade, à capacidade financeira e económica e capacidade
técnica que permitiram aquela inscrição e justifique a classificação atribuída
nessa lista;
c) Os não titulares de alvará de empreiteiros de obras, emitido pelo IMOPPI, ou
que não apresentem certificado de inscrição na lista oficial de empreiteiros aprova-
dos, desde que apresentem os documentos relativos à comprovação da sua idonei-
dade, capacidade financeira, económica e técnica para a execução da obra posta a
concurso indicados nos n.os 15.1 e 15.3 do programa de concurso.
III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
a) Documento comprovativo da regularização da situação contributiva para com a
segurança social portuguesa, emitido pelo Instituto de Gestão Financeira da
Segurança Social, e, se for o caso, certidão equivalente emitido pela autoridade
competente do Estado de que a empresa seja nacional ou no qual se situe o seu
estabelecimento principal; qualquer dos documentos referidos deve ser acompanha-
do de declaração, sob compromisso de honra, do cumprimento das obrigações res-
peitantes ao pagamento das quotizações para a segurança social no espaço econó-
mico europeu;
b) Declaração comprovativa da situação tributária regularizada, emitida pela repar-
tição de finanças do domicílio ou sede do contribuinte em Portugal, de acordo com
o previsto no artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 236/95, de 13 de Setembro, e, se for o
caso, certificado equivalente emitido pela autoridade competente do Estado de que
a empresa seja nacional ou no qual se situe o seu estabelecimento principal; qual-
quer dos documentos referidos deve ser acompanhado de declaração, sob compro-
misso de honra, de cumprimento das obrigações no que respeita ao pagamento de
impostos e taxas no espaço económico europeu.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
a) Documento emitido pelo Banco de Portugal, no mês em que o concurso tenha
sido aberto, no mês anterior ou posterior, que mencione as responsabilidades da
empresa no sistema financeiro e, se for o caso, documento equivalente emitido pelo
banco central do Estado de que a empresa seja nacional ou no qual se situe o seu
estabelecimento principal;
b) Cópia autenticada das declarações periódicas de rendimentos para efeitos de IRS
ou IRC, dos últimos três anos, nas quais se contenha o carimbo de «recibo», e, se
for o caso, documento equivalente apresentado, para efeitos fiscais, no Estado de
que a empresa seja nacional ou no qual se situe o seu estabelecimento principal; se
se tratar de início de actividade, a empresa deve apresentar cópia autenticada da
respectiva declaração; balanço e demonstração de resultados dos últimos três anos;
c) A demonstração da capacidade económica e financeira dos concorrentes será
avaliada pelo equilíbrio financeiro, tendo em conta, nomeadamente, o conjunto de
indicadores de liquidez geral, autonomia financeira e grau de cobertura do imobili-
zado, tendo por valores de referência os fixados na portaria em vigor, publicada ao
abrigo do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 12/2004, de 9 de Janeiro, nos termos do
n.º 2 do artigo 58.º do mesmo decreto-lei.
III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
a) Certificados de habilitações literárias e profissionais dos quadros da empresa e
dos responsáveis pela orientação da obra, designadamente:
Director técnico da obra;
Representante permanente do empreiteiro na obra;
b) Lista das obras executadas da mesma natureza da que é posta a concurso,
acompanhada de certificados de boa execução relativos às obras mais importan-
tes; os certificados devem referir o montante, data e local de execução das obras e
se as mesmas foram executadas de acordo com as regras de arte e regularmente
concluídas;
c) Declaração, assinada pelo representante legal da empresa, que mencione o equi-
pamento principal a utilizar na obra e, se for o caso, o equipamento de característi-
cas especiais, indicando, num e noutro caso, se se trata de equipamento próprio,
alugado, ou sob qualquer outra formas;
d) Declaração, assinada pelo representante legal da empresa, que mencione os téc-
nicos, serviços técnicos e encarregados, estejam ou não integrados na empresa, a
afectar às obras, para além dos indicados na alínea a).

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

A adjudicação será feita à proposta mais vantajosa, atendendo aos seguintes facto-
res:
Capacidade financeira;
Capacidade técnica;
Preço.
Os documentos destinados à avaliação dos concorrentes, no que respeita às condi-
ções de carácter técnico e económico, serão os constantes no artigo 67.º do
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, transcritos no ponto 15 do programa de con-
curso.
Deverá ser dado relevo para o facto de a capacidade financeira e técnica ter carácter
eliminatório na escolha de melhor proposta, ou seja, não se trata tão-só de selecci-
onar a proposta com maior capacidade financeira e ou seleccionar a proposta com
maior capacidade técnica.
Mais concretamente, a selecção deverá ser feita, de entre os concorrentes com
capacidade financeira e técnica necessária e suficiente para o tipo de obra a realizar,
aquela que tiver a proposta de preço mais baixo.

Por ordem decrescente de importância NÃO £ SIM £

ou
B2) Os critérios indicados no caderno de encargos £

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

Data limite de obtenção 14 /12 /2005

Condições e forma de pagamento
O custo de cada processo será de 875 euros, conforme é referido nas condições do
programa de concurso.
IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação

04 /01 /2006
Hora 16 horas e 30 minutos.

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

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

£ £ £ £ £ £ £ £ ¢ £ £ ————————

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

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

IV.3.7) Condições de abertura das propostas
IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas
O acto do concurso é público, podendo assistir ao acto todas as pessoas interes-
sadas e intervir as devidamente credenciadas.
IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 05 /01 /2006

Hora 10 horas. Local Rua da Casa de Repouso dos Motoristas, 11, Camarate

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    ¢        SIM    £

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

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

ANEXO A

1.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Organismo À atenção de
ARQUIBET — Arquitectura, Planeamento Alice Leitão ou Monteiro
e Engenharia, C. R. L.
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Endereço Código postal
Avenida de Santos Dumont, 55-B 1050-202

Localidade/Cidade País
Lisboa Portugal

Telefone Fax
217963766-217941080 217932985

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
arquibet@netcabo.pt www.arquibet.pt

15 de Novembro de 2005. — O Presidente da Direcção, Eduardo
Pedro Barreto. 3000186430

HOSPITAL DE SANTA MARTA, S. A.

ANÚNCIO DE CONCURSO

Obras £

Fornecimentos ¢

Serviços £

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

NÃO    ¢         SIM    £

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Hospital de Santa Marta, S. A. Serviço de Aprovisionamento

Endereço Código postal
Rua de Santa Marta, 50 1169-024

Localidade/Cidade País
Lisboa Portugal

Telefone Fax
213142324 213534211

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
aprovisionamento@hsmarta.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
Aquisição de meios de contraste radiológico não iónico 370 mg/ml — 200 ml
durante o ano 2006.
II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Fornecimento de meios de contraste radiológico ao Hospital de Santa Marta, S. A.,
durante o ano 2006.
II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Farmácia do Hospital de Santa Marta, S. A.

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

Vocabulário principal Vocabulário complementar

Objecto 24.49.68.00-5 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

II.1.9) Divisão em lotes

NÃO   ¢        SIM    £

Indicar se se podem apresentar propostas para:

um lote £ vários lotes £ todos os lotes £

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

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO
II.2.1) Quantidade ou extensão total
4200 frascos.

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.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
Os exigidos nas alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 96.º do Decreto-Lei n.º 197/99,
de 8 de Junho.
III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
O exigido na alínea b) do n.º 1 do artigo 35.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de
Junho.
III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
O exigido na alínea a) do n.º 1 do artigo 36.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de
Junho.

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

NÃO    ¢        SIM   £

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

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

NÃO    ¢       SIM    £

SECÇÃO IV: PROCESSOS

IV.1) TIPO DE PROCESSO
Concurso público ¢

IV.1.3) Publicações anteriores referentes ao mesmo projecto
Número do anúncio no índice do Jornal Oficial da União Europeia

2004 / S 228-\196475 de 23 /11 /2004

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

1 Qualidade;
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
3-1.205/05.
IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

Data limite de obtenção 04 /01 /2006

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

Condições e forma de pagamento
O caderno de encargos pode ser levantado todos os dias úteis na Tesouraria deste
Hospital, das 9 horas às 12 horas e 30 minutos e das 14 horas às 16 horas e 30 mi-
nutos, sendo o pagamento em cheque ou dinheiro.
IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação

04 /01 /2006
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

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

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

Data 05 /01 /2006

Hora 10 horas. Local Serviço de Aprovisionamento, 3.º andar.

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
Concurso periódico anual.

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

NÃO    ¢        SIM    £
Em caso afirmativo, indicar o projecto/programa, bem como qualquer referência útil
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VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO PARA PUBLICAÇÃO NO Jor-
nal Oficial da União Europeia

14 /11 /2005

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

ANEXO A

1.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Organismo À atenção de
Hospital de Santa Marta, S. A. Serviços Financeiros — Tesouraria

Endereço Código postal
Rua de Santa Marta, 50 1169-024

Localidade/Cidade País
Lisboa Portugal

Telefone Fax
213594125 213531983

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
susana.paulino@hsmarta.min-saude.pt

8 de Novembro de 2005. — Pelo Conselho de Administração, Ana
Isabel Gonçalves. 3000186337

RECTIFICAÇÕES

MINISTÉRIO DA SAÚDE

Administração Regional de Saúde de Lisboa
e Vale do Tejo

Sub-Região de Saúde 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
Administração Regional de Saúde
de Lisboa e Vale do Tejo, Sub-Região
de Saúde de Lisboa

Endereço Código postal
Avenida dos Estados Unidos da América, 75 1700-165

Localidade/Cidade País
Lisboa Portugal

Telefone Fax
218425199 218482620

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
Aprovisionamento@srslisboa.min.-saude.pt

II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Prestação de serviços de limpeza das instalações do Centro de Saúde de Coração
de Jesus para o ano de 2006.
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante
Concurso público n.º 01/2005.
IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

Data limite de obtenção 12 /12 /2005
IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação

12 /12 /2005
Hora 17 horas.
IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 13 /12 /2005

Hora 10 horas. Local Sub-Região de Saúde de Lisboa, Secção de Aprovisionamento,
sita na Avenida dos Estados Unidos da América, 75, 3.º, Lisboa.

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
Avisam-se os interessados de que foram prestados esclarecimentos e que os mesmos
se encontram junto ao processo.

Rectificação ao anúncio n.º 3000183520, publicado no Diário da República, 3.ª sé-
rie, n.º 195, de 11 de Outubro de 2005.

11 de Novembro de 2005. — A Coordenadora, M. Manuela
Peleteiro. 3000186362

ANÚNCIO DE CONCURSO

Obras £

Fornecimentos £

Serviços ¢

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

NÃO    £         SIM    ¢

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Administração Regional de Saúde
de Lisboa e Vale do Tejo, Sub-Região
de Saúde de Lisboa

Endereço Código postal
Avenida dos Estados Unidos da América, 75 1700-165

Localidade/Cidade País
Lisboa Portugal

Telefone Fax
218425199 218482620

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
Aprovisionamento@srslisboa.min.-saude.pt

II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Prestação de serviços de limpeza das instalações do Centro de Saúde de Luz
Soriano para o ano de 2006.
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante
Concurso público n.º 02/2005.
IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

Data limite de obtenção 13 /12 /2005
IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação

13 /12 /2005
Hora 17 horas.
IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 14 /12 /2005

Hora 10 horas. Local Sub-Região de Saúde de Lisboa, Secção de Aprovisionamento,
sita na Avenida dos Estados Unidos da América, 75, 3.º, Lisboa.

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
Avisam-se os interessados de que foram prestados esclarecimentos e que os mesmos
se encontram junto ao processo.
Rectificação ao anúncio n.º 3000183522, publicado no Diário da República, 3.ª sé-
rie, n.º 195, de 11 de Outubro de 2005.

11 de Novembro de 2005. — A Coordenadora, M. Manuela
Peleteiro. 3000186360

ANÚNCIO DE CONCURSO

Obras £

Fornecimentos £

Serviços ¢

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

NÃO    £         SIM    ¢

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Administração Regional de Saúde
de Lisboa e Vale do Tejo, Sub-Região
de Saúde de Lisboa

Endereço Código postal
Avenida dos Estados Unidos da América, 75 1700-165

Localidade/Cidade País
Lisboa Portugal

Telefone Fax
218425199 218482620

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
Aprovisionamento@srslisboa.min.-saude.pt

II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Prestação de serviços de limpeza das instalações do Centro de Saúde de Santo
Condestável para o ano de 2006.
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IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante
Concurso público n.º 03/2005.
IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

Data limite de obtenção 14 /12 /2005
IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação

14 /12 /2005
Hora 17 horas.
IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 15 /12 /2005

Hora 10 horas. Local Sub-Região de Saúde de Lisboa, Secção de Aprovisionamento,
sita na Avenida dos Estados Unidos da América, 75, 3.º, Lisboa.

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
Avisam-se os interessados de que foram prestados esclarecimentos e que os mesmos
se encontram junto ao processo.
Rectificação ao anúncio n.º 3000183517, publicado no Diário da República, 3.ª sé-
rie, n.º 195, de 11 de Outubro de 2005.

11 de Novembro de 2005. — A Coordenadora, M. Manuela
Peleteiro. 3000186359

ÁGUAS DO OESTE, S. A.

ANÚNCIO DE CONCURSO — SECTORES ESPECIAIS

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
Águas do Oeste, S. A.

Endereço Código postal
Convento de São Miguel das Gaeiras 2510-718 Gaeiras

Localidade/Cidade País
Gaeiras Portugal

Telefone Fax
(00351) 262955200 (00351) 262955201

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
geral@aguasdooeste.com

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

II.1.5) Nome dado ao contrato pela entidade adjudicante
Empreitada de execução dos sistema de saneamento de:
Lote A — Ampliação dos sistemas de saneamento de Torres Vedras e Cadafais;
Lote B — Ampliação de Runa II (Sarge e Outeiro da Zibreira), ampliação de Sil-
veira II;
Lote C — Sistemas de saneamento de Vale da Borra, Espiçandeira, Porto da Luz,
Palaios/Palhacana, Bufarda, Casais do Júlio.

SECÇÃO IV: PROCESSOS

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

24 /11 /2005

Hora 17 horas.
IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 28 /11 /2005 ou ———— 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. Local edifício sede da Águas do Oeste, S. A., Convento de São Miguel
das Gaeiras, Gaeiras.

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
Foi aditado ao presente concurso um quarto lote «Lote D — Prolongamento de
emissários e interceptores referentes a projectos inseridos nas candidaturas 2002/
PT/16/C/PE/001 (aglomerados urbanos dos rios Real e Arnoia 2.ª fase) e FC2004/
PT/16/C/PE/006». O valor base do concurso é alterado de 3 000 000 de euros
para 3 850 000 euros. A adjudicação dos quatro lotes será efectuada a um mesmo
concorrente.
Rectificação referente ao anúncio de concurso de sectores especiais da empreitada
de Empreitada de execução dos sistema de saneamento de lote A — Ampliação dos
sistemas de saneamento de Torres Vedras e Cadafais; lote B — Ampliação de
Runa II (Sarge e Outeiro da Zibreira), ampliação de Silveira II; lote C — Sistemas
de saneamento de Vale da Borra, Espiçandeira, Porto da Luz, Palaios/Palhacana,
Bufarda, Casais do Júlio, publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 145, de
29 de Julho de 2005, e Jornal Oficial da União Europeia, n.º 2005/S 156-
-156284.

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

10 / 11 /2005

10 de Novembro de 2005. — O Presidente do Conselho de Admi-
nistração, José Henrique Salgado Zenha. 1000294641
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2. Despachos, Éditos, Avisos e Declarações

ÓRGÃOS DE SOBERANIA

MINISTÉRIO DA ECONOMIA E DA INOVAÇÃO

Direcção Regional da Economia do Norte

Éditos
Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do

Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na Secretaria
da Câmara Municipal de Braga e na Direcção Regional da Economia
do Norte, Rua Direita do Viso, 120, 4269-002 Porto, todos os dias
úteis, durante as horas de expediente, pelo prazo de 15 dias, a contar
da publicação destes éditos no Diário da República, o projecto, apre-
sentado pela EDP Distribuição — Energia, S. A., Área de Rede do
Minho — Braga, para o estabelecimento da linha mista a 15 kV, com
4368 m, de apoio n.º 17 da LN Dume-Amares a.; Navarra-Pousada,
Adaúfe, Santa Lucrécia de Algeriz, Crespos, São Paio de Pousada e
Navarra, concelho de Braga, a que se refere o processo n.º 6253 1/
27707.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes na Direcção Regional da Economia do Norte ou na
Secretaria daquela Câmara Municipal, dentro do citado prazo.

25 de Outubro de 2005. — Pelo Director Regional, o Director de
Serviços de Energia, L. M. Vilela Pinto. 3000186412

Éditos
Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do

Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na Secretaria
da Câmara Municipal de Arcos de Valdevez e na Direcção Regional
da Economia do Norte, Rua Direita do Viso, 120, 4269-002 Porto,
todos os dias úteis, durante as horas de expediente, pelo prazo de
15 dias, a contar da publicação destes éditos no Diário da República,
o projecto, apresentado pela EDP Distribuição — Energia, S. A., Área
de Rede do Minho — Braga, para o estabelecimento da linha mista a
15 kV, com 85,5 m, de apoio n.º 26 da LN Touvedo-Santar a PTC;
Águas do Minho e Lima, Prova, Paço, concelho de Arcos de Valde-
vez, a que se refere o processo n.º 6253 1/27692.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes na Direcção Regional da Economia do Norte ou na
Secretaria daquela Câmara Municipal, dentro do citado prazo.

25 de Outubro de 2005. — Pelo Director Regional, o Director de
Serviços de Energia, L. M. Vilela Pinto. 3000186413

Éditos
Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do

Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na Secretaria
da Câmara Municipal de Vila Real e na Direcção Regional da Econo-
mia do Norte, Rua Direita do Viso, 120, 4269-002 Porto, todos os
dias úteis, durante as horas de expediente, pelo prazo de 15 dias, a
contar da publicação destes éditos no Diário da República, o pro-
jecto, apresentado pela EDP Distribuição — Energia, S. A., Área de
Rede de Trás-os-Montes — Vila Real, para o estabelecimento da li-
nha aérea a 30 kV com 420 m, de modificação de apoio 52 a apoio
n.º 53; Varosa-Jales, Mateus, concelho de Vila Real, a que se refere o
processo n.º 6253 1/27710.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes na Direcção Regional da Economia do Norte ou na
Secretaria daquela Câmara Municipal, dentro do citado prazo.

25 de Outubro de 2005. — Pelo Director Regional, o Director de
Serviços de Energia, L. M. Vilela Pinto. 3000186414

Éditos
Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do

Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na Secretaria
da Câmara Municipal de Chaves e na Direcção Regional da Economia
do Norte, Rua Direita do Viso, 120, 4269-002 Porto, todos os dias
úteis, durante as horas de expediente, pelo prazo de 15 dias, a contar
da publicação destes éditos no Diário da República, o projecto, apre-
sentado pela EDP Distribuição — Energia, S. A., Área de Rede de Trás-
-os-Montes — Vila Real, para o estabelecimento da linha aérea a
15 kV, com 881 m, de apoio n.º 12 da LN p/ PT Seixo-Loivos II a
PT 290; Moreiras-Cova Ladrão, Vidago, concelho de Chaves, a que
se refere o processo n.º 6253 1/27704.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes na Direcção Regional da Economia do Norte ou na
Secretaria daquela Câmara Municipal, dentro do citado prazo.

25 de Outubro de 2005. — Pelo Director Regional, o Director de
Serviços de Energia, L. M. Vilela Pinto. 3000186415

Éditos
Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º

do Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado
pelo Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção
dada pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na Se-
cretaria da Câmara Municipal de Caminha e na Direcção Regional da
Economia do Norte, Rua Direita do Viso, 120, 4269-002 Porto, to-
dos os dias úteis, durante as horas de expediente, pelo prazo de 15 dias,
a contar da publicação destes éditos no Diário da República, o pro-
jecto, apresentado pela EDP Distribuição — Energia, S. A., Área de
Rede do Minho — Braga, para o estabelecimento da linha mista a
15 kV, com 232 + 10 m, de Ap n.º 116A da LN/Santa Marta-
-Moledo a PT n.º 126; PT 126 tipo CB de 250 kVA; Cristelo,
Moledo, concelho de Caminha, a que se refere o processo
n.º 6253 1/29162.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes na Direcção Regional da Economia do Norte ou na
Secretaria daquela Câmara Municipal, dentro do citado prazo.

25 de Outubro de 2005. — Pelo Director Regional, o Director de
Serviços de Energia, L. M. Vilela Pinto. 3000186416

Éditos
Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do

Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na Secretaria
da Câmara Municipal da Trofa e na Direcção Regional da Economia
do Norte, Rua Direita do Viso, 120, 4269-002 Porto, todos os dias
úteis, durante as horas de expediente, pelo prazo de 15 dias, a contar
da publicação destes éditos no Diário da República, o projecto, apre-
sentado pela EDP Distribuição — Energia, S. A., Área de Rede de Ave/
Sousa — Guimarães, para o estabelecimento da linha mista a 15 kV,
com 152 + 280 m, de ap. 13 da linha Castêlo a; interligação LN
Castêlo/LN Trofa-Bicho, Bougado (Santiago), concelho de Trofa, a
que se refere o processo n.º 6253 1/28040.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes na Direcção Regional da Economia do Norte ou na
Secretaria daquela Câmara Municipal, dentro do citado prazo.

25 de Outubro de 2005. — Pelo Director Regional, o Director de
Serviços de Energia, L. M. Vilela Pinto. 3000186417

Éditos
Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do

Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na Secretaria
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da Câmara Municipal de Baião e na Direcção Regional da Economia
do Norte, Rua Direita do Viso, 120, 4269-002 Porto, todos os dias
úteis, durante as horas de expediente, pelo prazo de 15 dias, a contar
da publicação destes éditos no Diário da República, o projecto, apre-
sentado pela EDP Distribuição — Energia, S. A., Área de Rede de Ave/
Sousa — Guimarães, para o estabelecimento da linha aérea a 15 kV,
com 5663,39 m, de ap. 9 LN p/ Carneiro-Baião (1.º troço) a SE;
Carneiro-Baião (2.º troço), Loivos do Monte, São João de Ovil e
Campelo, concelho de Baião, a que se refere o processo n.º 6253 1/
27718.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes na Direcção Regional da Economia do Norte ou na
Secretaria daquela Câmara Municipal, dentro do citado prazo.

25 de Outubro de 2005. — Pelo Director Regional, o Director de
Serviços de Energia, L. M. Vilela Pinto. 3000186418

Éditos
Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do

Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na Secreta-
ria da Câmara Municipal de Paços de Ferreira e na Direcção Regio-
nal da Economia do Norte, Rua Direita do Viso, 120, 4269-
-002 Porto, todos os dias úteis, durante as horas de expediente, pelo
prazo de 15 dias, a contar da publicação destes éditos no Diário da
República, o projecto, apresentado pela EDP Distribuição — Ener-
gia, S. A., Área de Rede de Ave/Sousa — Guimarães, para o estabe-
lecimento da linha aérea a 15 kV, com 144 m, de apoio n.º 2 LN
PT 148 Sobrosa-Facho II a PT; LUSOSCUT — Auto-Estradas do
Grande Porto, S. A. (IC25 — nó de Paços de Ferreira/este), Fer-
reira, concelho de Paços de Ferreira, a que se refere o processo
n.º 6253 1/27705.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes na Direcção Regional da Economia do Norte ou na
Secretaria daquela Câmara Municipal, dentro do citado prazo.

25 de Outubro de 2005. — Pelo Director Regional, o Director de
Serviços de Energia, L. M. Vilela Pinto. 3000186419

Éditos
Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º

do Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado
pelo Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redac-
ção dada pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente
na Secretaria da Câmara Municipal de Lousada e na Direcção Re-
gional da Economia do Norte, Rua Direita do Viso, 120, 4269-
-002 Porto, todos os dias úteis, durante as horas de expediente,
pelo prazo de 15 dias, a contar da publicação destes éditos no Diário
da República, o projecto, apresentado pela EDP Distribuição —
Energia, S. A., Área de Rede de Ave/Sousa — Guimarães, para o
estabelecimento da linha aérea a 15000 kV, com 356 m, de apoio
n.º 31 LN São Luís-Longra (troço Lousada-Longra) a PT; Socie-
dade de Empreitadas Adriano, S. A. — Estaleiro de Santa Margari-
da, L Santa Margarida, concelho de Lousada, a que se refere o
processo n.º 6253 1/27685.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes na Direcção Regional da Economia do Norte ou na
Secretaria daquela Câmara Municipal, dentro do citado prazo.

25 de Outubro de 2005. — Pelo Director Regional, o Director de
Serviços de Energia, L. M. Vilela Pinto. 3000186420

TRIBUNAIS

TRIBUNAL DA COMARCA DE ALCANENA

Anúncio
Processo n.º 1395/04.2TBVNO.
Insolvência de pessoa colectiva (requerida).
Credor — Ministério Público, e outro(s).
Insolvente — Repmail — Reparação de Máq. Agric. Indust., L.da, e

outro(s).

Convocatória de assembleia de credores

Nos autos de insolvência acima identificados em que é Repmail —
Reparação de Máq. Agric. Indust., L.da, número de identificação fiscal
503204919, com sede na Estrada de Fátima, Fátima, Ourém, mas tendo
o centro dos seus principais interesses na Estrada de Fátima, Covão
do Coelho, em Alcanena, e matriculada na Conservatória do Registo
Comercial de Ourém, sob o n.º 01836.

Administrador da insolvência: Dr. Armando Pereira Lopes, com
endereço na Rua de Tomar, 77, 1.º, A, 2410-018 6 Leiria.

Ficam notificado todos os interessados, de que no processo supra-
-identificado, foi designado o dia 5 de Dezembro de 2005, pelas 9 ho-
ras e 30 minutos, para a realização da reunião de assembleia de cre-
dores.

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

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

Ficam advertidos os titulares de créditos que os não tenham recla-
mado, e se ainda estiver em curso o prazo fixado na sentença para
reclamação, de que o podem fazer, sendo que, para efeito de partici-
pação na reunião, a reclamação pode ser feita na própria assembleia
[alínea c) do n.º 4 do artigo 75.º do CIRE].

Ao administrador da insolvência, foram remetidos os respectivos
anúncios para publicação.

20 de Outubro de 2005. — A Juíza de Direito, Maria Manuela
Botelho Guedes. — A Oficial de Justiça, Lucília Coelho.

1000294611

TRIBUNAL DA COMARCA DE CASTELO BRANCO

Anúncio
Processo n.º 1711/03.4TBCTB-A.
Prestação de contas (liquidatário).
Liquidatário judicial — Joaquim Antunes Barata.
Requerido — Miguel Barata Roxo.

A Dr.ª Maria João Ferreira Lopes, juíza de direito deste Tribunal:

Faz saber que são os credores e o falido Miguel Barata Roxo, por-
tador do número de identificação fiscal 210756551, residente na
Rua da Senhora do Valongo, 65, em Castelo Branco, notificados para
no prazo de 5 dias, decorridos que sejam 10 dias de éditos, que co-
meçarão a contar-se da publicação do anúncio, se pronunciarem sobre
as contas apresentadas pelo liquidatário (artigo 223.º, n.º 1, do
CPEREF).

25 de Outubro de 2005. — A Juíza de Direito, Maria João Fer-
reira Lopes. — A Oficial de Justiça, Maria do Carmo. 3000185843

Anúncio
Processo n.º 1723/05.3TBCTB.
Insolvência de pessoa colectiva (requerida).
Credor — Disjarma Ultracongelados, S. A.
Devedor — Albifrio II — Comércio de Congelados — Unipessoal,

L.da, e outro(s).

Publicidade de sentença e notificação de interessados
nos autos de insolvência acima identificados

No Tribunal da Comarca de Castelo Branco, 2.º Juízo de Castelo
Branco, no dia 28 de Outubro de 2005, ao meio-dia, foi proferida
sentença de declaração de insolvência da devedora: Albifrio II —
Comércio de Congelados — Unipessoal, L.da, com endereço na Rua
A, Zona Industrial, 6000-000 Castelo Branco, com sede na morada
indicada.

Para administrador da insolvência é nomeada a pessoa adiante iden-
tificada, indicando-se o respectivo domicílio: Joaquim Antunes Bara-
ta, com endereço na Rua de São Tiago, 69, 1.º, 6000-000 Castelo
Branco.

É administrador do devedor: Amadeu Rosa Rodrigues, com domicí-
lio na Rua A, Zona Industrial, 6000 Castelo Branco, a quem é fixado
domicílio na morada indicada.

Conforme sentença proferida nos autos, verifica-se que o patrimó-
nio do devedor não é presumivelmente suficiente para satisfação das
custas do processo e das dívidas previsíveis da massa insolvente, não
estando essa satisfação por outra forma garantida.
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Ficam notificados todos os interessados que podem, no prazo de
cinco dias, requerer que a sentença seja complementada com as res-
tantes menções do artigo 36.º do CIRE.

Da presente sentença pode ser interposto recurso, no prazo de
10 dias (artigo 42.º do CIRE), e ou deduzidos embargos, no prazo de
5 dias (artigos 40.º e 42.º do CIRE).

Com a petição de embargos devem ser oferecidos todos os meios
de prova de que o embargante disponha, ficando obrigado a apresen-
tar as testemunhas arroladas, cujo número não pode exceder os limi-
tes previstos no artigo 789.º do Código de Processo Civil (n.º 2 do
artigo 25.º do CIRE).

Ficam ainda notificados que se declara aberto o incidente de quali-
ficação da insolvência com carácter limitado, previsto no artigo 191.º
do CIRE.

Ficam ainda advertidos que os prazos só começam a correr finda a
dilação dos éditos, cinco dias, e que esta se conta da publicação do
último anúncio.

Os prazos são contínuos, não se suspendendo durante as férias ju-
diciais (n.º 1 do artigo 9.º do CIRE).

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

28 de Outubro de 2005. — A Juíza de Direito, Maria João Fer-
reira Lopes. — A Oficial de Justiça, Maria do Nascimento Leitão.

3000185842

2.º JUÍZO CÍVEL DO TRIBUNAL DA COMARCA
DE GUIMARÃES

Anúncio
Processo n.º 5515/05.1TBGMR.
Insolvência de pessoa colectiva (requerida).
Credor — Ftb — Fábrica de Tubos da Barca, S. A., e outro(s).
Devedor — Climendes — Climatização e Canalização, Unipessoal, L.da

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

No Tribunal da Comarca de Guimarães, 2.º Juízo Cível de Gui-
marães, no dia 19 de Outubro de 2005, pelas 18 horas, foi profe-
rida sentença de declaração de insolvência da devedora:
Climendes — Climatização e Canalização, Unipessoal, L.da, número
de identificação fiscal 506182614, com endereço na Rua do Lo-
teamento do Corgo, s/n, Guardizela, 4800-000 Guimarães, com sede
na morada indicada.

É administrador do devedor: Paulo Jorge Sampaio Mendes, a quem
é fixado domicílio na morada indicada.

Para administrador da insolvência é nomeada a pessoa adiante iden-
tificada, indicando-se o respectivo domicílio: Dr.ª Joana Prata, com
endereço na Avenida dos Combatentes da Grande Guerra, 2, 2.º, es-
querdo, 4810-260 Guimarães.

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

Ficam advertidos os credores do insolvente de que devem comuni-
car de imediato ao administrador da insolvência a existência de quais-
quer garantias reais de que beneficiem.

Declara-se aberto o incidente de qualificação da insolvência com
carácter pleno [alínea i) do artigo 36.º do CIRE].

Para citação dos credores e demais interessados
correm éditos de cinco dias

Ficam citados todos os credores e demais interessados de tudo o
que antecede e ainda:

O prazo para a reclamação de créditos foi fixado em 30 dias.
O requerimento de reclamação de créditos deve ser apresentado ou

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

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

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

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

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

A sua natureza comum, subordinada, privilegiada ou garanti-
da, e, neste último caso, os bens ou direitos objecto da ga-
rantia e respectivos dados de identificação registral, se apli-
cável;

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

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

Da presente sentença pode ser interposto recurso, no prazo de
10 dias (artigo 42.º do CIRE), e ou deduzidos embargos, no prazo de
5 dias (artigos 40.º e 42.º do CIRE).

Com a petição de embargos, devem ser oferecidos todos os meios
de prova de que o embargante disponha, ficando obrigado a apresen-
tar as testemunhas arroladas, cujo número não pode exceder os limi-
tes previstos no artigo 789.º do Código de Processo Civil [alínea c)
do n.º 2 do artigo 24.º do CIRE].

Ficam ainda advertidos 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).

21 de Outubro de 2005. — A Juíza de Direito, Paula Carvalho e
Sá. — O Oficial de Justiça, José Ferreira da Costa. 3000186406

TRIBUNAL DA COMARCA DE LAMEGO
Anúncio

Processo n.º 722/04.7TBLMG.
Insolvência de pessoa colectiva (requerida).
Requerente — Palegessos — Indústria Comércio de Paletes Gessos, L.da

Insolvente — Carvalho & Mendes — Construção Civil, L.da, e
outro(s).

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

No Tribunal da Comarca de Lamego, 1.º Juízo de Lamego, no dia
4 de Novembro de 2005, pelas 16 horas e 30 minutos, foi proferida
sentença de declaração de insolvência da devedora: Carvalho & Men-
des — Construção Civil, L.da, número de identificação fiscal
504371711, com endereço em Salzedas, 3610-073 Tarouca, com sede
na morada indicada.

Para administrador da insolvência é nomeada a pessoa adiante iden-
tificada, indicando-se o respectivo domicílio: Armando Balola Braga,
com endereço na Rua de Santa Catarina, 391, 4.º, esquerdo, Porto,
4000-000 Porto.

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

Ficam advertidos os credores do insolvente de que devem comuni-
car de imediato ao administrador da insolvência a existência de quais-
quer garantias reais de que beneficiem.

Declara-se aberto o incidente de qualificação da insolvência com
carácter [alínea i) do artigo 36.º do CIRE].
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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 2 de Fevereiro de 2006, pelas 14 horas, para a
realização da reunião de assembleia de credores de apreciação do re-
latório, podendo fazer-se representar por mandatário com poderes
especiais para o efeito.

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

Da presente sentença pode ser interposto recurso, no prazo de
10 dias (artigo 42.º do CIRE), e ou deduzidos embargos, no prazo de
5 dias (artigos 40.º e 42.º do CIRE).

Com a petição de embargos, devem ser oferecidos todos os meios
de prova de que o embargante disponha, ficando obrigado a apresen-
tar as testemunhas arroladas, cujo número não pode exceder os limi-
tes previstos no artigo 789.º do Código de Processo Civil [alínea c)
do n.º 2 do artigo 24.º do CIRE].

Ficam ainda advertidos 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 repartição
pelos titulares daqueles créditos e pelo devedor (artigo 192.º do CIRE).

Podem apresentar proposta de plano de insolvência o administra-
dor da insolvência, o devedor, qualquer pessoa responsável pelas dívi-
das da insolvência ou qualquer credor ou grupo de credores que repre-
sentem um quinto do total dos créditos não subordinados reconhecidos
na sentença de graduação de créditos ou, na falta desta, na estimativa
do juiz (artigo 193.º do CIRE).

10 de Novembro de 2005. — O Juiz de Direito, (Assinatura ilegí-
vel.) — A Oficial de Justiça, Cândida Barreto. 3000186373

TRIBUNAL DA COMARCA DE MARCO DE CANAVESES

Anúncio
Processo n.º 1216/05.9TBMCN.
Insolvência de pessoa colectiva (requerida).
Credora — Ana Cristina Pinto Ricardo, e outro(s).
Devedora — Confecções de Malhas Orzel, L.da

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

No Tribunal da Comarca de Marco de Canaveses, 1.º Juízo de Marco
de Canaveses, no dia 2 de Novembro de 2005, pelas 19 horas, foi
proferida sentença de declaração de insolvência da devedora: Confec-
ções de Malhas Orzel, L.da, número de identificação fiscal 501931490,

com endereço em Sanhão, Santo Izidoro, 4635-343 Marco de Cana-
veses, com sede na morada indicada.

É administrador da devedora: José Alexandre Magalhães Vieira, com
endereço na lugar de Sanhão, Santo Isidoro, 4630-000 Marco de Ca-
naveses, a quem é fixado domicílio na morada indicada.

Para administrador da insolvência é nomeada a pessoa adiante iden-
tificada, indicando-se o respectivo domicílio: Dr. António Bonifácio,
com endereço no Edf Ordem IV, rés-do-chão, 4.º, C, apartado 47,
4630-000 Marco de Canaveses.

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 16 de Janeiro de 2006, pelas 14 horas, para a
realização da reunião de assembleia de credores de apreciação do re-
latório, podendo fazer-se representar por mandatário com poderes
especiais para o efeito.

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

Da presente sentença pode ser interposto recurso, no prazo de
10 dias (artigo 42.º do CIRE), e ou deduzidos embargos, no prazo de
5 dias (artigos 40.º e 42.º do CIRE).

Com a petição de embargos, devem ser oferecidos todos os meios
de prova de que o embargante disponha, ficando obrigado a apresen-
tar as testemunhas arroladas, cujo número não pode exceder os limi-
tes previstos no artigo 789.º do Código de Processo Civil (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.

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 repartição
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).

4 de Novembro de 2005. — A Juíza de Direito, Rita Mota Soa-
res. — O Oficial de Justiça, Paulo Mourão. 3000186404
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TRIBUNAL DA COMARCA DA MARINHA GRANDE

Anúncio
Processo n.º 1214/04.0TBMGR.
Falência (requerida).
Requerente — Caixa Geral de Depósitos, S. A., e outro(s).
Requerido — António José Rodrigues Ruivo.

Faz saber que, por sentença de 12 de Outubro de 2005 proferida
nos presentes autos, foi declarada a falência do requerido António
José Rodrigues Ruivo, nacional de Portugal, número de identificação
fiscal 113417376, com domicílio na Rua de Barros, 2, São Pedro de
Moel, 2430-000 Marinha Grande, tendo sido fixado em 30 dias con-
tados da publicação do competente anúncio, no Diário da República,
o prazo para os credores reclamarem os seus créditos, conforme o
estatuído no disposto no artigo 128.º, n.º 1, alínea e), do CPEREF.

Foi nomeado liquidatário judicial: Armando Pereira Lopes, número
de identificação fiscal 147882052, com endereço na Rua de Tomar,
77, 1.º, A, 2410-186 Leiria.

Para constar se lavrou o presente edital e outro de igual teor que
serão devidamente afixados no local que a lei determina.

13 de Outubro de 2005. — O Juiz de Direito, (Assinatura ilegí-
vel.) — O Oficial de Justiça, (Assinatura ilegível.) 1000294584

TRIBUNAL DA COMARCA DO MONTIJO

Anúncio
Processo n.º 2237/05.7TBMTJ.
Insolvência de pessoa singular (requerida).
Credora — José Maria Cardoso, L.da
Devedora — Maria José Correia Martins.

No Tribunal da Comarca do Montijo, 3.º Juízo do Montijo, no dia
2 de Novembro de 2005, pelas 14 horas e 30 minutos, foi proferida
sentença de declaração de insolvência da devedora: Maria José Cor-
reia Martins, número de identificação fiscal 116697091, com ende-
reço na Rua das Taipas, 22, 2870-000 Montijo, com domicílio na
morada indicada.

Para administrador da insolvência é nomeada a pessoa adiante iden-
tificada, indicando-se o respectivo domicílio: Alberto Manuel Rocha
Ferreira, com endereço na Rua de São João Batista de Ajuda, 27, 3.º,
2830-103 Barreiro.

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 limitado (artigos 39.º, n.º 1, e 191.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:

Qualquer interessado pode pedir, no prazo de cinco dias, que a sen-
tença seja complementada com as restantes menções do artigo 36.º
do CIRE.

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.

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 de cinco
dias e que esta se conta da data 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.

3 de Novembro de 2005. — A Juíza de Direito, Elsa Melo Ribei-
ro. — A Oficial de Justiça, Clara Carvalho. 3000186355

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

Anúncio
Processo n.º 2823/04.2TBSTS.
Falência (requerida).
Requerente — Nuno Fernando Oliveira Ferreira.
Falida — Carlos Oliveira Fernandes, L.da

Germana Ferreira Lopes, juíza de direito do 3.º Juízo de Competência
Cível do Tribunal da Comarca de Santo Tirso:

Faz saber que, por sentença de 13 de Outubro de 2005 proferida
nos presentes autos, foi declarada a falência de Carlos Oliveira Fer-
nandes, L.da, número de identificação fiscal 500460302, com domicí-
lio na Rua da Regadia, 155, Santiago da Carreira, 4780-000 Santo
Tirso, tendo sido fixado em 30 dias contados da publicação do com-
petente anúncio no Diário da República, o prazo para os credores
reclamarem os seus créditos, conforme o estatuído no disposto no
artigo 128.º, n.º 1, alínea e), do CPEREF.

Foi nomeado liquidatário judicial: António Francisco Cocco Seixas
Soares, com endereço na Estrada Exterior da Circunvalação, 15950,
9.º, direito, 4450-099 Matosinhos.

Para constar se lavrou o presente edital e outro de igual teor que
serão devidamente afixados no local que a lei determina.

14 de Outubro de 2005. — A Juíza de Direito, Germana Ferreira
Lopes. — O Oficial de Justiça, Miguel Jorge Freitas Salgado.

3000186329

TRIBUNAL DA COMARCA DE TORRES NOVAS

Anúncio (1.ª e 2.ª publicações)
Processo n.º 1525/05.7TBTNV.
Insolvência de pessoa colectiva (apresentação).
Devedor — Santos & Grilo, L.da, e outro(s).
Credor — Joaquim Soares Ribeiro, L.da, e outro(s).

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

Ao meio-dia, foi proferida sentença de declaração de insolvência
do devedor: Santos & Grilo, L.da, número de identificação fiscal
504817221, com endereço na Rua Principal, Casal da Pena, Chance-
laria, 2350-000 Torres Novas, com sede na morada indicada.

São administradores do devedor: Carlos Alberto Cabeleira Grilo,
estado civil: casado, nacional de Portugal, bilhete de identidade
n.º 6068900, com endereço na Rua de Nossa Senhora de Fátima,
Pafarrão, 2350-000 Torres Novas, a quem é fixado domicílio na
morada indicada.

Para administrador da insolvência é nomeada a pessoa adiante iden-
tificada, indicando-se o respectivo domicílio: Armando Pereira Lo-
pes, com endereço na Rua de Tomar, 77, 1.º, A, 2410-186 Leiria.

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

Ficam advertidos os credores do insolvente de que devem comuni-
car de imediato ao administrador da insolvência a existência de quais-
quer garantias reais de que beneficiem.

Declara-se aberto o incidente de qualificação da insolvência com
carácter pleno ou limitado [alínea i) do artigo 36.º do CIRE].
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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 9 de Janeiro de 2006, pelas 14 horas, para a
realização da reunião de assembleia de credores de apreciação do re-
latório, podendo fazer-se representar por mandatário com poderes
especiais para o efeito.

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

Da presente sentença pode ser interposto recurso, no prazo de
10 dias (artigo 42.º do CIRE), e ou deduzidos embargos, no prazo de
5 dias (artigos 40.º e 42.º do CIRE).

Com a petição de embargos, devem ser oferecidos todos os meios
de prova de que o embargante disponha, ficando obrigado a apresen-
tar as testemunhas arroladas, cujo número não pode exceder os limi-
tes previstos no artigo 789.º do Código de Processo Civil (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.

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).

21 de Outubro de 2005. — O Juiz de Direito, Francisco Manuel
Timóteo. — A Oficial de Justiça, Natércia Morgado Isidro.

1000294582

TRIBUNAL DA COMARCA DE VALPAÇOS

Anúncio
Processo n.º 6-B/2002.
Falência (requerida).
Requerente — A. Fernandes Pereira da Silva, L.da
Requerida — Pinta Amarela — Armazém e Comércio de Calçado.

Dr.ª Mónica Salomé Andrade, juíza de direito da secção única do
Tribunal da Comarca de Valpaços:

Faz saber que, por sentença de 11 de Outubro de 2005 proferida
nos presentes autos, foi declarada a falência da requerida Pinta Ama-
rela — Armazém e Comércio de Calçado, com domicílio na Rua do

Engenheiro Luís Castro Saraiva, Ed. Versalhes, 1, 5430-000 Valpa-
ços, tendo sido fixado em 30 dias contados da publicação do compe-
tente anúncio no Diário da República, o prazo para os credores re-
clamarem os seus créditos, conforme o estatuído no disposto no
artigo 128.º, n.º 1, alínea e), do CPEREF.

Foi nomeada liquidatária judicial: Cláudia Margarida de Sousa Soa-
res, com endereço na Rua de D. Afonso Henriques, 564, 2.º, direito,
frente, Rio Tinto, 4435-006 Rio Tinto.

24 de Outubro de 2005. — A Juíza de Direito, Mónica Salomé
Andrade. — O Oficial de Justiça, Manuel Bento Xavier Cunha.

1000294580

2.º JUÍZO DE COMPETÊNCIA ESPECIALIZADA CÍVEL
DO TRIBUNAL DA COMARCA DE VILA NOVA DE
FAMALICÃO.

Anúncio
Processo n.º 2736/05.0TJVNF.
Insolvência de pessoa colectiva (requerida).
Credora — Maria Alexandrina Sousa Rodrigues Couto.
Insolvente — Confecções da Lapa, L.da, e outro(s).

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

No Juízo de Competência Cível de Vila Nova de Famalicão, 2.º
Juízo de Competência Cível de Santo Adrião, no dia 18 de Outubro de
2005, pelas 19 horas, foi proferida sentença de declaração de insol-
vência da devedora: Confecções da Lapa, L.da, número de identifica-
ção fiscal 503274178, com sede no Largo do Pedreiro, São Martinho
do Vale, 4760 Vila Nova de Famalicão, com sede na morada indicada.

São administradores do devedor: Abílio Ferreira da Silva, com resi-
dência profissional na sede da devedora Confecções da Lapa, L.da, lugar
de Pedreiro, São Martinho do Vale, 4760-000 Vila Nova de Famali-
cão, e Manuel Carlos Ferreira da Silva, com residência profissional na
sede da devedora Confecções da Lapa, L.da, lugar de Pedreiro, Vale
São Martinho, 4760-000 Vila Nova de Famalicão, a quem é fixado
domicílio na morada indicada.

Para administrador da insolvência é nomeada a pessoa adiante iden-
tificada, indicando-se o respectivo domicílio: Américo Fernandes de
Almeida Torrinha, com endereço na Rua da Cividade, 286, Joane,
4770-247 Joane.

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

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

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

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

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

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

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

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

A taxa de juros moratórios aplicável.

É designado o dia 20 de Dezembro de 2005, pelas 15 horas, para a
realização da reunião de assembleia de credores de apreciação do re-
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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.

19 de Outubro de 2005. — O Juiz de Direito, Alcides Rodrigues. —
A Oficial de Justiça, Eugénia Silva. 1000294574

Anúncio
Processo n.º 1452/05.8TJVNF.
Insolvência de pessoa singular (requerida).
Credor — Agostinho Faria de Freitas.
Devedora — Maria Ondina Coutinho, e outro(s).

No Juízo de Competência Cível de Vila Nova de Famalicão, 2.º
Juízo de Competência Cível de Santo Adrião, no dia 21 de Outubro de
2005, pelas 16 horas, foi proferida sentença de declaração de insol-
vência da devedora: Maria Ondina Coutinho, número de identificação
fiscal 157132510, com endereço na Urbanização de Penelas, 350,
bloco G, 3.º, direito, Vermoim, 4770-765 Vila Nova de Famalicão,
com domicílio na morada indicada.

Para administrador da insolvência é nomeada a pessoa adiante iden-
tificada, indicando-se o respectivo domicílio: Inácio Peres & Paula
Peres, Soc. Liquid., L. D, com endereço na Praça do Bom Sucesso,
61, Bom Sucesso Trade Center, 5.º, sala 507, 4150-144 Porto.

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

Ficam advertidos os credores do insolvente de que devem comuni-
car de imediato ao administrador da insolvência a existência de quais-
quer garantias reais de que beneficiem.

Declara-se aberto o incidente de qualificação da insolvência com
carácter pleno [alínea i) do artigo 36.º do CIRE].

Para citação dos credores e demais interessados
correm éditos de cinco dias

Ficam citados todos os credores e demais interessados de tudo o
que antecede e ainda:

O prazo para a reclamação de créditos foi fixado em 20 dias.
O requerimento de reclamação de créditos deve ser apresentado ou

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

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

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

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

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

A sua natureza comum, subordinada, privilegiada ou garanti-
da, e, neste último caso, os bens ou direitos objecto da ga-
rantia e respectivos dados de identificação registral, se apli-
cável;

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

A taxa de juros moratórios aplicável.

É designado o dia 4 de Janeiro de 2006, 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.

24 de Outubro de 2005. — O Juiz de Direito, Alcides Rodrigues. —
A Oficial de Justiça, Eugénia Silva. 1000294613

1.º JUÍZO DO TRIBUNAL DE COMÉRCIO
DE VILA NOVA DE GAIA

Anúncio
Processo n.º 564/04.0TYVNG.
Insolvência de pessoa colectiva (requerida).
Credor — Ministério Público, e outro(s).

Publicidade de deliberação

A Dr.ª Ana Loureiro, juíza auxiliar do 1.º Juízo do Tribunal de Co-
mércio de Vila Nova de Gaia:

Faz saber que, nos autos de insolvência acima identificados em que
são:

António M. Rua, L.da, número de identificação fiscal 500024979,
com sede na Rua dos Clérigos, 84, 4050-204 Porto.

Administrador da insolvência: Dr. Amadeu José Maia Monteiro de
Magalhães, com endereço na lugar da Cruz, Edifício Santa Rita, 16-
-D, Real, 4605-909 Vila Meã.

Ficam notificados todos os interessados, de que no processo supra-
-identificado, por decisão da assembleia de credores do dia 28 de Ou-
tubro do corrente ano, foi aprovado o plano de insolvência.

Ao administrador da insolvência, foram remetidos os respectivos
anúncios para publicação.

7 de Novembro de 2005. — A Juíza de Direito, Ana Loureiro. —
A Oficial de Justiça, Lucinda Cirne Patacas. 1000294549

2.º JUÍZO DO TRIBUNAL DE COMÉRCIO
DE VILA NOVA DE GAIA

Anúncio
Processo n.º 538/04.0TYVNG.
Falência (apresentação).
Requerente — Gdi — Gabinete de Design e Imagem, L.da
Efectivo da comissão de credores — Cândido António Martis Xavier,

e outro(s).

O Dr. Paulo Fernando Dias da Silva, juiz de direito deste Tribunal:

Faz saber que, por sentença de 19 de Setembro de 2005 proferida
nos presentes autos, foi declarada a falência da requerente Gdi —
Gabinete de Design e Imagem, L.da, pessoa colectiva n.º 504186272,
com sede na Rua de Raimundo de Carvalho, 171, 6.º, salas 64/65,
Mafamude, 4430-000 Vila Nova de Gaia, tendo sido fixado em 30 dias
contados da publicação do competente anúncio no Diário da Repú-
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blica, o prazo para os credores reclamarem os seus créditos, confor-
me o estatuído no disposto no artigo 128.º, n.º 1, alínea e), do
CPEREF.

Foi nomeado liquidatário judicial: José Eduardo de Castro Martins,
com endereço na Rua do Engenheiro Júlio Portela, 29, 1.º, 3750-
-158 Águeda.

20 de Setembro de 2005. — O Juiz de Direito, Paulo Fernando
Dias da Silva. — A Oficial de Justiça, Teresa Jesus Cabral Correia.

3000183605

Anúncio
Processo n.º 3/03.3TYVNG.
Falência (requerida).
Requerente — Maria José Amaral Pinto dos Santos
Requerida — Eurolista — Guia Telefónico Global, L.da, e outro(s).

Paulo Fernando Dias da Silva, juiz de direito do 2.º Juízo do Tribunal
do Comércio de Vila Nova de Gaia:

Faz saber que, por sentença de 19 de Setembro de 2005 proferi-
da nos presentes autos, foi declarada a falência da requerida
Eurolista — Guia Telefónico Global, L.da, com sede na Avenida da
Boavista, 1177, 1.º, 4000-000 Porto, tendo sido fixado em 30 dias
contados da publicação do competente anúncio no Diário da Re-
pública, o prazo para os credores reclamarem os seus créditos,
conforme o estatuído no disposto no artigo 128.º, n.º 1, alínea e),
do CPEREF.

Foi nomeado liquidatário judicial: José Eduardo de Castro Mar-
tins, com endereço na Rua do Engenheiro Júlio Portela, 29, 1.º,
3750-158 Águeda.

21 de Setembro de 2005. — O Juiz de Direito, Paulo Fernando
Dias da Silva. — A Oficial de Justiça, Maria João Monteiro Santos.

3000183609

Anúncio
Processo n.º 68/04.0TYVNG.
Falência (requerida).
Requerente — Maria de Lurdes Silva Maia, e outro(s).
Requerida — Junivil — Confecções, L.da, e outro(s).

Paulo Fernando Dias da Silva, juiz de direito do 2.º Juízo do Tribunal
do Comércio de Vila Nova de Gaia:

Faz saber que, por sentença de 20 de Setembro de 2005 proferi-
da nos presentes autos, foi declarada a falência da requerida
Junivil — Confecções, L.da, com sede na Rua do Padre Nunes Cam-
pos, 333, 4405-112 Vila Nova de Gaia, tendo sido fixado em 30 dias
contados da publicação do competente anúncio no Diário da Re-
pública, o prazo para os credores reclamarem os seus créditos,
conforme o estatuído no disposto no artigo 128.º, n.º 1, alínea e),
do CPEREF.

Foi nomeado liquidatário judicial: José Eduardo de Castro Martins,
com endereço na Rua do Engenheiro Júlio Portela, 29, 1.º, 3750-
-158 Águeda.

22 de Setembro de 2005. — O Juiz de Direito, Paulo Fernando
Dias da Silva. — A Oficial de Justiça, Teresa Jesus Cabral Correia.

3000183606

Anúncio

Processo n.º 50/05.0TYVNG.
Insolvência de pessoa colectiva (requerida).
Credor — Daimlerchryler Services Portugal, S. A.
Insolvente — E. N. O. — Transportes e Distribuição, L.da

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

No Tribunal do Comércio de Vila Nova de Gaia, 2.º Juízo de Vila
Nova de Gaia, no dia 24 de Outubro de 2005, às 16 horas, foi profe-
rida sentença de declaração de insolvência da devedora: E. N. O. —
Transportes e Distribuição, L.da, Rua de Justino Teixeira, armazém Cp,
4300-000 Porto, com sede na morada indicada.

É administrador do devedor: Elisário Nunes de Oliveira, Rua da
Morgadinha, 368, 4415-489 Grijó, a quem é fixado domicílio na
morada indicada.

Para administrador da insolvência é nomeada a pessoa adiante iden-
tificada, indicando-se o respectivo domicílio: Dr. José Augusto da Costa
Bento da Silva, Rua de Bento Carqueja, 217, 1.º, 3720-214 Oliveira
de Azeméis.

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

Ficam advertidos os credores do insolvente de que devem comuni-
car de imediato ao administrador da insolvência a existência de quais-
quer garantias reais de que beneficiem.

Declara-se aberto o incidente de qualificação da insolvência com
carácter pleno [alínea i) do artigo 36.º do CIRE].

Para citação dos credores e demais interessados
correm éditos de cinco dias

Ficam citados todos os credores e demais interessados de tudo o
que antecede e ainda:

O prazo para a reclamação de créditos foi fixado em 30 dias.
O requerimento de reclamação de créditos deve ser apresentado ou

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

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

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

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

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

A sua natureza comum, subordinada, privilegiada ou garanti-
da, e, neste último caso, os bens ou direitos objecto da ga-
rantia e respectivos dados de identificação registral, se apli-
cável;

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

A taxa de juros moratórios aplicável.

É designado o dia 14 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 (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.

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).

25 de Outubro de 2005. — O Juiz de Direito, Paulo Fernando Dias
da Silva. — O Oficial de Justiça, Joaquim Afonso. 1000294610
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AUTARQUIAS

CÂMARA MUNICIPAL DE ALBUFEIRA

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

de 25 de Outubro de 2005 proferido no uso de competência delega-
da, e nos termos do disposto na alínea e) do artigo 2.º do Decreto-
-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro, conjugado com o n.º 1 do ar-
tigo 15.º do Decreto-Lei n.º 497/99, de 19 de Novembro, foi
nomeada por reclassificação, para lugar da categoria de auxiliar téc-
nico de educação, a funcionária com a categoria de cantoneiro de
limpeza, Iolanda Sofia Benedito, a qual será posicionada no esca-
lão 1, índice 199.

25 de Outubro de 2005. — Por delegação do Presidente da Câmara
(despacho de 21 de Outubro de 2005), o Vice-Presidente, José Carlos
Martins Rolo. 1000294626

Aviso
Nomeação

Concurso interno de acesso geral para provimento de um lugar
da categoria de técnico superior de 1.ª classe — engenheiro
do ambiente.

Para os devidos efeitos se torna público que, no uso de competên-
cia delegada, por meu despacho de 26 de Outubro de 2005, foi o can-
didato aprovado no concurso em epígrafe, aberto por aviso publicado
no Diário da República, 3.ª série, n.º 131, de 11 de Julho de 2005,
Filipe Miguel Queirós André, nomeado definitivamente para lugar da
categoria de técnico superior de 1.ª classe — engenheiro do ambien-
te, do quadro de pessoal do município de Albufeira, o qual deverá aceitar
a nomeação no prazo de 20 dias a contar da data da publicação do
presente aviso no Diário da República.

26 de Outubro de 2005. — Por delegação do Presidente da Câmara
(despacho de 21 de Outubro de 2005), o Vice-Presidente, José Carlos
Martins Rolo. 1000294609

Aviso
Nomeação

Concurso interno de acesso para provimento de um lugar da
categoria de técnico profissional especialista principal de
biblioteca e documentação — n.os 5 e 6 do artigo 8.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

Para os devidos efeitos se torna público que, no uso de competên-
cia delegada, por meu despacho de 26 de Outubro de 2005, foi nomeada
definitivamente para lugar da categoria de técnico profissional espe-
cialista principal de biblioteca e documentação, do quadro de pessoal
do município de Albufeira, a candidata Maria Carolina Campos Quin-
ta Queimada, aprovada no concurso em epígrafe, aberto por aviso
afixado em ordem de serviço de 25 de Agosto de 2005, a qual deverá
aceitar a nomeação no prazo de 20 dias a contar da data da publica-
ção do presente aviso no Diário da República.

26 de Outubro de 2005. — Por delegação do Presidente da Câmara
(despacho de 21 de Outubro de 2005), o Vice-Presidente, José Carlos
Martins Rolo. 1000294612

Aviso
Nomeação

Concurso externo de ingresso para provimento de um lugar
da categoria de técnico profissional de acção cultural de
2.ª classe.

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho de
26 de Outubro de 2005 proferido no uso de competência delegada,
foi nomeada provisoriamente para lugar da categoria de técnico pro-
fissional de 2.ª classe — acção cultural, do quadro de pessoal do mu-
nicípio de Albufeira, a candidata Tânia Marisa Pires Gordinho, apro-
vada no concurso em epígrafe, aberto por aviso publicado no Diário
da República, 3.ª série, n.º 39, de 24 de Fevereiro de 2005, a qual

deverá tomar posse no prazo de 20 dias a contar da data da publica-
ção do presente aviso no Diário da República.

26 de Outubro de 2005. — Por delegação do Presidente da Câmara
(despacho de 21 de Outubro de 2005), o Vice-Presidente, José Carlos
Martins Rolo. 1000294623

Aviso
Nomeação

Concurso interno de acesso geral para provimento de um lugar
da categoria de técnico superior de 1.ª classe — Educação
Física.

Para os devidos efeitos se torna público que, no uso de competên-
cia delegada, por meu despacho de 26 de Outubro de 2005, foi o can-
didato aprovado no concurso em epígrafe, aberto por aviso publicado
no Diário da República, n.º 123, de 29 de Junho de 2005, Nuno Ri-
cardo Machadinho Vieira Henrique, nomeado definitivamente para
lugar da categoria de técnico superior de 1.ª classe — educação física,
do quadro de pessoal do município de Albufeira, o qual deverá aceitar
a nomeação no prazo de 20 dias a contar da data da publicação do
presente aviso no Diário da República.

26 de Outubro de 2005. — Por delegação do Presidente da Câmara
(despacho de 21 de Outubro de 2005), o Vice-Presidente, José Carlos
Martins Rolo. 1000294630

Aviso
Nomeação

Concurso externo para admissão de dois estagiários
para ingresso na carreira técnica superior — Direito

Para os devidos efeitos se torna público que, no uso de compe-
tência delegada, por meu despacho de 26 de Outubro de 2005, fo-
ram as candidatas aprovadas no estágio do concurso em epígrafe,
aberto por aviso publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 235,
de 10 de Outubro de 2003, Ana Isabel Costa Nunes e Alexandra Isabel
Martins Rocha, nomeadas definitivamente para lugares da categoria
de técnico superior de 2.ª classe — direito, do quadro de pessoal do
município de Albufeira, as quais deverão tomar posse no prazo de
20 dias a contar da data da publicação do presente aviso no Diário
da República.

26 de Outubro de 2005. — Por delegação do Presidente da Câmara
(despacho de 21 de Outubro de 2005), o Vice-Presidente, José Carlos
Martins Rolo. 1000294632

Aviso
Concurso externo de ingresso para provimento de dois

lugares da categoria de técnico profissional de 2.ª clas-
se — arquivo.

1 — Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do
vice-presidente da Câmara Municipal de Albufeira, de 5 de Setembro
de 2005, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, a contar da
data da publicação do presente aviso no Diário da República, con-
curso externo de ingresso para provimento de dois lugares da catego-
ria de técnico profissional de 2.ª classe — arquivo do quadro de pes-
soal do município de Albufeira, a que corresponde o vencimento mensal
ilíquido 631,15 euros, índice 199, escalão 1, da referida categoria,
conforme anexo II ao Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro,
e Portaria n.º 42-A/2005, de 17 de Janeiro.

2 — O concurso é válido apenas para as vagas atrás referidas.
3 — O conteúdo funcional dos lugares a prover será o definido no

mapa II anexo ao Decreto-Lei n.º 247/91, de 10 de Julho.
4 — O local de trabalho será a área do município de Albufeira.
5 — A admissão a concurso será condicionada à posse dos re-

quisitos gerais definidos no n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, e bem como dos requisitos especiais
previstos nos artigos 8.º e 10.º do Decreto-Lei n.º 247/91, de 10 de
Julho, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 276/95, de 25 de
Outubro.

6 — As candidaturas deverão ser formalizadas mediante requeri-
mento dirigido ao presidente da Câmara Municipal de Albufeira, devi-
damente assinado, o qual, bem como a documentação que o deva
acompanhar poderá ser entregue pessoalmente nesta Câmara Munici-
pal ou remetido pelo correio, registado com aviso de recepção, ex-
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pedido até ao termo do prazo fixado e onde deverão constar os se-
guintes elementos:

a) Identificação completa (nome, filiação, naturalidade, nacio-
nalidade, data do nascimento, número e data do bilhete de
identidade e serviço de identificação que o emitiu, número
de contribuinte e residência);

b) Habilitações literárias;
c) Especificação de quaisquer elementos que constituam motivo

de preferência legal;
d) Identificação do lugar a que concorre e Diário da República

em que se encontre publicado o presente aviso.

7 — Os requerimentos de candidatura deverão ser acompanhados,
sob pena de exclusão, do certificado de habilitações literárias.

8 — O referido requerimento deverá ainda ser acompanhado de
todos os documentos comprovativos dos restantes requisitos a que se
refere o n.º 5 do presente aviso, salvo se os candidatos declararem,
nos mesmos, sob compromisso de honra a respectiva situação relati-
vamente aos requisitos exigidos.

9 — A selecção dos candidatos será feita mediante prestação de
prova escrita de conhecimentos e entrevista profissional de selecção.

10 — A prova escrita de conhecimentos terá carácter eliminató-
rio, duração de duas horas e trinta minutos e será classificada tendo
em consideração o maior ou menor grau de correcção e adequação
das respostas dadas às questões que forem colocadas e versará a se-
guinte legislação:

Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro;
Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, e respectiva alteração;
Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, e respectivas altera-

ções;
Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro;
Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro, e respectivas alte-

rações;
Decreto-Lei n.º 16/93, de 23 de Janeiro, e respectiva alteração;
Lei n.º 107/2001, de 8 de Setembro;
Portaria n.º 412/2001, de 17 de Abril.

11 — Ambas as provas serão classificadas na escala de 0 a 20 va-
lores e a classificação final dos candidatos, também na mesma escala,
resultará da aplicação da seguinte fórmula às classificações obtidas:

CF =
 3 PEC + 2 EPS

5
em que:

CF = classificação final;
PEC = prova escrita de conhecimentos;
EPS = entrevista profissional de selecção.

12 — Os critérios de apreciação e ponderação da entrevista profis-
sional de selecção consta em acta da reunião do júri, de 20 de Setembro
de 2005, a qual será facultada aos candidatos sempre que solicitada.

13 — As listas dos candidatos e da classificação final, serão afixa-
das no edifício dos Paços do Município.

14 — O júri do concurso terá a seguinte composição:

Presidente — director do Departamento de Administração e Fi-
nanças, Dr. António João dos Reis Peixinho.

Vogais efectivos:

Chefe da Divisão dos Serviços Centrais, Manuel Emílio
Tendinha Trocado, que substituirá o presidente do júri nas
suas faltas e impedimentos.

Técnica profissional de arquivo de 2.ª classe Dr.ª Maria do
Carmo Sousa Santos.

Vogais suplentes:

Chefe da Divisão de Gestão Financeira, Dr.ª Carla Maria
Pereira Cabrita Silva Farinha.

Chefe da Divisão de Património e Aprovisionamento,
Dr.ª Carla de Lurdes Venâncio Guerreiro.

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.

26 de Outubro de 2005. — Por delegação do Presidente da Câmara
(despacho de 21 de Outubro de 2005), o Vice-Presidente, José Carlos
Martins Rolo. 1000294639

Aviso
Concurso interno de acesso geral para provimento de dois

lugares da categoria de técnico superior principal —
engenheiro civil.

1 — Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do
vice-presidente da Câmara Municipal de Albufeira, de 7 de Setembro
de 2005, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, a contar da
data da publicação do presente aviso no Diário da República, con-
curso interno de acesso geral para provimento de dois lugares da ca-
tegoria de técnico superior principal — engenheiro civil do quadro do
pessoal do município de Albufeira, a que corresponde o vencimento
mensal ilíquido de 1617,52 euros, correspondente ao índice 510 do
sistema retributivo da função pública, conforme anexo II ao Decreto-
-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.

2 — O concurso é válido apenas para as vagas atrás referidas.
3 — O conteúdo funcional do lugar a prover será o descrito no

Despacho do Secretário de Estado da Administração Local n.º 6871/
2002, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 78, de 3 de Abril
de 2002.

4 — O local de trabalho será a área do município de Albufeira.
5 — São condições de admissão ao concurso:

a) Possuir os requisitos definidos no n.º 2 do artigo 29.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, sendo as habilita-
ções académicas exigidas a posse de licenciatura em Enge-
nharia Civil;

b) Possuir os requisitos previstos na alínea c) do n.º 1 do ar-
tigo 4.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro;

c) Ser funcionário das entidades abrangidas pelo Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho.

6 — As candidaturas deverão ser formalizadas mediante requeri-
mento, dirigido ao presidente da Câmara Municipal de Albufeira, de-
vidamente assinado, o qual, bem como a documentação que o deva
acompanhar poderá ser entregue pessoalmente nesta Câmara Munici-
pal ou remetido pelo correio, registado, com aviso de recepção expe-
dido até ao termo do prazo fixado e onde deverão constar os seguin-
tes elementos:

a) Identificação completa (nome, filiação, naturalidade, nacio-
nalidade, data do nascimento, número e data do bilhete de
identidade e serviço de identificação que o emitiu, número
de contribuinte e residência);

b) Habilitações literárias;
c) Identificação do serviço em que se encontra integrado, cate-

goria de que é titular, natureza do vínculo, lugar a que con-
corre e Diário da República em que se encontre publicado o
presente aviso;

d) Tempo de serviço na actual categoria e respectivas classifi-
cações de serviço.

7 — Os requerimentos de candidatura deverão ser acompanhados
dos seguintes documentos:

a) Declaração do serviço de origem, autenticada, em que se
especifiquem as situações referidas nas alíneas c) e d) do
número anterior;

b) Certificado de habilitações literárias e curriculum vitae;
c) Documentos comprovativos dos demais requisitos mencio-

nados na alínea a) do n.º 5 do presente aviso, salvo se os
candidatos declararem, nos mesmos, sob compromisso de
honra, a situação em que se encontram relativamente a cada
um desses requisitos.

8 — Os candidatos que sejam funcionários da Câmara Municipal de
Albufeira, ficam dispensados da apresentação dos documentos que
constem dos respectivos processos individuais.

9 — A selecção dos candidatos será feita mediante avaliação cur-
ricular, classificada na escala de 0 a 20 valores e em cujo âmbito se-
rão considerados os factores referidos no n.º 2 do artigo 22.º do De-
creto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, sendo que os critérios de
apreciação e ponderação da mesma constam de acta do júri de 7 de
Outubro de 2005, a qual será facultada aos candidatos sempre que
solicitada.

10 — As listas dos candidatos e da classificação final, serão afixa-
das no edifício dos Paços do Município.

11 — O júri do concurso terá a seguinte constituição:

Presidente — director do Departamento de Planeamento e Pro-
jectos, arquitecto Fernando Jorge de Magalhães Ferraz de
Melo.
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Vogais efectivos:

Chefe da Divisão de Planeamento, arquitecto António Rui
da Conceição Silva, que substituirá o presidente do júri
nas suas faltas e impedimentos.

Chefe da Divisão de Águas, engenheiro Paulo Jorge Batalha
Lopes Azevedo.

Vogais suplentes:

Chefe da Divisão de Ambiente e Serviços Urbanos, enge-
nheira Paula Cristina Alves Custódio.

Chefe da Divisão de Edifícios e Equipamentos, engenheiro
Fernando dos Santos Pereira.

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

26 de Outubro de 2005. — Por delegação do Presidente da Câmara
(despacho de 21 de Outubro de 2005), o Vice-Presidente, José Carlos
Martins Rolo. 1000294640

Aviso
Concurso interno de ingresso para provimento de um

lugar da categoria de técnico superior de 2.ª classe —
arquivo.

1 — Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do
vice-presidente da Câmara Municipal de Albufeira, de 5 de Setembro
de 2005, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, a contar da
data da publicação do presente aviso no Diário da República, con-
curso interno de ingresso para provimento de um lugar da categoria
de técnico superior de 2.ª classe — arquivo, do quadro de pessoal do
município de Albufeira, a que corresponde o vencimento mensal ilí-
quido de 1268,64 euros, índice 400, escalão 1, da referida categoria,
conforme anexo II ao Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.

2 — O concurso é válido apenas para a vaga atrás referida.
3 — O conteúdo funcional do lugar a prover será o definido no

mapa II anexo ao Decreto-Lei n.º 247/91, de 10 de Julho.
4 — O local de trabalho será a área do município de Albufeira.
5 — São condições de admissão ao concurso:

a) Possuir os requisitos definidos no n.º 2 do artigo 29.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, e bem assim, ser
titular de uma das habilitações previstas no n.º 1 do artigo 7.º
do Decreto-Lei n.º 247/91, de 10 de Julho;

b) Ser funcionário ou agente das entidades abrangidas pelo dis-
posto no Decreto-Lei n.º 204/98, atrás referido.

6 — As candidaturas deverão ser formalizadas mediante requeri-
mento dirigido ao presidente da Câmara Municipal de Albufeira, devi-
damente assinado, o qual, bem como a documentação que o deva
acompanhar poderá ser entregue pessoalmente nesta Câmara Munici-
pal ou remetido pelo correio, registado com aviso de recepção expe-
dido até ao termo do prazo fixado e onde deverão constar os seguin-
tes elementos:

a) Identificação completa (nome, filiação, naturalidade, nacio-
nalidade, data do nascimento, número e data do bilhete de
identidade e serviço de identificação que o emitiu, número
de contribuinte e residência);

b) Habilitações literárias;
c) Identificação do serviço em que se encontra integrado e

natureza do vínculo;
d) Especificação de quaisquer elementos que constituam motivo

de preferência legal;
d) Identificação do lugar a que concorre e Diário da República

em que se encontre publicado o presente aviso.

7 — Os requerimentos de candidatura deverão ser acompanhados,
sob pena de exclusão, dos seguintes documentos:

a) Declaração do serviço de origem, autenticada, em que se
especifiquem as situações referidas na alínea c) do número
anterior;

b) Certificado de habilitações literárias.

8 — O referido requerimento deverá ainda ser acompanhado de
todos os documentos comprovativos dos restantes requisitos a que se

refere a alínea a) do n.º 5 do presente aviso, salvo se os candidatos
declararem, nos mesmos, sob compromisso de honra a respectiva si-
tuação relativamente aos requisitos exigidos.

9 — A selecção dos candidatos será feita mediante prestação de
prova escrita de conhecimentos e entrevista profissional de selecção,
classificadas na escala de 0 a 20 valores, sendo a nota final dos can-
didatos, também na mesma escala, resultante da aplicação da seguinte
fórmula:

CF =
 2 PEC + EPS

3
em que:

CF = classificação final;
PEC = prova escrita de conhecimentos;
EPS = entrevista profissional de selecção.

10 — A prova escrita de conhecimentos terá duração de duas ho-
ras e meia e será classificada tendo em consideração o maior ou menor
grau de correcção e adequação das respostas dadas às questões que forem
colocadas e versará a seguinte matéria:

Conhecimentos gerais:

Código do Procedimento Administrativo;
Atribuições das autarquias locais e competências dos respec-

tivos órgãos;
Regime de Férias, Faltas e Licenças;
Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes da Admi-

nistração Central, Regional e Local;
Carta ética.

Conhecimentos específicos:

Arquivista:

Objecto, metodologia, princípios fundamentais;
A teoria das três idades.

Gestão de documentos: avaliação, selecção e eliminação:

Enquadramento legal;
Valores dos documentos de arquivo;
Aquisições (incorporações, depósitos, etc.): enquadra-

mento legal.

Organização de arquivos:

Unidades arquivísticas;
Classificação e ordenação;
Cotação e acondicionamento.

Registo e descrição de documentos: identificação:

Normalização da descrição documental;
Sistemas manuais e ou automatizados de descrição.

Custódia e preservação:

Edifício, depósitos. Controlo ambiental;
Sistemas de protecção e salvaguarda dos arquivos;
Transferências de suportes;
Prevenção e tratamento contra os agentes de deterio-

ração.

Acessibilidade e comunicabilidade:

Formas e mecanismos para a acessibilidade;
Normas sobre a comunicabilidade dos documentos.

Comunicação de documentos e informação:

Serviço de referência;
Empréstimo;
Serviço educativo;
Realização de natureza cultural;
Actividade editorial.

Política nacional de arquivos:

Rede nacional de arquivos.

Legislação:

Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro;
Decreto-Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro;
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Decreto-Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro;
Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março;
Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro;
Decreto-Lei n.º 447/88, de 10 de Dezembro;
Decreto-Lei n.º 16/93, de 23 de Janeiro;
Decreto-Lei n.º 60/97, de 20 de Março;
Decreto-Lei n.º 372/98, de 23 de Novembro;
Portaria n.º 412/2001, de 1 de Abril;
Lei n.º 107/2001, de 30 de Agosto.

11 — Os critérios de apreciação e ponderação da entrevista pro-
fissional de selecção constam em acta da reunião do júri, de 4 de
Outubro de 2005, a qual será facultada aos candidatos sempre que
solicitada.

12 — A lista dos candidatos e da classificação final, serão afixadas
no edifício dos Paços do Município:

Presidente — director do Departamento de Administração e Fi-
nanças, Dr. António João dos Reis Peixinho.

Vogais efectivos:

Chefe da Divisão dos Serviços Centrais, Manuel Emílio
Tendinha Trocado, que substituirá o presidente do júri nas
suas faltas e impedimentos;

Director do Arquivo Distrital de Faro, Dr. Alexandre Ar-
ménio Maia Tojal.

Vogais suplentes:

Chefe da Divisão de Gestão Financeira, Dr.ª Carla Maria
Pereira Cabrita Silva Farinha.

Chefe da Divisão de Património e Aprovisionamento,
Dr.ª Carla de Lurdes Venâncio Guerreiro.

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

27 de Outubro de 2005. — Por delegação do Presidente da Câmara
(despacho de 21 de Outubro de 2005), o Vice-Presidente, José Carlos
Martins Rolo. 1000294608

CÂMARA MUNICIPAL DE ALJUSTREL

Aviso DAF/39/2005
Para os devidos efeitos, torna-se público que, por meus despa-

chos datados de 7 de Novembro de 2005, se procedeu à reconstituição
do júri dos concursos externos de ingresso abertos por aviso publi-
cado no Diário da República, n.º 91, de 11 de Maio de 2005, que
passam a ter a seguinte constituição, com efeitos à data dos despa-
chos:

Concurso externo de ingresso para provimento de um lugar de
técnico profissional de museografia de 2.ª classe, e concurso
externo de ingresso para provimento de um lugar de técnico
profissional de recepção e atendimento de 2.ª classe:

Presidente — vereador engenheiro Manuel Joaquim Martins
Frederico.

Vogais efectivos:

Vereador, engenheiro Manuel Francisco Colaço Cama-
cho, que substituirá o presidente nas suas faltas e
impedimentos, e o técnico superior de arqueologia
de 1.ª classe, Dr. Artur Manuel Gonçalves Martins.

Vogais suplentes:

Técnica superior principal de bibliotecas e documenta-
ção, Dr.ª Maria Francisca Viegas Branco, e a técni-
ca superior de serviço social de 1.ª classe, Dr.ª Ma-
ria Dulce Figueira Grilo Godinho.

Concurso externo de ingresso para provimento de três lugares
de auxiliar de serviços gerais:

Presidente — vereador, engenheiro Manuel Joaquim Mar-
tins Frederico.

Vogais efectivos:

Vereador, engenheiro Manuel Francisco Colaço Cama-
cho, que substituirá o presidente nas suas faltas e
impedimentos, e o assessor — engenheiro civil, Paulo
Jorge Rodrigues Ferreira.

Vogais suplentes:

Encarregado do pessoal operário, Francisco Júlio El-
vas Capela, e a técnica superior principal, arquitec-
ta Maria Judite Acabado Aiveca.

7 de Novembro de 2005. — O Vereador, Manuel Joaquim Martins
Frederico. 1000294587

CÂMARA MUNICIPAL DE ALMODÔVAR

Aviso
Gabinete de Apoio Pessoal

Para os devidos efeitos, torna-se público que, por meu despacho
datado de 28 de Outubro de 2005, foi nomeada, para o cargo de se-
cretária do Gabinete de Apoio Pessoal ao Presidente da Câmara, com
efeitos a partir de 28 de Outubro de 2005, Marta Isabel Moreira Barôa
David Tomé.

3 de Novembro de 2005. — O Presidente da Câmara, António José
Messias do Rosário Sebastião. 1000294560

CÂMARA MUNICIPAL DE AROUCA

Aviso n.º 51/2005
Processo n.º 18/2005/SP

Por meu despacho datado de 31 de Outubro de 2005:

Dr.ª Isabel Fernandes Gomes — nomeada secretária do meu gabinete
de apoio pessoal, nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 73.º e
n.º 3 do artigo 74.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com efei-
tos a partir desta data. Fiscalização prévia — isento.

31 de Outubro de 2005. — O Presidente da Câmara, José Artur
Tavares Neves. 1000294643

Aviso n.º 52/2005
Processo n.º 19/2005/SP

Por meu despacho datado de 31 de Outubro de 2005:

Dr. Jorge Manuel dos Santos Oliveira — nomeado adjunto do meu
gabinete de apoio pessoal, nos termos da alínea c) do n.º 1 do ar-
tigo 73.º e n.º 3 do artigo 74.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setem-
bro, com efeitos a partir do próximo dia 1 de Novembro. Fiscali-
zação prévia — isento.

31 de Outubro de 2005. — O Presidente da Câmara, José Artur
Tavares Neves. 1000294644

CÂMARA MUNICIPAL DE BARCELOS

Aviso
Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 22.º do Decreto-Lei

n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com as alterações introduzidas pelo
Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, e por meu despacho de 2 de
Novembro de 2005, vai proceder-se à abertura do período de discus-
são pública relativa à operação de loteamento e obras de urbanização
que incide sobre o prédio sito no lugar de Vilar, freguesia de Cristelo,
concelho de Barcelos, a que se refere o processo n.º 65205, em que é
requerente Arlindo Miranda Figueiredo, contribuinte n.º 136364152,
durante o período de 15 dias, com início no dia seguinte à publicação
deste aviso.

O processo de loteamento referido, encontra-se disponível para
consulta nos dias úteis, das 9 horas às 15 horas e 30 minutos, na Se-
cretaria da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística da Câmara
Municipal de Barcelos.

10 de Novembro de 2005. — O Vereador, Manuel Carlos da Cos-
ta Marinho. 1000294544

25 023



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIE N.º 225 — 23 de Novembro de 2005

Aviso
Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 22.º do Decreto-Lei

n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com as alterações introduzidas pelo
Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, e por meu despacho de 25 de
Outubro de 2005, vai proceder-se à abertura do período de discussão
pública relativa à operação de loteamento e obras de urbanização que
incide sobre o prédio sito no lugar de Vila Nova, freguesia de Perelhal,
concelho de Barcelos, a que se refere o processo n.º 10903, em que é
requerente Boralgui — Urbanizações, L.da, contribuinte n.º 504358804,
durante o período de 15 dias, com início no dia seguinte à publicação
deste aviso.

O processo de loteamento referido, encontra-se disponível para
consulta nos dias úteis, das 9 horas às 15 horas e 30 minutos, na Se-
cretaria da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística da Câmara
Municipal de Barcelos.

10 de Novembro de 2005. — O Vereador, Manuel Carlos da Cos-
ta Marinho. 1000294561

Aviso
Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 22.º do Decreto-Lei

n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com as alterações introduzidas pelo
Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, e por meu despacho de
2 de Novembro de 2005, vai proceder-se à abertura do período de
discussão pública relativa à operação de alteração ao loteamento e
obras de urbanização sito no lugar de Aldeia ou Coivadas, freguesia
de Galegos de Santa Maria, concelho de Barcelos, titulado pelo al-
vará de loteamento n.º 99/85, de 12 de Agosto de 1985, em que é
requerente Joaquim Esteves Araújo, contribuinte n.º 160548683,
durante o período de 15 dias, com início no dia seguinte à publica-
ção deste aviso.

O processo de alteração ao referido alvará, encontra-se disponível
para consulta nos dias úteis, das 9 horas às 15 horas e 30 minutos, na
Secretaria da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística da Câma-
ra Municipal de Barcelos.

10 de Novembro de 2005. — O Vereador, Manuel Carlos da Cos-
ta Marinho. 1000294564

Aviso
Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 22.º do Decreto-Lei

n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com as alterações introduzidas pelo
Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, e por meu despacho de
25 de Outubro de 2005, vai proceder-se à abertura do período de
discussão pública relativa à operação de alteração ao loteamento e
obras de urbanização sito no lugar de Mouta, freguesia de Lijó, con-
celho de Barcelos, titulado pelo alvará de loteamento e obras de
urbanização n.º 16/99, de 12 de Abril de 1999, em que é requerente
João Pedro Barbosa Simões, contribuinte n.º 201091313, durante o
período de 15 dias, com início no dia seguinte à publicação deste
aviso.

O processo de alteração ao referido alvará, encontra-se disponível
para consulta nos dias úteis, das 9 horas às 15 horas e 30 minutos, na
Secretaria da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística da Câma-
ra Municipal de Barcelos.

10 de Novembro de 2005. — O Vereador, Manuel Carlos da Cos-
ta Marinho. 1000294602

CÂMARA MUNICIPAL DA BATALHA

Aviso
António José Martins de Sousa Lucas, presidente da Câmara Munici-

pal da Batalha:

Para cumprimento do disposto nos n.os 1 e 3 do artigo 22.º, por
remissão do n.º 2 do artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de
Dezembro, na redacção que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei n.º 177/
2001, de 4 de Junho, e em conjugação com o artigo 77.º do Decreto-
-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, com a alteração do Decreto-Lei
n.º 310/2003, de 10 de Dezembro, torna público que irá decorrer o
período de discussão pública, relativo à proposta de alteração dos
afastamentos ao eixo do caminho e cota de soleira dos lotes 16, 18,
19, 20 e 26 da operação urbanística de loteamento sem obras de ur-
banização, em nome de Construções Mário Lopes Ferreira, L.da, Guida
Luísa Carreira, José Ferreira Jorge e Transportes José Cesário e
Cerejo, L.da, sita em Golpilheira, freguesia de Golpilheira e conce-
lho da Batalha.

O período de discussão pública terá início no 8.º dia a contar da
data da publicação do presente aviso no Diário da República e de-
correrá pelo período de 15 dias.

Os interessados poderão consultar o processo na Divisão de Obras
Particulares desta Câmara Municipal. Reclamações, sugestões ou in-
formações que possam ser consideradas no âmbito do processo de li-
cenciamento (processo de obras n.º 7/1999), devem ser dirigidas, por
escrito, ao presidente da Câmara Municipal da Batalha ou entregues
pessoalmente na Divisão de Obras Particulares, durante o horário
normal de expediente (das 9 horas às 12 horas e 30 minutos e das
14 horas às 17 horas e 30 minutos).

25 de Outubro de 2005. — O Presidente da Câmara, António José
Martins de Sousa Lucas. 1000294586

CÂMARA MUNICIPAL DE BELMONTE

Aviso n.º 15/2005-SP
Nomeação de adjunto do gabinete de apoio pessoal

ao presidente da Câmara

No uso da competência que me confere o n.º 1 do artigo 73.º da
Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de
11 de Janeiro, e nos termos do n.º 2 do artigo 74.º da referida legisla-
ção, nomeei em comissão de serviço, adjunto do meu Gabinete de
Apoio Pessoal, o funcionário desta autarquia, José Manuel Caninhas
Figueiredo, com a categoria de chefe de secção, com o vencimento
correspondente a 80 % do vencimento ilíquido do vereador em re-
gime de permanência, tendo ainda direito aos restantes abonos atri-
buídos para a função pública, nos termos da última parte do n.º 2 do
artigo 74.º do diploma legal atrás referido, com efeitos a partir de
29 de Outubro de 2005.

Não carece de visto do Tribunal de Contas — alíneas b) e f) do
artigo 114.º da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.

28 de Outubro de 2005. — O Presidente da Câmara, Amândio
Manuel Ferreira Melo. 1000294597

CÂMARA MUNICIPAL DA CALHETA (AÇORES)

Aviso
Reclassificações profissionais

Para os devidos efeitos e em cumprimento do disposto na alínea a)
do n.º 1 do artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro,
aplicável à administração local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de
Outubro, torna-se público que, por meus despachos n.os 28 e 29 de
6 do corrente, foram reclassificados profissionalmente, com base nas
alíneas a), d) e e) do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de
Setembro, os seguintes funcionários:

Lina Maria Ávila da Silveira — auxiliar técnica de turismo, es-
calão 1, índice 199, para assistente administrativa, escalão 1,
índice 199.

Álvaro Manuel Machado Silveira — de operário qualificado prin-
cipal — asfaltador, para cantoneiro de limpeza (a).

Hélio Manuel Lopes Machado Faustino — operário qualificado
principal — vassoureiro, para cantoneiro de limpeza (a).

(a) Nos termos do n.º 3 do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 497/99,
de 19 de Novembro, mantém o desenvolvimento indiciário da cate-
goria de origem.

Nos termos do n.º 2 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 218/2000, de
9 de Setembro, estão dispensados da comissão de serviço extraordiná-
ria.

Os funcionários reclassificados deverão aceitar o lugar no prazo de
20 dias a contar da data da publicação do presente aviso no Diário da
República.

7 de Outubro de 2005. — O Presidente da Câmara, Duarte Manuel
Bettencourt da Silveira. 1000294562

CÂMARA MUNICIPAL DE CARRAZEDA DE ANSIÃES

Aviso
Eugénio Rodrigo Cardoso de Castro, presidente da Câmara Municipal

de Carrazeda de Ansiães:

Torna-se público que, por meu despacho de 3 de Novembro de
2005, no uso da competência conferida através do artigo 68.º, n.º 2,
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alínea a), da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na sua redacção ac-
tual dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, foram nomeados

para os lugares abaixo indicados, devendo os mesmos tomar posse
nos termos da lei, os seguintes funcionários:

Nome Categoria Grupo de pessoal Carreira Índice/escalão

Teresa Maria Pontes Dias de Sousa Técnico superior principal .... Técnico superior Técnico superior 510/1
Manuel Oliveira Monteiro ............. Técnico superior de 1.ª classe Técnico superior Técnico superior 460/1

3 de Novembro de 2005. — O Presidente da Câmara, Eugénio Rodrigo Cardoso de Castro. 1000294545

CÂMARA MUNICIPAL DO CARTAXO

Aviso n.º 184/2005
Concurso interno de acesso geral para provimento de um

lugar de técnico superior de 1.ª classe (área de turis-
mo), do grupo de pessoal técnico superior.

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho
datado de 3 de Novembro corrente, no uso da competência que me
foi delegada pelo presidente da Câmara Municipal, nos termos do
n.º 2 do artigo 69.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela
Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, foi nomeada para provimento de
um lugar de técnico superior de 1.ª classe, do grupo de pessoal téc-
nico superior, a seguinte candidata, nos termos do n.º 8 do artigo 6.º
do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, e respectivas altera-
ções aplicado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de
17 de Outubro, cuja lista de classificação final foi publicitada no edi-
fício dos Paços do Município, em 14 de Outubro, e notificada à can-
didata na mesma data, nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 40.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:

Ana Sofia Ferreira Ribeiro.

Mais se torna público que a candidata deverá aceitar a nomeação,
no prazo de 20 dias úteis, a contar da publicação do presente aviso
no Diário da República.

(Isento de visto do Tribunal de Contas.)

4 de Novembro de 2005. — O Vereador, com delegação de com-
petências, Francisco Casimiro. 1000294555

Aviso n.º 185/2005
Concurso interno de acesso geral para provimento de um

lugar de técnico superior de 1.ª classe (área de serviço
social), do grupo de pessoal técnico superior.

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho
datado de 3 de Novembro corrente, no uso da competência que me
foi delegada pelo presidente da Câmara Municipal, nos termos do
n.º 2 do artigo 69.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela
Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, foi nomeada para provimento de
um lugar de técnico superior de 1.ª classe, do grupo de pessoal téc-
nico superior, a seguinte candidata, nos termos do n.º 8 do artigo 6.º
do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, e respectivas altera-
ções aplicado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de
17 de Outubro, cuja lista de classificação final foi publicitada no edi-
fício dos Paços do Município, em 14 de Outubro, e notificada à can-
didata na mesma data, nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 40.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:

Conceição Maria de Vasconcelos Vicente Barbosa Reis.

Mais se torna público que a candidata, deverá aceitar a nomeação,
no prazo de 20 dias úteis, a contar da publicação do presente aviso
no Diário da República.

(Isento de visto do Tribunal de Contas.)

4 de Novembro de 2005. — O Vereador, com delegação de com-
petências, Francisco Casimiro. 1000294557

Aviso n.º 186/2005
Concurso externo de ingresso para provimento de um

lugar de arquitecto de 2.ª classe — estagiário, do grupo
de pessoal técnico superior.

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho, no
uso da competência que me foi delegada pelo presidente da Câmara

Municipal, nos termos do n.º 2 do artigo 69.º da Lei n.º 169/99, de
18 de Setembro, com a nova redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de
11 de Janeiro, datado de 2 de Novembro corrente, foi nomeado para
provimento do lugar de arquitecto de 2.ª classe, do grupo de pessoal
técnico superior, o seguinte candidato, nos termos do n.º 5 do artigo 6.º
do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, e respectivas altera-
ções, aplicado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de
17 de Outubro, cuja lista de classificação final do estágio foi publici-
tada no edifício dos Paços do Município, em 28 de Outubro corrente,
e notificada ao candidato no mesmo dia, nos termos da alínea a) do
n.º 1 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:

Miguel Ângelo Polainas Mateus Carvalho.

Mais se torna público que o referido candidato deverá tomar posse
do lugar acima mencionado, no prazo de 20 dias úteis, a contar da
publicação do presente aviso no Diário da República, altura em que
findará o contrato administrativo de provimento.

(Isento de visto do Tribunal de Contas.)

4 de Novembro de 2005. — O Vereador, com delegação de com-
petências, Francisco Casimiro. 1000294558

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO DAIRE

Aviso
Concurso externo de ingresso para provimento

de um lugar de técnico superior de 2.ª classe — estagiário

1 — Em cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 28.º do De-
creto-Lei n.º 204/98, de 11 de Junho, aplicado à administração lo-
cal pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, torna-se público
que, por despacho da signatária exarado, em 3 de Novembro de 2005,
ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 4.º do Decreto-
-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, e 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, pelo prazo de
10 dias úteis, a contar da data da publicação do presente aviso no
Diário da República, concurso externo de ingresso para admissão
de estagiário com vista ao provimento de um lugar de jurista da
carreira técnica superior.

2 — O concurso é válido para a vaga posta a concurso e caduca
com o seu preenchimento. Os candidatos com deficiência (com um
grau de incapacidade igual ou superior a 60 %) têm preferência, em
igualdade de classificação, a qual prevalece sobre qualquer outra prefe-
rência legal, nos termos do n.º 3 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 29/
2001, de 3 de Fevereiro.

3 — O local de trabalho é na área do município de Castro Daire.
4 — Legislação aplicável — Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de

Outubro; Decreto-Lei n.º 248/85, de 15 de Julho; Decreto-Lei n.º 247/
87, de 17 de Junho; Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho; Decreto-
-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho; Decreto-Lei n.º 265/88, de 28 de
Julho; Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicável por força
do Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro; Decreto-Lei n.º 233/
94, de 15 de Setembro; Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezem-
bro, e Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.

5 — Remuneração base — a remuneração base corresponde ao es-
calão 1, índice 321, a que corresponde o vencimento ilíquido de
1018,08 euros, de acordo com o disposto no anexo II do Decreto-Lei
n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, e legislação complementar, sendo
as condições de trabalho e as regalias sociais as genericamente vigen-
tes para os funcionários da administração local.

6 — O conteúdo funcional — o constante no Despacho n.º 10 688/
1999, Diário da República, 2.ª série, n.º 126, de 31 de Março.

7 — Métodos de selecção:
7.1 — Prova escrita de conhecimentos, com duração de duas ho-

ras, será pontuada numa escala de 0 a 20 valores e versará sobre as
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matérias constantes nos programas de provas a seguir indicados, com
as respectivas alterações:

Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro;
Decreto-Lei n.º 100/99, 31 de Março;
Decreto-Lei n.º 24/84, 16 de Janeiro;
Lei n.º 159/99, 14 de Setembro;
Decreto-Lei n.º 184/99, de 2 de Junho;
Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro;
Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro;
Decreto-Lei n.º 259/98, de 18 de Agosto;
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho;
Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho;
Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro;
Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro;
Lei n.º 42/98, de 6 de Agosto;
Lei n.º 48/98, de 11 de Agosto;
Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro;
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro;
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março;
Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho;
Decreto-Lei n.º 433/82, de 27 de Outubro;
Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.

7.2 — Entrevista profissional de selecção — com duração de vinte
minutos, visará determinar e avaliar, mediante uma relação inter-
pessoal e de forma objectiva e sistemática, as capacidades e apti-
dões do candidato, por comparação com o perfil de exigências da
função.

7.3 — Avaliação curricular — tem por objectivo avaliar as apti-
dões profissionais dos candidatos, ponderando, de acordo com as exi-
gências da função, a habilitação académica de base, a formação, a
qualificação e a experiência profissional na área para que o concurso
é aberto.

7.4 — O critério de classificação final será de 0 a 20 valores e re-
sulta da média aritmética simples dos métodos de selecção, traduzida
por:

CF =
 PEC + EPS + AC

3
em que:

CF = classificação final;
PEC = prova escrita de conhecimentos;
EPS = entrevista profissional de selecção;
AC = avaliação curricular.

Os critérios de avaliação e factores de ponderação constarão da
acta da reunião do júri, a qual será facultada aos candidatos sempre
que solicitada.

Considerar-se-ão reprovados os candidatos que obtiverem classifi-
cação final inferior a 9,5 valores.

8 — Poderão candidatar-se ao lugar os indivíduos que, cumulativa-
mente, sejam possuidores dos seguintes requisitos:

8.1 — Gerais — os previstos no n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-
-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, adaptado à administração local pelo
Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho:

a) 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 serviço cívico, quando

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

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

exercício da função e ter cumprido as leis da vacinação obri-
gatória.

8.2 — Especiais — possuir licenciatura em Direito.
9 — Formalização das candidaturas — os interessados deverão di-

rigir o requerimento ao presidente da Câmara Municipal de Castro
Daire, Rua do Dr. Pio Figueiredo, 42, 3600-214 Castro Daire, solici-
tando a admissão ao concurso, podendo ser entregue pessoalmente ou
remetido pelo correio, com aviso de recepção, expedido até ao ter-
mo do prazo fixado.

9.1 — Do requerimento devem constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa do requerente (nome, filiação, natu-
ralidade, data de nascimento, estado civil, número e data do

bilhete de identidade e arquivo de identificação que o emitiu,
número de identificação fiscal, residência e código postal,
telefone), e ainda se possui os requisitos gerais de admissão
a concurso;

b) Habilitações literárias e situação profissional;
c) Caso o candidato deseje especificar no requerimento quais-

quer circunstâncias que considere susceptíveis de influir na
apreciação do seu mérito, deverá apresentar documentos
comprovativos, sob pena de essas circunstâncias não serem
consideradas;

d) Identificação do concurso, bem como o número e data do
Diário da República, em que se encontra publicitado.

9.2 — Os requerimentos de admissão a concurso deverão, obriga-
toriamente, ser acompanhados de fotocópia do certificado de habili-
tações literárias, fotocópia do bilhete de identidade actualizado, nú-
mero de identificação fiscal e curriculum vitae.

10 — É dispensada a apresentação da documentação respeitante
aos requisitos gerais a que aludem as alíneas de a) a f) do n.º 2 do
artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, desde que os
candidatos declarem, sob compromisso de honra, a situação precisa
em que se encontram relativamente a cada um dos requisitos. A não
apresentação dos documentos comprovativos dos requisitos de admis-
são exigíveis, constantes do aviso de abertura, determina a exclusão
do concurso.

11 — As listas dos candidatos admitidos e excluídos e de classifica-
ção final serão tornadas públicas nos termos dos artigos 33.º e 34.º e
40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, sendo afixadas quan-
do for o caso, no edifício dos Paços do Município.

12 — O dia, hora e local das provas serão marcados oportunamen-
te e os candidatos avisados por escrito.

13 — O estágio terá a duração de um ano, findo o qual o estagiário
será provido no lugar de 2.ª classe se obtiver classificação final não
inferior a Bom (14 valores) e a sua frequência será feita nos termos
da alínea d) do n.º 1 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 265/88, de 28 de
Julho.

14 — Composição do júri do concurso e do estágio:

Presidente — Dr. António Oliveira Giroto, vice-presidente da
Câmara Municipal.

Vogais efectivos:

Dr. José Manuel Santos Ferreira, vereador a tempo intei-
ro da Câmara Municipal, que substituirá o presidente nas
suas faltas e ou impedimentos, e Dr.ª Fernanda Maria
Monteiro Nunes Leal Marques, técnica superior de
1.ª classe, consultora jurídica, da Câmara Municipal de
Vouzela.

Vogais suplentes:

Engenheira Maria Eulália da Silva Teixeira, presidente da
Câmara Municipal, e engenheiro Ernesto da Silva Rodri-
gues, chefe da Divisão de Obras, Planeamento e Ambiente.

10 de Novembro de 2005. — A Presidente da Câmara, Maria Eu-
lália Silva Teixeira. 3000186469

CÂMARA MUNICIPAL DE CELORICO DE BASTO

Aviso
Renovação de contrato de prestação de serviços,

em regime de avença

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho
de 4 de Novembro de 2005, foi decidido renovar o contrato de pres-
tação de serviços com o desenhador, Rui Manuel Lobo Marinho,
pelo período de seis meses, com início em 11 de Novembro do cor-
rente ano.

7 de Novembro de 2005. — O Presidente da Câmara, Albertino
Teixeira da Mota e Silva. 1000294616

CÂMARA MUNICIPAL DE CINFÃES

Aviso
Nomeação

Para os devidos efeitos se faz público que, por despacho do presi-
dente da Câmara Municipal de Cinfães de 4 de Novembro de 2005,
face ao resultado do concurso interno geral de acesso para provimento
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de um lugar de assistente administrativo principal, aberto por aviso
publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 141, de 25 de Julho
de 2005, e cuja acta de classificação final foi homologada em 4 de
Novembro de 2005, se procedeu à nomeação do candidato classifica-
do no referido concurso em 1.º lugar, Bruno de Moura Santos, no
lugar de assistente administrativo principal.

O nomeado deverá aceitar a nomeação no prazo de 20 dias a con-
tar da data de publicação do presente aviso.

4 de Novembro de 2005. — O Presidente da Câmara, José Manuel
Pereira Pinto. 1000294575

CÂMARA MUNICIPAL DE ESPOSENDE

Aviso
Reclassificação profissional

Para efeitos do disposto no n.º 5 do artigo 6.º do Decreto-Lei
n.º 497/99, de 19 de Novembro, adaptado à administração local por
força do Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro, torna-se pú-
blico que, no uso das competências conferidas pela alínea a) do
n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as
alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e
nos termos do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de
Setembro, é reclassificado o funcionário Manuel Faria Rosa, ope-
rário semiqualificado, cantoneiro, escalão 7, índice 214, para a
categoria de condutor de máquinas pesadas e veículos especiais da
carreira de condutor de máquinas pesadas e veículos especiais do grupo
de pessoal auxiliar, escalão 6, índice 222, por meu despacho de 20 de
Setembro de 2005.

O funcionário deverá aceitar a nomeação no prazo de 20 dias, a
partir da presente publicação. (Isento de visto do Tribunal de Contas,
nos termos do artigo 114.º da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.)

4 de Novembro de 2005. — O Presidente da Câmara, Fernando
João Couto e Cepa. 3000186408

CÂMARA MUNICIPAL DE GRÂNDOLA

Aviso n.º 375
Afectação de um assistente administrativo

Para os devidos e legais efeitos se torna público que, por meu
despacho datado de 28 de Outubro de 2005, foi nomeada assistente
administrativa, do quadro de pessoal desta Câmara Municipal, Alci-
na Maria Botas Candeias Pereira, diplomada pelo Centro de Estudos
e Formação Autárquica, nos termos do artigo 6.º do Decreto-Lei
n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado à administração local por
força do Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, e para os efei-
tos do preconizado nos artigos 21.º e 22.º do Decreto-Lei n.º 247/
87, de 17 de Junho.

Mais se torna público que a referida nomeada, será remunerada pelo
escalão 1, índice 199, a que corresponde o valor de 631,15 euros,
devendo a mesma comparecer para assinar o termo de posse no pra-
zo de 20 dias a contar da publicação do presente aviso no Diário da
República.

9 de Novembro de 2005. — O Presidente da Câmara, Carlos Beato.
1000294589

CÂMARA MUNICIPAL DA GUARDA

Aviso
Concurso interno de acesso geral para provimento de dois

lugares de técnico de 1.ª classe na área de engenharia
civil.

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

1 — Para os devidos efeitos e nos termos do disposto no n.º 1 do
artigo 28.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicável à
administração local por força do disposto no artigo 1.º do Decreto-
-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, que por despacho da presidente da
Câmara Municipal da Guarda de 6 de Outubro de 2005, se encontra
aberto, pelo prazo de 10 dias úteis contados a partir da publicação do
presente aviso no Diário da República, concurso interno de acesso

geral para um lugar de técnico de 1.ª classe na área de engenharia
civil do grupo de pessoal técnico.

2 — Ao presente concurso são aplicadas as regras constantes do
Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de Julho, com as adaptações à admi-
nistração local do Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, Decreto-
-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, com as alterações introduzi-
das pela Lei n.º 44/99, de 11 de Junho, e Decreto-Lei n.º 412-A/98,
de 30 de Dezembro.

3 — O concurso visa exclusivamente o preenchimento das vagas
mencionadas, esgotando-se com o seu provimento.

4 — O local de trabalho é no município da Guarda e o vencimento
é o correspondente à categoria, nos termos do Decreto-Lei n.º 404-
-A/98, de 18 de Dezembro, aplicado à administração local pelo De-
creto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, e as condições de traba-
lho e demais regalias sociais são as genericamente vigentes para os
funcionários e agentes da administração local.

5 — São requisitos de admissão especiais são os definidos na alínea b)
do n.º 1 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezem-
bro, aplicado à administração local por força do n.º 1 do Decreto-Lei
n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, que o mesmo é dizer, permanência
na categoria anterior (técnico superior de 2.ª classe), durante, pelo
menos, três anos, classificados de Bom.

6 — As candidaturas deverão ser formalizadas mediante requeri-
mento, dirigido ao presidente da Câmara Municipal, o qual, bem como
a documentação que o deva acompanhar, poderá ser entregue pesso-
almente nesta Câmara Municipal ou remetido pelo correio, expedido
até ao termo do prazo fixado, no qual deverão constar os seguintes
elementos: identificação completa (nome, naturalidade, data de nas-
cimento, número e data do bilhete de identidade e serviço de identi-
ficação que o emitiu, número de contribuinte, residência e número de
telefone).

6.1 — Para os funcionários estranhos à Câmara Municipal da Guar-
da, juntamente com o requerimento os candidatos deverão, obrigato-
riamente, apresentar a seguinte documentação:

a) Habilitações literárias;
b) Identificação da categoria, entidade onde presta serviço,

natureza do vínculo e escalão em que se encontra posicio-
nado, bem como menção do lugar a que concorre, fazendo
referência ao presente Diário da República;

c) Classificação de serviço nos últimos três anos;
d) Curriculum vitae detalhado;
e) Declaração, passada e autenticada pelo dirigente do serviço

a que pertencem, onde conste a natureza do vínculo e a
antiguidade na categoria, na carreira e na função pública.

6.2 — Os funcionários pertencentes ao serviço ou organismos para
cujo lugar o concurso é aberto são dispensados da apresentação dos
documentos comprovativos dos requisitos que constem do respectivo
processo individual.

7 — Funções inerentes ao lugar colocado a concurso — nomeada-
mente o previsto no Despacho n.º 20159/2001, publicado na 2.ª sé-
rie do Diário da República, de 25 de Setembro.

8 — Métodos de selecção — os métodos de selecção a utilizar no
presente concurso são os seguintes:

8.1 — Entrevista profissional de selecção e avaliação curricular.
8.2 — A classificação final é a resultante da média aritmética ob-

tida pela classificação da seguinte fórmula:

CF =
 EPS + AC

2
em que:

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

9 — A avaliação curricular destina-se a avaliar as aptidões dos
candidatos, sendo considerados e ponderados os seguintes factores:
habilitações literárias de base, formação profissional relacionadas com
a área funcional do lugar posto a concurso, experiência profissional e
classificação de serviço, os quais serão ponderados segundo a seguinte
fórmula e será cotada de 0 a 20 valores:

AC =
 HA + FP + EP + CS

4
em que:

AC = avaliação curricular;
HA = habilitações literárias;
EP = experiência profissional;
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FP = formação profissional;
CS = classificação de serviço.

9.1 — A entrevista profissional de selecção visará determinar e
avaliar, numa relação interpessoal, de forma objectiva e sistemática:

a) Interesse e motivação profissional;
b) Capacidade de expressão e comunicação;
c) Capacidade de relacionamento;
d) Conhecimentos teóricos e práticos relacionados com o exer-

cício da função.

Esta prova será cotada de 0 a 20 valores e terá a duração de trinta
minutos.

10 — Nenhum dos métodos de selecção tem carácter eliminatório,
constando todos os critérios de apreciação e ponderação da avaliação
curricular e da entrevista profissional, bem como o sistema de classi-
ficação final, incluindo a respectiva fórmula classificativa, da acta da
reunião do júri do concurso, sendo a mesma facultada aos candidatos
sempre que solicitada, conforme estabelecem a alínea g) do n.º 1 do
artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

11 — A relação de candidatos será afixada no placard do hall de
entrada do edifício dos Paços do Município, sito na Praça do Muni-
cípio, 6301-854 Guarda.

12 — A lista de classificação final será notificada aos candidatos
nos termos do disposto no artigo 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de
11 de Julho.

13 — O júri do concurso terá a seguinte constituição:

Presidente — engenheiro António Júlio Gomes Patrício, direc-
tor de Departamento de Obras Municipais do Município da
Guarda.

Vogais efectivos:

1.º vogal — engenheiro Fernando Coutinho Caldeira, direc-
tor de Departamento de Equipamentos Municipais do
Município da Guarda.

2.º vogal — engenheiro Luís Alberto Fernandes Soares, chefe
de Divisão de Vias Municipais e Trânsito do Município
da Guarda.

Vogais suplente:

1.º vogal — arquitecto Joaquim Luís da Costa Gomes, chefe
de Divisão de Planeamento e Ordenamento do Territó-
rio do Município da Guarda.

2.º vogal — arquitecto Delfim José Dias da Silva, chefe de
Divisão de Gestão Urbanística do Município da Guarda.

14 — Nas faltas e impedimentos do presidente do júri, será o mesmo
substituído pelo 1.º vogal efectivo.

15 — 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 para a Igualdade,
declara-se que em cumprimento da alínea h) do artigo 9 da Constitui-
ção, a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, pro-
move activamente uma política de igualdade de oportunidades entre
homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissio-
nal, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e
qualquer forma de discriminação.

6 de Outubro de 2005. — O Presidente da Câmara, Álvaro José da
Trindade Pereira Guerreiro. 3000186340

Aviso
Nomeações

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

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do pre-
sidente da Câmara Municipal de 3 de Novembro de 2005, foram no-
meados para os lugares de encarregado de mercados, o candidato
António Joaquim Galinho Pires, aprovado em 1.º lugar, e o candidato
Carlos Manuel Vaz Sousa Neves, aprovado em 2.º lugar, no concurso
interno de acesso limitado, cujo aviso de abertura foi afixado do pla-
card dos recursos humanos em 12 de Fevereiro de 2004.

As nomeações acima mencionadas não estão sujeitas à fiscaliza-
ção prévia do Tribunal de Contas, nos termos do n.º 1 do artigo 46.º,
conjugado com o n.º 1 do artigo 114.º da Lei n.º 98/97, de 26 de
Agosto.

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.

3 de Novembro de 2005. — O Presidente da Câmara, Álvaro José
da Trindade Pereira Guerreiro. 3000186338

Aviso
Nomeação

Joaquim Carlos Dias Valente, presidente da Câmara Municipal da
Guarda:

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do
presidente da Câmara Municipal de 9 de Novembro de 2005, foi no-
meado para o lugar de engenheiro técnico agrário/estagiário, o can-
didato Pedro Ricardo Mendes Ribeiro de Lima Ferreira, aprovado
no concurso externo geral de ingresso, cujo aviso de abertura foi
publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 53, de 16 de Março
de 2005.

A nomeação acima mencionada não está sujeita à fiscalização
prévia do Tribunal de Contas, nos termos do n.º 1 do artigo 46.º,
conjugado com o n.º 1 do artigo 114.º da Lei n.º 98/97, de 26 de
Agosto.

O candidato nomeado deverá tomar posse no prazo de 20 dias a
contar da data da publicação do presente aviso no Diário da Repú-
blica.

10 de Novembro de 2005. — O Presidente da Câmara, Joaquim
Carlos Dias Valente. 3000186342

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOS

Aviso n.º 494/2005
Em cumprimento do disposto no n.º 2 do artigo 27.º do Decreto-

-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a redacção dada pelo De-
creto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, torna-se público que se en-
contra aberto um período de discussão pública, nos termos do
artigo 77.º do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, com a
duração de 15 dias úteis a contar do dia seguinte ao da publicação do
presente aviso na 3.ª série do Diário da República, respeitante ao
projecto para alteração ao loteamento sito no Cerro das Mós, fre-
guesia de São Sebastião, Lagos, titulado pelo alvará de Loteamento
n.º 23/88, cujo requerente é Luís Manuel Gonçalves Vieira de Ma-
tos, com residência na Rua de D. Diogo de Sousa, lote 35, 1.º, direi-
to, Lagos.

Nestes termos, o referido projecto encontra-se patente para con-
sulta, entre as 9 horas e as 15 horas e 30 minutos, na Secção de Lotea-
mentos Urbanos desta Câmara Municipal (Edifício Trindade — Ros-
sio da Trindade), convidando-se todos os interessados para, no decorrer
do prazo acima referido, apresentarem, por escrito, as reclamações,
observações ou sugestões que acharem por convenientes.

12 de Outubro de 2005. — O Presidente da Câmara, Júlio José
Monteiro Barroso. 1000294617

Aviso n.º 510/2005
Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho

datado de 8 de Julho de 2005, foi celebrado, ao abrigo da alínea a) do
n.º 1 do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, e nos
termos do n.º 3 da alínea a), do artigo 81.º do mesmo diploma, um
contrato de prestação de serviços, em regime de tarefa, com o arqueó-
logo, Luís Henrique Silva de Lima Duque, para efectuar as seguintes
tarefas: preparação de conteúdos para divulgação em revista científi-
ca e assistência às escavações implementadas pelo Centro Histórico,
com início no dia 8 de Julho de 2005, por 66 dias.

19 de Outubro de 2005. — O Presidente da Câmara, Júlio José
Monteiro Barroso. 1000294606

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGUALDE

Aviso
Para os devidos efeitos se faz público que, por meu despacho data-

do de 2 de Novembro e por conveniente urgência de serviço, se pro-
cedeu à nomeação em regime de substituição, com efeitos a partir de
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2 de Novembro de 2005, e pelo período de seis meses, da assistente
administrativa especialista Paula Cristina Coelho Ferreira Figueiredo,
como chefe de Secção de Expediente Geral e Arquivo, ao abrigo do
artigo 28.º do Decreto-Lei n.º 466/79, de 7 de Dezembro, com a re-
dacção que lhe é dada pelo Decreto-Lei n.º 406/82, de 27 de Setem-
bro. (Isento do 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.)

3 de Novembro de 2005. — O Presidente da Câmara, António
Soares Marques. 3000186349

Aviso
Torna-se público que, por despacho do presidente da Câmara data-

do de 3 de Novembro, foi substituído o júri do concurso externo de
ingresso para provimento de um lugar na categoria de técnico
generalista de 2.ª classe — área de educação, passando a fazer parte
do mesmo os seguintes elementos:

Presidente — Dr. António Manuel Pais Silva, vice-presidente da
Câmara.

Vogais efectivos:

Engenheiro António Agnelo Almeida Esteves Figueiredo,
vereador, e Maria Isaura Alves Pita Esteves, chefe de
Divisão Administrativa.

Vogais suplentes:

Dr.ª Sara Isabel Ferreira Coelho de Sousa Vermelho, verea-
dora, e Dr.ª Ana Sofia Silva Marques Vaz, técnica superi-
or de 1.ª classe — área de serviço social.

3 de Novembro de 2005. — O Presidente da Câmara, António
Soares Marques. 3000186350

Aviso
Nomeação

Concurso interno de acesso geral para provimento de dois
lugares na categoria de assistente administrativo principal

Faz-se público que, por despacho do presidente da Câmara datado
de 3 de Novembro de 2005, foram nomeados, a título definitivo, na
categoria de assistente administrativo principal pertencente ao grupo
de pessoal administrativo, os funcionários, Carlos Luís Martins e Maria
Filomena Cabral Paínhas de Matos Araújo, devendo assinar o respec-
tivo termo de aceitação de nomeação, no prazo de 20 dias a contar
da publicação deste aviso no Diário da República, 3.ª série. (Não
sujeito a visto do Tribunal de Contas.)

4 de Novembro de 2005. — O Vice-Presidente da Câmara, Antó-
nio Manuel Pais Silva. 3000186351

Aviso
Nomeação

Concurso interno de acesso geral para provimento de dois lu-
gares na categoria de técnico-profissional de 1.ª classe — área
de construção civil.

Faz-se público que, por despacho do presidente da Câmara datado
de 3 de Novembro de 2005, foram nomeados, a título definitivo, na
categoria de técnico profissional de 1.ª classe — área de construção
civil, pertencente ao grupo de pessoal técnico-profissional, os funcio-
nários, Alexandre Miguel Loureiro Marques e António Fernando Pin-
to Amaral devendo assinar o respectivo termo de aceitação de nome-
ação, no prazo de 20 dias a contar da publicação deste aviso no
Diário da República, 3.ª série. (Não sujeito a visto do Tribunal de
Contas.)

4 de Novembro de 2005. — O Vice-Presidente da Câmara, Antó-
nio Manuel Pais Silva. 3000186352

CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANDELA

Aviso
Faz-se público que, por despacho do presidente da Câmara Munici-

pal de Mirandela de 25 de Outubro de 2005, foi dispensado de estágio

com fundamento na proposta do júri, o técnico de 2.ª classe (estagiá-
rio) José Manuel Mendes Necho.

31 de Outubro de 2005. — Por delegação de competências, o Di-
rector do Departamento de Administração Geral e Finanças, Luís Maia.

1000294572

CÂMARA MUNICIPAL DE MONFORTE

Aviso
Rescisão de contrato

Rui Manuel Maia da Silva, presidente da Câmara Municipal, no uso
da competência que lhe é conferida pela alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º
da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, torna público que, por despa-
cho de 6 de Outubro de 2005, deferiu o pedido de rescisão do contra-
to de prestação de serviços, na modalidade de avença, apresentado
por Paula Cristina Currais Morgado, em 6 de Outubro de 2005, a partir
do mesmo dia.

10 de Outubro de 2005. — O Presidente da Câmara, Rui Manuel
Maia da Silva. 1000294578

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTEMOR-O-VELHO

Aviso n.º 36/2005
Concurso interno de acesso geral para provimento

de três lugares de assistente administrativo especialista

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho de
3 de Outubro do corrente, nomeei, definitivamente, na sequência do
concurso mencionado em epígrafe, aberto pelo aviso n.º 19/2005,
datado de 19 de Julho de 2005, para três lugares de administrativo
especialista, as candidatas, Maria Isabel Couceiro Mendes das Neves
Gaspar, Maria Gorete da Costa Diogo e Anabela Bonito Portugal
Carajoinas.

A presente nomeação produz efeitos a partir de 1 de Outubro de
2005.

(Nomeação não sujeita à fiscalização prévia do Tribunal de Con-
tas.)

3 de Outubro de 2005. — O Presidente da Câmara, Luís Manuel
Barbosa Marques Leal. 3000186347

Aviso n.º 37/2005
Concurso interno de acesso limitado para provimento

de três lugares de chefe de secção

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho de
12 de Outubro do corrente, nomeei, definitivamente, na sequência do
concurso mencionado em epígrafe, aberto por aviso datado de 28 de
Fevereiro de 2005, para três lugares de chefe de secção as candidatas:
Rosa Maria Lopes Julião, Maria Isabel Canteiro Alves e Luísa Maria
Mota de Jesus.

As candidatas nomeadas deverão tomar posse no prazo de 20 dias
a contar da data da publicação do presente aviso no Diário da Repú-
blica.

(Nomeação não sujeita à fiscalização prévia do Tribunal de Con-
tas.)

12 de Outubro de 2005. — O Presidente da Câmara, Luís Manuel
Barbosa Marques Leal. 3000186345

Aviso
Transferência

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho
de 31 de Outubro de 2005, foi nomeada, por transferência, e por
urgente conveniência de serviço, ao abrigo do artigo 25.º do Decreto-
-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicável à administração local
por força do Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, e alterado
pelo Decreto-Lei n.º 218/98, de 17 de Julho, a funcionária do qua-
dro de pessoal da Câmara Municipal de Mondim de Basto, Anabela
Machado Fernandes, com a categoria de assistente administrativo
especialista, para idêntico lugar vago do quadro de pessoal desta
autarquia.
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Mais se torna público que a presente nomeação produz efeitos a
1 de Novembro de 2005.

(Isento do visto do Tribunal de Contas.)

31 de Outubro de 2005. — O Presidente da Câmara, Luís Manuel
Barbosa Marques Leal. 3000186348

CÂMARA MUNICIPAL DE MOURA

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

datado do dia 26 de Outubro de 2005, nomeei nos termos das dispo-
sições conjugadas da alínea c) do n.º 1 do artigo 73.º com o n.º 3 do
artigo 74.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei
n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, para constituir o meu Gabinete de
Apoio Pessoal, os indivíduos abaixo designados:

Ana Benedita Ramos Caro, chefe de gabinete.
João Augusto Espadeiro Ramos, adjunto.
Manuel Guerreiro dos Reis, secretário.

As nomeações produzem efeitos a contar do dia 26 de Outubro de
2005.

31 de Outubro de 2005. — O Presidente da Câmara, José Maria
Prazeres Pós de Mina. 1000294598

CÂMARA MUNICIPAL DE MURÇA

Aviso
Concurso interno de acesso geral para provimento

de uma vaga de técnico superior jurista de 1.ª classe

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho
datado 20 de Setembro de 2005, foi nomeado para o lugar de técnico
superior jurista de 1.ª classe, Amílcar Rodrigues Alves Castro de Al-
meida, primeiro e único candidato classificado com 18 valores, no
concurso referenciado em epígrafe.

O candidato deverá aceitar a nomeação no prazo de 20 dias a
contar da data da publicação do presente aviso no Diário da Re-
pública.

(Isento de visto do Tribunal de Contas, nos termos do artigo 46.º,
n.º 1, conjugado com o artigo 114.º, n.º 1, da Lei n.º 98/97, de 26 de
Agosto.)

26 de Setembro de 2005. — O Presidente da Câmara, João Luís
Teixeira Fernandes. 1000294551

Aviso
Contrato em regime de avença

Dr. João Luís Teixeira Fernandes, presidente da Câmara Municipal de
Murça:

Torna público que, por seu despacho datado de 3 de Outubro de
2005, foi celebrado nos termos do disposto no n.º 3 da artigo 7.º do
Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, o seguinte contrato de
avença:

Fernando José Moutinho, cantoneiro de limpeza, com início em
6 de Outubro de 2005.

A referida contratação pode fazer-se cessar a todo o tempo, por
qualquer das partes, com aviso prévio de 60 dias.

(Isento de visto pelo Tribunal de Contas.)

7 de Outubro de 2005. — O Presidente da Câmara, João Luís Tei-
xeira Fernandes. 1000294570

Aviso
Concurso interno de acesso geral para provimento de

duas vagas de técnico profissional — fiscal municipal —
especialista principal.

Dr. João Luís Teixeira Fernandes, presidente da Câmara Municipal de
Murça:

Torna público que, por seu despacho datado de 3 de Outubro do
corrente ano, ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 4.º

do Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, se encontra aberto con-
curso interno de acesso geral para provimento de duas vagas de téc-
nico profissional — fiscal municipal especialista principal, do quadro
de pessoal deste município, de acordo com a alínea a) do n.º 4 do
artigo 6.º e do n.º 2 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de
Julho, aplicável à administração local por força do Decreto-Lei
n.º 238/99, de 25 de Junho, nos seguintes termos:

1 — Objecto e validade — o concurso visa exclusivamente o pro-
vimento das vagas postas a concurso, caducando com o seu preenchi-
mento.

2 — Prazo de apresentação de candidaturas — o prazo para apre-
sentação de candidaturas é de 10 dias úteis, contado a partir do dia
útil seguinte à data da publicação do presente aviso no Diário da
República.

3 — Métodos de selecção — os métodos de selecção a utilizar nos
concursos serão: avaliação curricular e entrevista profissional de se-
lecção, em que:

1) Avaliação curricular visa avaliar as aptidões profissionais dos
candidatos para o exercício de funções na área para que o
concurso é aberto, com base na avaliação do respectivo cur-
rículo profissional, que terá a seguinte fórmula e onde serão
ponderados os seguintes factores:

AC = (HL + EP + FP)/3
sendo:

AC = avaliação curricular;
HL = habilitações literárias;
EP = experiência profissional;
FP = formação profissional.

1.1) Valorização das habilitações literárias:

Habilitação mínima exigida — 12 valores;
9.º ano ou equivalente — 14 valores;
11.º ano ou equivalente — 16 valores;
12.º ano ou equivalente — 18 valores;
Habilitação de grau superior — 20 valores.

1.2) Valorização da experiência profissional na categoria:

Até três anos de serviço — 14 valores;
De três anos a cinco anos de serviço — 17 valores;
Superior a cinco anos de serviço — 20 valores.

1.3) Valorização da formação profissional:

Sem cursos ou acções de formação — 10 valores;
Cursos ou acções de formação de duração total até 35 ho-

ras — 14 valores;
Cursos ou acções de formação de duração total até 120 ho-

ras — 17 valores;
Cursos ou acções de formação de duração total superior a

120 horas — 20 valores.

2) Entrevista profissional de selecção visa avaliar numa rela-
ção interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as apti-
dões profissionais e pessoais dos candidatos, tendo em conta
os seguintes factores:

Motivação;
Iniciativa;
Responsabilidade.

Da ponderação dos três factores resulta a seguinte classi-
ficação:

Não favorável — de 0 a 9 valores;
Favorável — 10 a 14 valores;
Muito favorável — de 15 a 20 valores.

A classificação final será obtida através da média aritmética sim-
ples, obtida em cada método. A falta de comparência ou a obtenção
de classificação inferior a 9,5 valores, determinará a exclusão do can-
didato.

Os critérios de avaliação curricular e entrevista profissional de se-
lecção, bem como o sistema de classificação final, constarão das ac-
tas das reuniões do respectivo júri.

Nos termos do n.º 1 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de
11 de Julho, os interessados têm acesso às actas e aos documentos em
que assentem as deliberações do júri, desde que os solicitem.
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4 — Composição do júri — o júri terá a seguinte constituição:

Presidente — professor José Maria Garcia da Costa, vereador a
tempo inteiro da Câmara Municipal de Murça.

Vogais efectivos:

Dr. Amílcar Rodrigues Alves Castro de Almeida, técnico
superior jurista de 2.ª classe, e engenheira Maria dos
Anjos Alves Lopes Magalhães Correia, chefe da Divi-
são de Planeamento e Gestão Urbana da Câmara Muni-
cipal de Murça.

Vogais suplentes:

Dr. Mário Artur Correia Lopes, vice-presidente, e enge-
nheiro Rui Alberto Lopes, chefe da Divisão de Obras
Municipais da Câmara Municipal de Murça.

O presidente do júri será substituído nas suas faltas e impedimentos
pelo 1.º vogal efectivo.

5 — Legislação aplicável — ao presente concurso aplicam-se as
disposições constantes dos Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de Julho,
238/99, de 25 de Junho, 404-A/98, de 18 de Dezembro, 412-A/98,
de 30 de Dezembro, 427/89, de 7 de Dezembro, 409/91, de 17 de
Outubro, Lei n.º 44/99, de 11 de Junho, e Código do Procedimento
Administrativo.

6 — Requisitos de admissão:

1) Requisitos gerais de admissão — os constantes do artigo 29.º
do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho;

2) Requisitos especiais de admissão — ao presente concurso
podem concorrer os indivíduos que reúnam os requisitos:
categoria de técnico profissional — fiscal municipal especi-
alista, com, pelo menos, três anos na respectiva categoria
classificados de Muito bom ou cinco anos classificados de
Bom, nos termos do n.º 1, alínea b), do artigo 6.º do Decre-
to-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, com a redacção
dada pela Lei n.º 44/99, de 11 de Junho.

7 — Local de trabalho — o local de trabalho situa-se na área do
município de Murça.

8 — Remuneração e condições de trabalho — no cargo a prover
corresponderá a remuneração, condições de trabalho e regalias sociais
as genericamente vigentes para os funcionários da administração lo-
cal.

9 — Formalização das candidaturas:

1) As candidaturas deverão ser formalizadas mediante requeri-
mento em folha de papel normalizado A4, dirigido ao pre-
sidente da Câmara Municipal de Murça, entregue pessoalmente
ou enviado pelo correio, em carta registada com aviso de
recepção, para a seguinte morada: Câmara Municipal de
Murça, Praça de 5 de Outubro, 5090-112 Murça, onde indi-
quem os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, filiação, naturalidade,
data de nascimento, número, data de emissão, validade
do bilhete de identidade e serviço de identificação que o
emitiu, número fiscal de contribuinte, residência, número
de telefone, código postal e localidade);

b) Habilitações literárias e profissionais;
c) Categoria a que se candidata, com identificação do res-

pectivo concurso, mediante referência ao número do
aviso de abertura;

d) Quaisquer outros elementos que os candidatos entendam
dever apresentar que possam ser relevantes para apre-
ciação do seu mérito.

No caso de candidatos portadores de deficiência com um
grau de incapacidade igual ou superior a 60 % deverão decla-
rar, no requerimento de admissão, sob compromisso de hon-
ra, o respectivo grau de incapacidade e tipo de deficiência,
sendo dispensada a apresentação imediata do documento
comprovativo, conforme o n.º 1 do artigo 6.º do Decreto-
-Lei n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro, devendo ainda mencio-
nar no requerimento de admissão todos os elementos neces-
sários, para que o processo de selecção seja adequado, nas
suas diferentes vertentes, às capacidades de comunicação/
expressão.

2) Juntamente com o requerimento de admissão, os candidatos
deverão apresentar os seguintes documentos:

a) Curriculum vitae, devidamente datado e assinado;

b) Declaração emitida pelo respectivo serviço, compro-
vativa da categoria, na carreira e na Administração
Pública e especificação das tarefas inerentes ao posto
de trabalho que ocupa;

c) Documento comprovativo das classificações de servi-
ço, quantificadas, dos últimos três anos.

3) Os candidatos que sejam funcionários da Câmara Municipal
de Murça estão dispensados de apresentar os documentos que
constem já dos seus processos individuais.

10 — Afixação da lista de candidatos admitidos e excluídos — a
publicidade da lista de candidatos admitidos e excluídos, bem como a
lista classificativa, é efectuada nos termos dos artigos 34.º, 38.º e 40.º
do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho. Os candidatos admitidos a
concurso serão notificados nos termos do artigo 35.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho.

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.

17 de Outubro de 2005. — O Presidente da Câmara, João Luís
Teixeira Fernandes. 1000294573

Aviso
Concurso interno de acesso geral para provimento

de uma vaga de técnico superior assessor

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho
datado 2 de Novembro de 2005, foi nomeado para o lugar de técnico
superior assessor, Maria dos Anjos Alves Lopes Magalhães Correia,
primeira e única candidata classificada com 16,90 valores, no con-
curso referenciado em epígrafe.

A candidata deverá aceitar a nomeação no prazo de 20 dias úteis a
contar da data da publicação do presente aviso no Diário da Repú-
blica.

(Isento de visto do Tribunal de Contas, nos termos do artigo 46.º,
n.º 1, conjugado com o artigo 114.º, n.º 1, da Lei n.º 98/97, de 26 de
Agosto.)

8 de Novembro de 2005. — O Presidente da Câmara, João Luís
Teixeira Fernandes. 1000294552

CÂMARA MUNICIPAL DE ODEMIRA

Aviso n.º 199/2005
Torno público que, pelo meu despacho datado de 23 de Setembro

do corrente ano, no uso das competências que me são delegadas atra-
vés do despacho n.º 94/2005/P, datado de 7 de Setembro de 2005,
nomeio, na categoria abaixo indicada, o candidato aprovado em con-
curso:

Concurso interno de acesso geral para um lugar de técnico pro-
fissional de 1.ª classe — animador-cultural, pertencente ao
grupo de pessoal técnico-profissional, posicionado no escalão 1,
índice 222, a que corresponde o vencimento ilíquido de
704,09 euros:

David Lopes de Oliveira.

A presente nomeação produzirá efeitos a partir de 1 de Novembro
do corrente ano.

17 de Outubro de 2005. — O Vereador, em regime de permanên-
cia, José Alberto Candeias Guerreiro. 1000294547

Aviso n.º 205/2005
Torno público que, pelo meu despacho datado de 23 de Setembro

do corrente ano, no uso das competências que me são delegadas atra-
vés do despacho n.º 94/2005/P, datado de 7 de Setembro de 2005,
nomeio, na categoria abaixo indicada, o candidato aprovado em con-
curso:

Concurso interno de acesso geral para um lugar de fiscal munici-
pal especialista principal, pertencente ao grupo de pessoal
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técnico-profissional, posicionado no escalão 1, índice 316, a
que corresponde o vencimento ilíquido de 1002,23 euros:

José Manuel Loução de Goes Semedo.

A presente nomeação produzirá efeitos a partir de 1 de Novembro
do corrente ano.

31 de Outubro de 2005. — O Vereador, em regime de permanên-
cia, José Alberto Candeias Guerreiro. 1000294600

CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DE AZEMÉIS

Aviso SRSC/84/2005
Faz-se público que, por meu despacho datado de 24 de Outubro de

2005, foi contratada em regime de contrato administrativo de provi-
mento, conforme lista de classificação final do concurso para um lugar
de técnico superior de 2.ª classe (estagiário) — engenharia civil, ho-
mologada por meu despacho de 24 de Outubro de 2005, a candidata
Mariana Silva Garcia Alegria.

A interessada dispõe de 20 dias contados da publicação do presente
aviso no Diário da República, para tomar posse do respectivo cargo.
(Não está sujeito a visto do Tribunal de Contas.)

24 de Outubro de 2005. — O Presidente da Câmara, Ápio Cláudio
do Carmo Assunção. 1000294604

Aviso SRSC/87/2005
No uso da competência que me é atribuída ao abrigo do artigo 68.º,

n.º 2, alínea a), da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção
dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro.

Determino:
1 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, a

Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove
activamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens
e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, pro-
videnciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer
forma de discriminação.

2 — Que seja aberto concurso externo de ingresso, ao abrigo do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicado à administração lo-
cal pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, pelo prazo de 10 dias
úteis, contados da publicação no Diário da República, para dois luga-
res da carreira/categoria de técnico profissional de 2.ª classe fiscal
municipal (obras).

3 — Prazo de validade — o concurso é válido para o lugar indica-
do, caducando com o seu preenchimento.

4 — Remuneração, local e condições de trabalho — o lugar a pro-
ver terá o vencimento correspondente à categoria, nos termos do
anexos II e ou III do Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.

O local de trabalho situa-se na área do concelho de Oliveira de
Azeméis, no Departamento de Gestão, Planeamento Urbanístico e
Ambiente, na Divisão de Obras Particulares e Loteamentos, no Gabi-
nete de Fiscalização, e as condições de trabalho são as genericamente
vigentes para os actuais funcionários desta Autarquia ou as existentes
à data do ingresso.

5 — Requisitos gerais — os constantes do artigo 29.º do Decreto-
-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

6 — Habilitações literárias — 12.º ano e curso específico ministra-
do pelo CEFA, de acordo com o disposto na alínea c) do n.º 1 do
artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.

7 — Funções a desempenhar — as constantes no despacho n.º 20/
SEALOT/94, publicado na 2.ª série do Diário da República, de 12 de
Maio, e as constantes no Regulamento da Macroestrutura/republica-
ção, publicado no apêndice n.º 19 ao Diário da República, n.º 30, de
11 de Fevereiro de 2005.

8 — Formalização de candidaturas: as candidaturas deverão ser
formalizadas em requerimento, dirigido ao presidente da Câmara,
e entregue pessoalmente no Gabinete de Atendimento ao Muníci-
pe ou remetido pelo correio, com aviso de recepção, desde que
expedido até ao termo do prazo fixado, para a Câmara Municipal
de Oliveira de Azeméis, Largo da República, 3720-240 Oliveira de
Azeméis.

8.1 — Do requerimento devem constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa do requerente (nome, filiação, natu-
ralidade, data de nascimento, estado civil, habilitações lite-
rárias e profissionais);

b) Número e data do bilhete de identidade e serviço de identi-
ficação que o emitiu, número fiscal de contribuinte, residên-
cia, incluindo o código postal e telefone;

c) Identificação do concurso, com a referência à categoria a
que concorre, bem como ao número e data do Diário da
República em que se encontra publicado;

d) Outros elementos que o candidato repute susceptíveis de
influírem na apreciação do seu mérito ou de constituírem
motivo de preferência legal.

8.2 — Os requerimentos de admissão a concurso deverão, obriga-
toriamente, ser acompanhados de certificado de habilitações literári-
as e profissionais, com indicação da data de conclusão do curso e
curriculum vitae, sendo razão de exclusão dos candidatos a falta dos
mesmos, nos termos do artigo 31.º, n.º 3, do Decreto-Lei n.º 204/98,
de 11 de Julho.

8.3 — É dispensada a apresentação da documentação respeitante
aos requisitos a que aludem as alíneas a), b), d), e) e f) do n.º 2 do
artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, desde que os
candidatos declarem, sob compromisso de honra, em alíneas separa-
das, a situação precisa em que se encontram relativamente a cada um
dos requisitos.

A não apresentação dos documentos comprovativos dos requisitos
de admissão exigíveis, constantes do aviso de abertura, determina a
exclusão do concurso.

9 — Métodos de selecção — prova de conhecimentos teórica es-
crita (PCTE), com consulta e de carácter eliminatório, com a dura-
ção de 90 minutos, e entrevista profissional de selecção (EPS). Serão
reprovados os candidatos que obtiverem classificação inferior a 9,5 va-
lores, na prova de conhecimentos teórica escrita e, em consequência,
não serão chamados à entrevista profissional de selecção.

9.1 — A prova de conhecimentos teórica escrita (PCTE) — ver-
sará sobre os seguintes temas:

Código do Procedimento Administrativo:

Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro, alterado pelo
Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro;

Quadro de Competências e Funcionamento dos Órgãos das Au-
tarquias:

Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro;
Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterado pela Lei n.º 5-

-A/2002, de 11 de Janeiro.

Estatuto Disciplinar:

Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro.

Regime de Faltas e Licenças:

Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, alterado pela Lei
n.º 117/99, de 11 de Agosto, e pelo Decreto-Lei n.º 157/
2001, de 11 de Maio.

Medidas de Modernização Administrativa e Qualidade em Servi-
ços Públicos:

Decreto-Lei n.º 135/99, de 22 de Abril;
Decreto-Lei n.º 166-A/99, de 13 de Maio.

Obras particulares:

RGEU — Decreto-Lei n.º 38 832, de 7 de Agosto de 1951,
alterado pelos: Decreto n.º 38 888, de 29 de Agosto de
1952; Decreto-Lei n.º 44 258, de 31 de Março de 1962;
Decreto-Lei n.º 45 027, de 13 de Maio de 1963; Decre-
to-Lei n.º 650/75, de 18 de Novembro; Decreto-Lei
n.º 463/85, de 4 de Novembro; Decreto-Lei n.º 64/90,
de 21 de Fevereiro, e Decreto-Lei n.º 61/93, de 3 de
Março;

Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação — Decre-
to-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, alterado pelo
Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho;

Regulamento do Plano Director Municipal de Oliveira de
Azeméis — Resolução de Conselho de Ministros n.º 109/
95, publicada no Diário da República, 1.ª série-B,
n.º 242, de 19 de Outubro de 1995, alterado pela Decla-
ração n.º 239/98 (2.ª série), publicada no Diário da Re-
pública, 2.ª série, n.º 173, de 29 de Julho de 1998.

9.2 — Sistema de classificação final:

CF = (PCTE + EPS):2
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10 — De acordo com a alínea g) do artigo 27.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, os critérios de apreciação e ponderação da
entrevista, bem como o sistema de classificação final, incluindo a
respectiva fórmula classificativa, constam da acta das reuniões do júri
do concurso, sendo a mesma facultada aos candidatos sempre que
solicitada.

11 — A publicação da relação de candidatos admitidos e excluídos,
bem como a lista de classificação final, será afixada no Edifício An-
tónio Alegria, sito na Rua de António Alegria, 184, desta cidade.

12 — O júri do concurso terá a seguinte composição:

Presidente — o vereador em regime de permanência Dr. Ricardo
Jorge Pinho Tavares.

Vogais efectivos:

O chefe de divisão arquitecto Luís Miguel Tavares Castro e
o técnico profissional especialista principal fiscal muni-
cipal (obras) Paulo Alexandre Correia Costa.

Vogais suplentes:

A directora de departamento engenheira Ana Paula Mar-
tins Fernandes Silva e o técnico profissional especialista
principal fiscal municipal (obras) Rui Eduardo Henriques
Fortunato Resende Bastos.

O primeiro vogal suplente substituirá o presidente nas suas faltas e
impedimentos.

4 de Novembro de 2005. — O Presidente da Câmara, Ápio Cláu-
dio do Carmo Assunção. 1000294607

CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA DELGADA

Aviso
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.

Nos termos do n.º 1 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 29/2001, de
3 de Fevereiro, e de acordo com o 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 datado de 23 de
Agosto de 2005, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a
contar da data de publicação do presente aviso no Diário da Repú-
blica, 3.ª série, concurso externo de ingresso para admissão a estágio
de um técnico superior de 2.ª classe — área de engenharia mecânica,
do quadro de pessoal da Câmara Municipal de Ponta Delgada.

2 — O concurso é válido para a presente vaga.
3 — O local de trabalho é na Câmara Municipal de Ponta Del-

gada sendo o vencimento, fixado presentemente, de 1018,08 eu-
ros (índice 321, escalão 1), e as condições de trabalho e as regalias
sociais são as vigentes para os actuais funcionários da administra-
ção local.

4 — Ao concurso poderão candidatar-se indivíduos que obedeçam
aos requisitos constantes no n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho, bem como a alínea d) do n.º 1 do artigo 4.º do
Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro.

5 — Os conteúdos funcionais do cargo a prover são os inerentes à
respectiva categoria.

6 — Na selecção dos concorrentes serão utilizados os seguintes
métodos, cada um deles classificados de 0 a 20 valores: prova teórica
de conhecimentos, entrevista profissional de selecção e avaliação
curricular.

6.1 — A prova teórica de conhecimentos (PTC), a qual visa ava-
liar, em prestação de prova escrita, os níveis de conhecimentos aca-
démicos e profissionais exigíveis e adequados ao exercício do cargo a
prover e demonstrados nas respostas dadas a questionário que incidirá
sobre os seguintes temas:

I — Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho (regime jurídico de
realização de despesas públicas e da contratação pública rela-
tivo à locação e aquisição de bens móveis e serviços);

II — Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro, na redacção
actual conferida pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro
(Código do Procedimento Administrativo;

III — Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro (Estatuto Disci-
plinar dos Funcionários e Agentes da Administração Central,
Regional e Local).

Na realização da prova é permitida a consulta da legislação, desde
que não anotada ou comentada, de que os candidatos deverão encon-
trar-se munidos, e terá carácter eliminatório para os candidatos que
obtenham classificação inferior a 10 valores, considerando-se para esse
efeito o valor mínimo de 9,5 valores.

6.2 — A entrevista profissional de selecção (EPS), destina-se a
avaliar, numa relação interpessoal e de forma objectiva e sistemática,
as aptidões profissionais e pessoais dos candidatos, sendo ponderados
e considerados os seguintes factores:

a) Sentido crítico;
b) Motivação e interesse;
c) Expressão e fluência verbal;
d) Discussão curricular;
e) Visão global da administração local.

6.3 — A avaliação curricular (AC) destina-se a avaliar as apti-
dões profissionais dos candidatos na área para que o concurso é
aberto, com base na análise do respectivo currículo profissional,
sendo ponderados, de acordo com a exigência da função, a habilita-
ção académica de base, a formação profissional e a experiência pro-
fissional.

7 — Na classificação final e consequente ordenação final dos can-
didatos adoptar-se-á igualmente a escala de 0 a 20 valores, conside-
rando-se excluídos os candidatos que obtenham classificação inferior
a 9,5 valores e será obtida através da seguinte fórmula:

CF =
 PTC + EPS + AC

3

7.1 — 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, que será facultada aos candidatos que a solicitem.

8 — O ingresso nesta carreira fica condicionado à aprovação, em
estágio, com carácter probatório, com classificação não inferior a Bom
(14 valores), previsto pela alínea d) do n.º 1 do artigo 4.º do Decre-
to-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, adaptado à administração
local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, e regulado
pelo artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 265/88, de 28 de Julho.

9 — Regime de estágio:
9.1 — A admissão ao estágio faz-se de acordo com as normas es-

tabelecidas para os concursos de ingresso, definidas pelo já referido
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, regulado pelo disposto no
artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 265/88, de 28 de Julho.

9.2 — O estágio tem carácter probatório, com duração não infe-
rior a um ano, e deverá, em princípio, integrar a frequência de cur-
sos de formação directamente relacionados com a actividade a exer-
cer.

9.3 — A frequência do estágio será feita mediante celebração de
contrato administrativo de provimento, salvo se o candidato já pos-
suir nomeação definitiva, caso em que será nomeado em comissão de
serviço extraordinária.

9.4 — O provimento definitivo na categoria de técnico de 2.ª classe
será feito em resultado do estágio, caso o estagiário venha a ser apro-
vado com classificação não inferior a Bom (14 valores), tendo em
atenção o relatório de estágio, a classificação de serviço obtida du-
rante o período de estágio e a formação profissional realizada no
referido período.

10 — As candidaturas serão formalizadas em requerimento dirigido
à presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada, entregue pesso-
almente na Secção de Recursos Humanos ou remetido pelo correio,
com aviso de recepção, expedido até ao termo do prazo afixado, na
Rua do Dr. Aristides Moreira da Mota, 79-A, 9500-054 Ponta Del-
gada.

11 — No requerimento devem constar os elementos de identifica-
ção do candidato, nome, filiação, naturalidade, data de nascimento,
estado civil, número e data do bilhete de identidade e serviço que o
emitiu, número de contribuinte, residência, telefone e código postal
e, ainda, que reúnem os demais requisitos gerais e especiais exigidos,
conforme requerimento de modelo tipo a fornecer por esta Câmara
Municipal.

É dispensada a apresentação dos restantes elementos compro-
vativos dos dados referidos no requerimento desde que os candida-
tos reúnam, em alíneas separadas e sob compromisso de honra, a

25 033



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIE N.º 225 — 23 de Novembro de 2005

situação em que se encontram relativamente a cada uma das
alíneas a), b), d), e) e f) do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98,
de 11 de Julho.

12 — Os requerimentos devem ser instruídos, sob pena de exclu-
são, com fotocópia do bilhete de identidade, cartão de contribuinte,
fotocópia autenticada do certificado de habilitações literárias e currí-
culo profissional detalhado e assinado.

13 — As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
14 — 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 e 40.º do referido Decreto-Lei n.º 204/98, consoante os
casos.

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.

17 — O júri do concurso e do estágio terá a seguinte constituição:

Presidente — engenheira Maria Margarida Ferreira Viveiros Santa
Clara de Brito, directora do Departamento de Obras e Apoio
Técnico.

Vogais efectivos:

Engenheira Isabel Maria Rabiais Juromito Silva, chefe de
Divisão de Infra-Estruturas Viárias e Urbanas, que subs-
tituirá o presidente nas suas faltas e impedimentos, e a
Dr.ª Paula Cristina da Conceição Portela Brás Soares de
Albergaria, técnica superior de 2.ª classe — área de
direito.

Vogais suplentes:

Dr.ª Patrícia da Graça de Medeiros Teixeira, técnica supe-
rior de 2.ª classe — área de economia e gestão, e a arqui-
tecta Clara Neto Velho Cabral Medeiros Santos e Sousa,
chefe de Divisão de Equipamentos Urbanos.

26 de Outubro de 2005. — A Presidente do Júri, Maria Margarida
Ferreira Viveiros Santa Clara de Brito. 1000294571

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTIMÃO

Aviso
Concurso externo de ingresso para provimento
de quatro lugares de auxiliar de serviços gerais

No seguimento da abertura do concurso em epígrafe, publicado no
Diário da República, 3.ª série, n.º 200, de 25 de Agosto de 2004, o
qual está valido, se torna público que o presidente desta Câmara
Municipal, por despacho de 21 de Setembro de 2005, nomeou os se-
guintes candidatos:

Márcio André Barroso Salvador.
Olívia Maria Ludovico Pechão.

Mais se torna público que as nomeações foram feitas por urgente
conveniência de serviço e tiveram início em 3 de Outubro de 2005.
(Isento do visto prévio do Tribunal de Contas.)

3 de Outubro de 2005. — O Presidente da Câmara, Manuel Antó-
nio da Luz. 1000294618

Aviso
Renovação de comissão de serviço

Para os devidos efeitos, faz-se público que, por meus despachos
de 22 e 26 de Agosto de 2005, no uso da competência que me é
conferida pela alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de
18 de Setembro, na redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de
Janeiro, procedi à renovação por mais três anos, ao abrigo do ar-
tigo 23.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, aplicado à administra-
ção local pelo Decreto-Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril, das seguin-
tes comissões de serviço:

Dr.ª Helena Maria Pereira, no cargo de chefe da Divisão
de Assuntos Jurídicos, com efeitos a 26 de Outubro de
2005.

Arquitecto José Marreiros Nunes, no cargo de chefe da Divisão
de Planeamento e Gestão Urbanística, com efeitos a 2 de
Novembro de 2005.

Dr.ª Ana Luísa Alves Vicente, no cargo de chefe da Divisão de
Educação, com efeitos a 2 de Novembro de 2005.

(Isento do visto prévio do Tribunal de Contas.)

12 de Outubro de 2005. — O Presidente da Câmara, Manuel Antó-
nio da Luz. 1000294628

Aviso
Concurso externo de ingresso para admissão de um es-

tagiário para provimento de um lugar de técnico supe-
rior de 2.ª classe (área de ciências sociais).

No seguimento da abertura do concurso em epígrafe, publicado no
Diário da República, 3.ª série, n.º 33, de 9 de Fevereiro de 2004, se
torna público que o presidente desta Câmara Municipal, por despacho
de 26 de Outubro de 2005, nomeou a seguinte candidata, após ter
concluído com aproveitamento o estágio:

Carmelita Maria Trindade dos Santos Mendonça Gago.

Mais se torna público que a nomeada deverá tomar posse no prazo
de 20 dias, contados da data da publicação deste aviso no Diário da
República. (Isento do visto prévio do Tribunal de Contas.)

27 de Outubro de 2005. — O Presidente da Câmara, Manuel Antó-
nio da Luz. 1000294619

Aviso
Concurso externo de ingresso para admissão de um es-

tagiário para provimento de um lugar de técnico supe-
rior de 2.ª classe (área de gestão de recursos humanos).

No seguimento da abertura do concurso em epígrafe, publicado no
Diário da República, 3.ª série, n.º 7, de 9 de Janeiro de 2004, se tor-
na público que o presidente desta Câmara Municipal, por despacho de
26 de Outubro de 2005, nomeou a seguinte candidata, após ter con-
cluído com aproveitamento o estágio:

Paula Cristina Felícia Peres Benedito.

Mais se torna público que a nomeada deverá tomar posse no prazo
de 20 dias, contados da data da publicação deste aviso no Diário da
República. (Isento do visto prévio do Tribunal de Contas.)

27 de Outubro de 2005. — O Presidente da Câmara, Manuel Antó-
nio da Luz. 1000294621

Aviso
Concurso interno de acesso geral para provimento de um

lugar de técnico profissional do sector desportivo prin-
cipal.

No seguimento da abertura do concurso em epígrafe, publicado no
Diário da República, 3.ª série, n.º 172, de 7 de Setembro de 2005, se
torna público que o presidente desta Câmara Municipal, por despacho
de 26 de Outubro de 2005, nomeou o seguinte candidato:

Nuno Filipe Dores Afonso.

Mais se torna público que o nomeado deverá tomar posse no prazo
de 20 dias, contados da data da publicação deste aviso no Diário da
República. (Isento do visto prévio do Tribunal de Contas.)

27 de Outubro de 2005. — O Presidente da Câmara, Manuel Antó-
nio da Luz. 1000294622

Aviso
Concurso interno de acesso geral para provimento de um

lugar de técnico profissional de 1.ª classe (topógrafo)

No seguimento da abertura do concurso em epígrafe, publicado no
Diário da República, 3.ª série, n.º 151, de 8 de Agosto de 2005, se
torna público que o presidente desta Câmara Municipal, por despacho
de 26 de Outubro de 2005, nomeou a seguinte candidata:

Sara Gonçalves de Jesus.
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Mais se torna público que a nomeada deverá tomar posse no prazo
de 20 dias, contados da data da publicação deste aviso no Diário da
República. (Isento do visto prévio do Tribunal de Contas.)

27 de Outubro de 2005. — O Presidente da Câmara, Manuel Antó-
nio da Luz. 1000294624

Aviso
Concurso interno de acesso geral para provimento de um

lugar de técnico profissional de museografia principal

No seguimento da abertura do concurso em epígrafe, publicado
no Diário da República, 3.ª série, n.º 151, de 8 de Agosto de
2005, se torna público que o presidente desta Câmara Municipal,
por despacho de 26 de Outubro de 2005, nomeou a seguinte can-
didata:

Paula Cristina Neto Soares Sousa.

Mais se torna público que a nomeada deverá tomar posse no pra-
zo de 20 dias, contados da data da publicação deste aviso no Diário
da República. (Isento do visto prévio do Tribunal de Contas.)

27 de Outubro de 2005. — O Presidente da Câmara, Manuel Antó-
nio da Luz. 1000294625

Aviso
Para cumprimento do disposto no 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, se torna público que, por
meus despachos de 25 e 26 de Outubro de 2005, nomeei e autorizei a
nomeação, para o exercício das funções, em regime de comissão de
serviço, nos termos dos artigos 73.º e 74.º da Lei n.º 169/99, de 18 de
Setembro, com as alterações da Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro,
para constituir o gabinete de apoio pessoal, os seguintes funcionários
desta Câmara Municipal:

Pedro Luís Cabrita Guerreiro Poucochinho — adjunto do meu
gabinete.

Maria Zulmira Moreira Brandão — secretária de vereador.
Sílvia Mónica da Silva Gomes — secretária de vereador.
Gilberta Maria Soares Guerreiro da Silva — secretária de ve-

reador.

As referidas nomeações produzem efeitos a 25 de Outubro de
2005.

28 de Outubro de 2005. — O Presidente da Câmara, Manuel Antó-
nio da Luz. 1000294629

Aviso
Alteração da constituição de júri de concurso

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho de 28 de
Outubro de 2005, o júri de selecção e acompanhamento de estágio do
concurso externo de ingresso para admissão de um estagiário para
provimento de um lugar de técnico superior de antropologia de 2.ª clas-
se, cuja abertura foi publicada no Diário da República, 3.ª série, n.º 66,
de 5 de Abril de 2005, foi substituído no que respeita ao seu presiden-
te e substituto, ficando assim constituído:

Presidente — Dr.ª Isabel Cristina Andrez Guerreiro Bica, verea-
dora.

Vogal substituto do presidente — José Francisco Sobral Luís,
vereador.

31 de Outubro de 2005. — O Presidente da Câmara, Manuel Antó-
nio da Luz. 1000294631

Aviso
Alteração da constituição de júri de concurso

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho de
28 de Outubro de 2005, o júri de selecção e acompanhamento de
estágio do concurso externo de ingresso para admissão de um esta-
giário para provimento de um lugar de técnico superior de conser-
vação e restauro de 2.ª classe, cuja abertura foi publicada no Diário
da República, 3.ª série, n.º 66, de 5 de Abril de 2005, foi substituído

no que respeita ao seu presidente e substituto, ficando assim cons-
tituído:

Presidente — Dr.ª Isabel Cristina Andrez Guerreiro Bica, verea-
dora.

Vogal substituto do presidente — José Francisco Sobral Luís,
vereador.

31 de Outubro de 2005. — O Presidente da Câmara, Manuel Antó-
nio da Luz. 1000294633

Aviso
Concurso interno de acesso geral para provimento de um

lugar de operário principal da carreira de electricista

No seguimento da abertura do concurso em epígrafe, publicado no
Diário da República, 3.ª série, n.º 151, de 8 de Agosto de 2005, se
torna público que o presidente desta Câmara Municipal, por despacho
de 8 de Novembro de 2005, nomeou o seguinte candidato:

Fernando José da Conceição Simão.

Mais se torna público que o nomeado deverá tomar posse no prazo
de 20 dias, contados da data da publicação deste aviso no Diário da
República. (Isento do visto prévio do Tribunal de Contas.)

9 de Novembro de 2005. — O Presidente da Câmara, Manuel
António da Luz. 1000294627

CÂMARA MUNICIPAL DA PÓVOA DE VARZIM

Aviso
Licença de operação de loteamento

Em cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 22.º do Decreto-
-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, dá-se conhecimento que está
aberto um período de discussão pública relativo ao pedido de licença
de operação de loteamento, em nome de Miguel Valentim Martins da
Costa e outros, para o prédio sito na Rua da Codicheira, freguesia de
Aguçadoura, município da Póvoa de Varzim.

O período de discussão pública terá o seu início no 8.º dia, a contar
da publicação do presente aviso, e a duração de 15 dias.

O pedido de licença de operação de loteamento e respectivo pro-
cesso encontram-se disponíveis, para consulta, na Secção de Licen-
ciamento de Obras desta Câmara Municipal, das 8 horas e 30 minutos
às 15 horas, podendo os interessados apresentar as suas reclamações,
observações ou sugestões, em requerimento dirigido ao presidente desta
Câmara Municipal, para efeitos do disposto no n.º 3 do artigo 77.º do
Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, ex vi n.º 1 do artigo 22.º
do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro.

12 de Julho de 2005. — O Vice-Presidente da Câmara, Aires Hen-
rique do Couto Pereira. 3000186410

CÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRA GRANDE

Aviso
Para os devidos efeitos se anuncia que, por despacho do presidente

da Câmara de 14 de Setembro de 2005, nos termos da Lei n.º 169/99,
de 18 de Setembro, e de acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 78.º
do Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, foi concedido à leitora-
-cobradora de consumos, do quadro de pessoal desta Câmara Munici-
pal, Glória da Boa Hora Sousa Monteiro Teixeira, licença sem venci-
mento, pelo período de um ano, com início em 26 de Setembro de
2005.

15 de Setembro de 2005. — O Presidente da Câmara, António Pedro
Rebelo Costa. 1000294581

Aviso
Para os devidos efeitos se faz público que, por despacho do signa-

tário de 28 de Setembro de 2005, se procedeu à nomeação para um
lugar de técnico superior de 1.ª classe, área de arquitectura, a seguinte
candidata:

Maria Catarina Celorico Pacheco Vieira. (Isento do visto do
Tribunal de Contas.)

29 de Setembro de 2005. — O Presidente da Câmara, António Pedro
Rebelo Costa. 1000294577

25 035



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIE N.º 225 — 23 de Novembro de 2005

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

presidente da Câmara datado de 7 de Outubro de 2005, e de acordo
com o n.º 3 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 497/99, de 19 de No-
vembro, aplicado à administração local por força do Decreto-Lei
n.º 218/2000, de 9 de Setembro, foi reclassificado para o lugar vago
do grupo de pessoal administrativo, carreira de assistente adminis-
trativo, Roberto Monteiro Costa, após nomeação em comissão de
serviço extraordinária, pelo período de seis meses, conforme o dis-
posto no n.º 2 do artigo 6.º e da alínea b) do artigo 6.º e do ar-
tigo 5.º dos decretos-leis acima mencionados. Esta reclassificação
produz efeitos à data da publicação do presente aviso no Diário
da República.

O reclassificado deverá aceitar o lugar no prazo de 20 dias, a con-
tar da data da publicação.

7 de Outubro de 2005. — O Presidente da Câmara, António Pedro
Rebelo Costa. 1000294576

CÂMARA MUNICIPAL DO SABUGAL

Aviso
Manuel Rito Alves, presidente da Câmara Municipal do concelho do

Sabugal:

Em cumprimento do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 34.º
do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, torno público que, no
uso da competência que me é atribuída pelo n.º 3 do artigo 57.º da Lei
n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de
Janeiro, nomeei o vereador Manuel da Fonseca Corte como vice-
-presidente da Câmara, com o objectivo de me substituir em todas as
faltas e impedimentos, e como vereador em regime de tempo inteiro,
com efeitos a partir do dia 1 de Novembro de 2005.

31 de Outubro de 2005. — O Presidente da Câmara, Manuel Rito
Alves. 1000294637

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

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

hoje, foi nomeado Roberto Carlos Correia Moura para a categoria de
técnico superior de 1.ª classe, da carreira de engenheiro civil, do qua-
dro de pessoal desta autarquia, nos termos do artigo 25.º do Decreto-
-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicável à administração local
por força do Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, com efeitos
a partir de 3 de Novembro de 2005.

3 de Novembro de 2005. — O Presidente da Câmara, José Alberto
de Freitas Gonçalves. 1000294550

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

hoje, nos termos do n.º 3 do artigo 74.º da Lei n.º 169/99, de 18 de
Setembro, e para efeitos da alínea b) do n.º 2 do artigo 73.º da referi-
da lei, nomeio, em regime de comissão de serviço, a assistente admi-
nistrativa, do quadro de pessoal desta autarquia; Maria Fátima Vas-
concelos Freitas Cruz, secretária da vereação em regime de tempo
inteiro, com efeitos desde 3 de Novembro de 2005. (Isento de visto
do Tribunal de Contas.)

3 de Novembro de 2005. — O Presidente da Câmara, José Alberto
de Freitas Gonçalves. 1000294553

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

hoje, nos termos do n.º 3 do artigo 74.º da Lei n.º 169/99, de 18 de
Setembro, e para efeitos da alínea c) do n.º 1 do artigo 73.º da referi-
da lei, nomeio, em regime de comissão de serviço, o licenciado em
Direito Pedro Dantas de Freitas, chefe de gabinete do meu Gabinete
de Apoio Pessoal, com efeitos a partir de hoje. (Isento de visto do
Tribunal de Contas.)

3 de Novembro de 2005. — O Presidente da Câmara, José Alberto
de Freitas Gonçalves. 1000294554

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

hoje, nos termos do n.º 3 do artigo 74.º da Lei n.º 169/99, de 18 de
Setembro, e para efeitos da alínea c) do n.º 1 do artigo 73.º da referi-
da lei, nomeio, em regime de comissão de serviço, o licenciado em
Economia Duarte Nuno Soares Araújo Sol, adjunto de gabinete do meu
Gabinete de Apoio Pessoal, com efeitos desde 3 de Novembro de 2005.
(Isento de visto do Tribunal de Contas.)

3 de Novembro de 2005. — O Presidente da Câmara, José Alberto
de Freitas Gonçalves. 1000294556

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

hoje, nos termos do n.º 3 do artigo 74.º da Lei n.º 169/99, de 18 de
Setembro, e para efeitos da alínea c) do n.º 1 do artigo 73.º da referi-
da lei, nomeio, em regime de comissão de serviço, Duarte Nuno Car-
valho de Abreu, secretário do meu Gabinete de Apoio Pessoal, com
efeitos desde 3 de Novembro de 2005. (Isento de visto do Tribunal
de Contas.)

3 de Novembro de 2005. — O Presidente da Câmara, José Alberto
de Freitas Gonçalves. 1000294559

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA FEIRA

Aviso
Concurso externo de ingresso para admissão de um es-

tagiário da carreira de técnico superior de engenharia
florestal.

1 — Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho
proferido pelo presidente da Câmara em 28 de Julho de 2005, se
encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, a contar da data da pu-
blicação do presente aviso no Diário da República, concurso exter-
no de ingresso para admissão de um estagiário da carreira de técnico
superior de engenharia florestal, do grupo de pessoal técnico superi-
or, existente no quadro de pessoal desta autarquia.

2 — Legislação aplicável — Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de
Julho, 238/99, de 25 de Junho; 353-A/89, de 16 de Outubro; 265/88,
de 28 de Julho; 248/85, de 15 de Julho; 427/89, de 7 de Dezembro;
404-A/98, de 18 de Dezembro; Lei n.º 44/99, de 11 de Junho, e
n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.

3 — Prazo de validade — o concurso é válido para o lugar posto a
concurso, caducando com o preenchimento do mesmo, tendo prefe-
rência, em igualdade de classificação, o candidato com deficiência, de
acordo com a quota de emprego prevista no n.º 3 do artigo 3.º do
Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro.

4 — Local de trabalho — Paços do Município de Santa Maria da
Feira, no âmbito da Divisão do Planeamento, e em toda a área do
município.

5 — Vencimento — o correspondente ao escalão 1, índice 321,
previsto no anexo II ao Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezem-
bro, com as devidas alterações, sendo as condições de trabalho e re-
galias sociais as genericamente vigentes para os funcionários da ad-
ministração local.

6 — Conteúdo funcional — o constante do mapa I anexo ao De-
creto-Lei n.º 248/85, de 15 de Julho.

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

-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.
7.2 — Especiais — licenciatura em Engenharia Florestal.
8 — Métodos de selecção — prova de conhecimentos teórica oral

(PCTO), avaliação curricular (AC) e entrevista profissional de selec-
ção (EPS), atribuindo-se a cada um deles uma classificação de 0 a
20 valores.

A classificação final resultará da aplicação da seguinte fórmula:

CF =
 (PCTO × 2) + (AC × 1) + (EPS × 2)

5
em que:

CF = classificação final;
PCTO = prova de conhecimentos teórica oral;
AC = avaliação curricular;
EPS = entrevista profissional de selecção.

25 036



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIEN.º 225 — 23 de Novembro de 2005

8.1 — A prova de conhecimentos visa avaliar o nível de conheci-
mentos para o exercício da função, terá a duração aproximada de
trinta minutos, no âmbito da seguinte legislação:

Deontologia profissional — Carta ética — Dez princípios éticos
da Administração Pública, divulgados pelo Secretário para a
Modernização Administrativa;

Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes da Administra-
ção Central, Regional e Local — Decreto-Lei n.º 24/84, de
16 de Janeiro;

Regime de Férias, Faltas e Licenças — Decreto-Lei n.º 100/99,
de 31 de Março, alterado pela Lei n.º 117/99, de 11 de Agos-
to, e Decretos-Leis n.os 70-A/2000, de 5 de Maio, e 157/2001,
de 11 de Maio;

Quadro de competências e regime jurídico de funcionamento dos
órgãos dos municípios e das freguesias — Lei n.º 169/99, de
18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002,
de 11 de Janeiro;

Protecção Civil Municipal — Decreto-Lei n.º 156/2004, de 30 de
Junho; Decreto-Lei n.º 310/2002, de 18 de Dezembro; Porta-
ria n.º 1056/2004, de 19 de Agosto; Portaria n.º 1061/2004,
de 21 de Agosto.

8.2 — Na avaliação curricular serão considerados e ponderados os
factores — habilitação académica, a formação profissional e a expe-
riência profissional, que serão valorizados na base dos seguintes crité-
rios:

a) Habilitação académica:

Licenciatura — 19 valores;
Grau superior — 20 valores;

b) Formação profissional relacionada com a área funcional do
lugar posto a concurso:

Cursos ou acções de duração até um mês — 1 valor;
Cursos ou acções de duração superior a um mês — 2 valo-

res;

A acumulação desta pontuação não poderá exceder 20 va-
lores;

c) Experiência profissional — será determinada face ao tempo
de serviço prestado no desempenho efectivo de funções em
área relacionada com a respectiva licenciatura, que será va-
lorizada da seguinte forma:

Até um ano — 17 valores;
De um a três anos — 18 valores;
Mais de três anos — 20 valores.

A determinação da avaliação curricular será efectuada através da
aplicação da seguinte fórmula:

AC =
 (HA × 1) + (FP × 1,5) + (EP × 1,5)

4
em que:

AC = avaliação curricular;
HA = habilitação académica;
FP = formação profissional;
EP = experiência profissional.

8.3 — A entrevista profissional de selecção, com a duração até
trinta minutos, será classificada de 0 a 20 valores e destina-se a ava-
liar, numa relação interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as
aptidões profissionais e pessoais dos candidatos, sendo considerados
os seguintes factores de apreciação:

a) Capacidade de expressão e fluência verbal;
b) Sentido crítico e clareza de raciocínio;
c) Motivação para o desempenho da função;
d) Sentido de organização e capacidade de inovação.

9 — Os critérios de apreciação e ponderação da entrevista, bem
como o sistema de classificação final, incluindo a respectiva fórmula
classificativa, constam de acta de reunião do júri do concurso, que
será facultada aos candidatos sempre que solicitada.

8 — Formalização de candidaturas — as candidaturas deverão ser
formalizadas mediante requerimento (à disposição dos interessados
na Divisão de Recursos Humanos) dirigido ao presidente da Câmara
Municipal de Santa Maria da Feira, podendo ser entregue pessoal-
mente ou remetido pelo correio, registado e com aviso de recepção,

sempre acompanhado da importância de 2,65 euros para pagamen-
to da taxa de entrada de requerimento, expedido até ao termo do
prazo fixado, nele devendo constar os seguintes elementos de iden-
tificação:

a) Identificação completa (nome, estado civil, filiação, natura-
lidade, data de nascimento, número e data do bilhete de iden-
tidade e serviço de identificação que o emitiu, número fiscal
de contribuinte, residência, código postal e telefone);

b) Habilitações literárias;
c) Concurso a que se candidata, com identificação do mesmo,

mediante referência ao número e data do Diário da Repú-
blica onde vem publicado o presente aviso;

d) Quaisquer circunstâncias que os candidatos reputem suscep-
tíveis de influírem na apreciação do seu mérito ou de cons-
tituírem motivo de preferência legal;

e) Os candidatos com deficiência devem declarar, no requeri-
mento de admissão, sob compromisso de honra, o respecti-
vo grau de incapacidade e o tipo de deficiência, sendo dis-
pensada a apresentação imediata de documento
comprovativo.

11 — Nos termos do n.º 2 do artigo 31.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho, é dispensada a apresentação da documentação
que prove o exigido no n.º 7.1 deste aviso, desde que os candidatos
declarem, sob compromisso de honra, no próprio requerimento e
em alíneas separadas, a situação precisa em que se encontram re-
lativamente a cada uma das alíneas a), b), d), e) e f) do referido
diploma.

12 — As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
13 — Ao requerimento deverá ser junto fotocópia autêntica, com-

provando a posse das habilitações, fotocópias do bilhete de identida-
de (válido) e do cartão de contribuinte, bem como do curriculum vitae
detalhado, datado e devidamente assinado.

13.1 — A não apresentação dos documentos dos requisitos de ad-
missão constantes do presente aviso determina a exclusão do con-
curso, conforme o n.º 7 do artigo 31.º do Decreto-Lei n.º 204/98.

14 — Os candidatos admitidos serão notificados do dia da prova e
da entrevista, nos termos dos artigos 35.º e 34.º do Decreto-Lei
n.º 204/98.

15 — Relação de candidatos admitidos e excluídos e lista de classi-
ficação final:

15.1 — A relação dos candidatos admitidos será afixada, para con-
sulta, no átrio dos Paços do Município, de acordo com o estabelecido
no n.º 2 do artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

15.2 — Os candidatos excluídos serão notificados de acordo com o
definido no artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 204/98.

15.3 — A lista de classificação final será notificada aos candida-
tos, conforme estabelecido no artigo 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98,
de 11 de Julho.

16 — Regime de estágio:
16.1 — O estágio tem carácter probatório, terá a duração de um

ano e rege-se pelo disposto no artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 265/88,
de 28 de Julho.

16.2 — Na avaliação do estágio serão ponderados pelo júri os se-
guintes factores:

a) Relatório do estágio a apresentar pelo estagiário;
b) Classificação de serviço obtida durante o período do estágio;
c) Os resultados da frequência de cursos de formação directa-

mente relacionados com as funções a exercer que vierem a
ser ministrados ao estagiário.

16.3 — O estagiário aprovado com classificação não inferior a Bom
(14 valores) será provido no lugar de técnico superior de engenharia
florestal de 2.ª classe, a título definitivo, e terá direito a ser remune-
rado pelo escalão 1 da respectiva categoria.

16.4 — A não aprovação do estágio implica o regresso ao lugar de
origem, ou a imediata rescisão do contrato, sem direito a qualquer
indemnização, consoante se trate de indivíduos vinculados ou não à
função pública.

16.5 — A classificação final do estágio traduz-se na escala de 0 a
20 valores.

17 — O júri deste concurso, que será simultaneamente o júri do
estágio, terá a seguinte composição:

Presidente — José Manuel da Silva Oliveira, vereador.
Vogais efectivos:

Artur Fernando de Sá Brandão, engenheiro civil, e Mário
Almeida Araújo, chefe de divisão.
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Vogais suplentes:

Joel Jesus Sousa Rocha, director de departamento, e Sera-
fim Ricardo Correia de Sá, engenheiro civil.

O presidente do júri será substituído, nas suas faltas e impedimen-
tos, pelo 1.º vogal efectivo.

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.

31 de Outubro de 2005. — O Presidente da Câmara, Alfredo de
Oliveira Henriques. 1000294593

Aviso
Concurso externo de ingresso para admissão de um es-

tagiário da carreira de técnico de informática — grau 1,
nível 1.

1 — Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho
proferido pelo presidente da Câmara em 28 de Julho de 2005, se
encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, a contar da data da pu-
blicação do presente aviso no Diário da República, concurso exter-
no de ingresso para admissão de um estagiário da carreira de técnico
de informática — grau 1, nível 1, do quadro de pessoal desta autar-
quia.

2 — Legislação aplicável — Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de
Julho, 238/99, de 25 de Junho; 265/88, de 28 de Julho; 427/89, de
7 de Dezembro; 97/2001, de 26 de Março, e Portaria n.º 358/2002,
de 3 de Abril.

3 — Prazo de validade — o concurso é válido para o lugar posto a
concurso, caducando com o preenchimento do mesmo, tendo prefe-
rência, em igualdade de classificação, o candidato com deficiência, de
acordo com a quota de emprego prevista no n.º 3 do artigo 3.º do
Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro.

4 — Local de trabalho — Paços do Município de Santa Maria da
Feira, no âmbito da Divisão de Juventude e Desporto, e em toda a
área do município.

5 — Vencimento — o correspondente ao escalão 1, índice 290,
previsto no mapa I do Decreto-Lei n.º 97/2001, de 26 de Março,
com as devidas alterações, sendo as condições de trabalho e regalias
sociais as genericamente vigentes para os funcionários da adminis-
tração local.

6 — Conteúdo funcional — o constante da Portaria n.º 358/2002,
de 3 de Abril.

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

-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.
7.2 — Especiais — adequado curso tecnológico, curso das escolas

profissionais ou curso que confira certificado de qualificação de nível III
em áreas de informática.

8 — Métodos de selecção — prova de conhecimentos teórica oral
(PCTO), avaliação curricular (AC) e entrevista profissional de selec-
ção (EPS), atribuindo-se a cada um deles uma classificação de 0 a
20 valores.

A classificação final resultará da aplicação da seguinte fórmula:

CF =
 (PCTO × 2) + (AC × 1) + (EPS × 2)

5
em que:

CF = classificação final;
PCTO = prova de conhecimentos teórica oral;
AC = avaliação curricular;
EPS = entrevista profissional de selecção.

8.1 — A prova de conhecimentos visa avaliar o nível de conheci-
mentos para o exercício da função, terá a duração aproximada de
trinta minutos, no âmbito da seguinte legislação:

Deontologia profissional — Carta ética — Dez princípios éticos
da Administração Pública, divulgados pelo Secretário para a
Modernização Administrativa;

Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes da Administra-
ção Central, Regional e Local — Decreto-Lei n.º 24/84, de
16 de Janeiro;

Regime de Férias, Faltas e Licenças — Decreto-Lei n.º 100/99,
de 31 de Março, alterado pela Lei n.º 117/99, de 11 de Agos-

to, e Decretos-Leis n.os 70-A/2000, de 5 de Maio, e 157/2001,
de 11 de Maio;

Quadro de competências e regime jurídico de funcionamento dos
órgãos dos municípios e das freguesias — Lei n.º 169/99, de
18 de Setembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002,
de 11 de Janeiro;

Protocolos de rede e segurança de dados; redes privadas, serviços
de rede e equipamentos usados nas comunicações de dados;
matérias inseridas no âmbito da configuração do sistema
operativo Windows; conhecimentos na área da arquitectura de
computadores mais concretamente nos conceitos de
performance, multiprocessamento e barramentos para ligação
de periféricos.

8.2 — Na avaliação curricular serão considerados e ponderados os
factores — habilitação académica, a formação profissional e a expe-
riência profissional, que serão valorizados na base dos seguintes crité-
rios:

a) Habilitação académica:

Habilitação académica exigível — 19 valores;
Habilitação de grau superior — 20 valores;

b) Formação profissional relacionada com a área funcional do
lugar posto a concurso:

Cursos ou acções de duração até um mês — 1 valor;
Cursos ou acções de duração superior a um mês — 2 valo-

res;

A acumulação desta pontuação não poderá exceder 20 va-
lores;

c) Experiência profissional — será determinada face ao tempo
de serviço prestado no desempenho efectivo de funções em
área relacionada com a categoria posta a concurso, que será
valorizada da seguinte forma:

Até um ano — 17 valores;
De um a três anos — 18 valores;
Mais de três anos — 20 valores.

A determinação da avaliação curricular será efectuada através da
aplicação da seguinte fórmula:

AC =
 (HA × 1) + (FP × 1,5) + (EP × 1,5)

4
em que:

AC = avaliação curricular;
HA = habilitação académica;
FP = formação profissional;
EP = experiência profissional.

8.3 — A entrevista profissional de selecção, com a duração até
trinta minutos, será classificada de 0 a 20 valores e destina-se a ava-
liar, numa relação interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as
aptidões profissionais e pessoais dos candidatos, sendo considerados
os seguintes factores de apreciação:

a) Capacidade de expressão e fluência verbal;
b) Sentido crítico e clareza de raciocínio;
c) Motivação para o desempenho da função;
d) Sentido de organização e capacidade de inovação.

9 — Os critérios de apreciação e ponderação da entrevista, bem
como o sistema de classificação final, incluindo a respectiva fórmula
classificativa, constam de acta de reunião do júri do concurso, que
será facultada aos candidatos sempre que solicitada.

8 — Formalização de candidaturas — as candidaturas deverão ser
formalizadas mediante requerimento (à disposição dos interessados
na Divisão de Recursos Humanos) dirigido ao presidente da Câmara
Municipal de Santa Maria da Feira, podendo ser entregue pessoal-
mente ou remetido pelo correio, registado e com aviso de recepção,
sempre acompanhado da importância de 2,65 euros para pagamen-
to da taxa de entrada de requerimento, expedido até ao termo do
prazo fixado, nele devendo constar os seguintes elementos de iden-
tificação:

a) Identificação completa (nome, estado civil, filiação, natura-
lidade, data de nascimento, número e data do bilhete de iden-
tidade e serviço de identificação que o emitiu, número fiscal
de contribuinte, residência, código postal e telefone);
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b) Habilitações literárias;
c) Concurso a que se candidata, com identificação do mesmo,

mediante referência ao número e data do Diário da Repú-
blica onde vem publicado o presente aviso;

d) Quaisquer circunstâncias que os candidatos reputem suscep-
tíveis de influírem na apreciação do seu mérito ou de cons-
tituírem motivo de preferência legal;

e) Os candidatos com deficiência devem declarar, no requerimen-
to de admissão, sob compromisso de honra, o respectivo grau
de incapacidade e o tipo de deficiência, sendo dispensada a
apresentação imediata de documento comprovativo.

11 — Nos termos do n.º 2 do artigo 31.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho, é dispensada a apresentação da documentação
que prove o exigido no n.º 7.1 deste aviso, desde que os candidatos
declarem, sob compromisso de honra, no próprio requerimento e
em alíneas separadas, a situação precisa em que se encontram re-
lativamente a cada uma das alíneas a), b), d), e) e f) do referido
diploma.

12 — As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
13 — Ao requerimento deverá ser junto fotocópia autêntica com-

provando a posse das habilitações, fotocópias do bilhete de identida-
de (válido) e do cartão de contribuinte, bem como do curriculum vitae
detalhado, datado e devidamente assinado.

13.1 — A não apresentação dos documentos dos requisitos de ad-
missão constantes do presente aviso determina a exclusão do con-
curso, conforme o n.º 7 do artigo 31.º do Decreto-Lei n.º 204/98.

14 — Os candidatos admitidos serão notificados do dia da prova e
da entrevista, nos termos dos artigos 35.º e 34.º do Decreto-Lei
n.º 204/98.

15 — Relação de candidatos admitidos e excluídos e lista de classi-
ficação final:

15.1 — A relação dos candidatos admitidos será afixada, para con-
sulta, no átrio dos Paços do Município, de acordo com o estabelecido
no n.º 2 do artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

15.2 — Os candidatos excluídos serão notificados de acordo com o
definido no artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 204/98.

15.3 — A lista de classificação final será notificada aos candida-
tos, conforme estabelecido no artigo 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98,
de 11 de Julho.

16 — Regime de estágio:
16.1 — O estágio tem carácter probatório, terá a duração de seis

meses e rege-se pelo disposto no artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 265/
88, de 28 de Julho, conjugado com o n.º 1 do artigo 10.º do Decreto-
-Lei n.º 97/2001, de 26 de Março.

16.2 — Na avaliação do estágio serão ponderados pelo júri os se-
guintes factores:

a) Relatório do estágio a apresentar pelo estagiário;
b) Classificação de serviço obtida durante o período do estágio;
c) Os resultados da frequência de cursos de formação directa-

mente relacionados com as funções a exercer que vierem a
ser ministrados ao estagiário.

16.3 — O estagiário aprovado com classificação não inferior a Bom
(14 valores) será provido no lugar de técnico de informática — grau 1,
nível 1, a título definitivo, e terá direito a ser remunerado pelo esca-
lão 1 da respectiva categoria.

16.4 — A não aprovação do estágio implica o regresso ao lugar de
origem, ou a imediata rescisão do contrato, sem direito a qualquer
indemnização, consoante se trate de indivíduos vinculados ou não à
função pública.

16.5 — A classificação final do estágio traduz-se na escala de 0 a
20 valores.

17 — O júri deste concurso, que será simultaneamente o júri do
estágio, terá a seguinte composição:

Presidente — Amadeu Albertino Marques Soares Albergaria, ve-
reador.

Vogais efectivos:

Álvaro Augusto Valente Martins, especialista de informá-
tica, e Maria da Graça Coelho Santos, chefe de divisão.

Vogais suplentes:

Nuno Miguel Silva Heitor Marques Pinho e Carla Maria Brás
Vieira Silva, ambos técnicos de informática.

O presidente do júri será substituído, nas faltas e impedimentos,
pelo 1.º vogal efectivo.

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.

31 de Outubro de 2005. — O Presidente da Câmara, Alfredo de
Oliveira Henriques. 1000294595

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

de 4 de Outubro em curso, no uso da competência que me é confe-
rida pela alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de
Setembro, na redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janei-
ro, foram objecto de reclassificação profissional, nos termos das
alíneas d) e e) do artigo 2.º e o n.º 2 do artigo 5.º do Decreto-Lei
n.º 218/2000, de 9 de Setembro, a título definitivo, os seguintes
funcionários:

Joaquim Soares Santos Assunção, engenheiro técnico civil espe-
cialista, escalão 1, índice 460, para engenheiro civil de 1.ª clas-
se, escalão 1, índice 460.

Nuno Manuel Serra Leite, engenheiro técnico electrotécnico de
1.ª classe, escalão 1, índice 340, para engenheiro electrotéc-
nico de 2.ª classe, escalão 1, índice 400.

Sérgio Guilherme Amorim Pereira, auxiliar administrativo, esca-
lão 1, índice 128, para técnico profissional de animação cul-
tural de 2.ª classe, escalão 1, índice 199.

Hélder Manuel Sousa Belinha, Pedro Jorge Costa Braga, Mónica
Patrícia Silva Duarte e Sara Maria Resende Oliveira Andrade,
auxiliares administrativos, escalão 1, índice 128, para assistentes
administrativos, escalão 1, índice 199.

Maria Teresa Marques Pinho Teixeira, auxiliar administrativo,
escalão 2, índice 137, para assistente administrativo, escalão 1,
índice 199.

António André Moreira, cantoneiro de vias municipais, escalão 1,
índice 137, para auxiliar administrativo, escalão 2, índice 137.

Abílio Silva Rodrigues, cantoneiro de vias municipais, escalão 1,
índice 137, para calceteiro (operário qualificado), escalão 1,
índice 142.

José Luciano Sá Pereira, cantoneiro de vias municipais, escalão 1,
índice 137, para asfaltador (operário qualificado), escalão 1,
índice 142.

Lúcia Maria Almeida Soares Neves, cantoneira de vias munici-
pais, escalão 2, índice 146, para auxiliar de serviços gerais,
escalão 3, índice 146.

Os funcionários reclassificados deverão aceitar o lugar no prazo de
20 dias, a contar da data da publicação do presente aviso no Diário
da República.

31 de Outubro de 2005. — O Presidente da Câmara, Alfredo de
Oliveira Henriques. 1000294596

Aviso
Concurso interno de acesso geral para provimento de um

lugar de técnico superior de serviço social — assessor
principal.

1 — Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho
proferido em 3 de Outubro de 2005 pelo presidente da Câmara, se
encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, a contar da data da pu-
blicação do presente aviso no Diário da República, concurso interno
de acesso geral para provimento de um lugar de técnico superior de
serviço social — assessor principal, do grupo de pessoal técnico supe-
rior, do quadro de pessoal desta autarquia.

2 — Legislação aplicável — Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de
Julho, 238/99, de 25 de Junho; 353-A/89, de 16 de Outubro; 404-A/
98, de 18 de Dezembro, 412-A/98, de 30 de Dezembro, Lei n.º 44/
99, de 11 de Junho, e Decreto-Lei n.º 141/2001, de 24 de Abril.

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

4 — Local de trabalho — Divisão de Acção Social e em toda a
área do município de Santa Maria da Feira.

5 — Vencimento — o correspondente à categoria, de acordo com
o previsto no anexo II do Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de De-
zembro, sendo as condições de trabalho e regalias sociais as vigentes
para os funcionários da administração local.
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6 — Conteúdo funcional — o constante do Despacho n.º 5651/
2004, do SEAL, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 70,
de 23 de Março.

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

-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.
7.2 — Especiais — os enunciados na alínea a) do n.º 1 do artigo 4.º

do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, republicado pela
Lei n.º 44/99, de 11 de Junho.

8 — Formalização de candidaturas — as candidaturas deverão ser
formalizadas mediante requerimento dirigido ao presidente da Câ-
mara Municipal de Santa Maria da Feira, podendo ser entregue pes-
soalmente ou remetido pelo correio, registado e com aviso de re-
cepção, sempre acompanhado da importância de 2,65 euros para
pagamento da taxa de entrada de requerimento, expedido até ao
termo do prazo fixado, nele devendo constar os seguintes elemen-
tos de identificação:

a) Identificação completa (nome, estado civil, filiação, natura-
lidade, data de nascimento, número e data do bilhete de iden-
tidade e serviço de identificação que o emitiu, número fiscal
de contribuinte, residência, código postal e telefone);

b) Concurso a que se candidata, com identificação do mesmo,
mediante referência ao número e data do Diário da Repú-
blica onde vem publicado o presente aviso;

c) Descrição dos documentos anexos ao requerimento;
d) Quaisquer outros documentos facultativos para base de apre-

ciação do mérito do candidato.

9 — Os requerimentos deverão ser, obrigatoriamente, acompanha-
dos, sob pena de exclusão, da seguinte documentação:

a) Currículo, elaborado de acordo com o n.º 2 do artigo 22.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, devidamente com-
provado, datado e assinado;

b) Certificado das habilitações literárias;
c) Fotocópias do bilhete de identidade (válido) e do cartão de

contribuinte;
d) Fotocópia autenticada ou conferida das classificações de ser-

viço respeitante aos últimos três ou cinco anos;
e) Declaração, devidamente autenticada, emitida pelos serviços,

onde conste a antiguidade do candidato, bem como a nature-
za do vínculo.

10 — Os candidatos pertencentes a esta Câmara ficam dispensados
da apresentação dos documentos indicados nas alíneas do número
anterior, desde que constem do processo individual.

11 — É dispensada a apresentação dos documentos comprovati-
vos dos requisitos referidos no n.º 7.1 do presente aviso, desde que os
candidatos declarem no próprio requerimento, em alíneas separadas e
sob compromisso de honra, a situação precisa em que se encontram
relativamente a cada uma das 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.

12 — Métodos de selecção — avaliação curricular e entrevista
profissional de selecção, ambos classificados de 0 a 20 valores.

12.1 — Na avaliação curricular serão considerados e ponderados
os factores: a habilitação académica de base, a formação profissional,
a experiência profissional e a classificação de serviço.

12.2 — A entrevista profissional de selecção, com a duração
até trinta minutos, destina-se a avaliar, numa relação interpessoal e
de forma objectiva e sistemática, as aptidões profissionais e pesso-
ais dos candidatos, sendo considerados os seguintes factores de apre-
ciação:

a) Capacidade de expressão e fluência verbal;
b) Sentido crítico e clareza de raciocínio;
c) Motivação para o desempenho da função;
d) Sentido de organização e capacidade de inovação.

13 — Na classificação final adoptar-se-á a escala de 0 a 20 valores
e será obtida através da aplicação da seguinte fórmula:

CF = AC + EPS : 2
em que:

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

14 — Os critérios de apreciação e ponderação da avaliação curri-
cular e da entrevista profissional de selecção, bem como o sistema de
classificação final, incluindo a respectiva fórmula classificativa, cons-

tam de acta de reunião do júri do concurso, que será facultada aos
candidatos sempre que solicitado.

15 — Os candidatos admitidos serão convocados de acordo com o
artigo 35.º do Decreto-Lei n.º 204/98, para o dia, hora e local da
entrevista.

16 — Publicação da relação de candidatos e lista de classificação
final — nos termos dos artigos 33.º, 34.º e 40.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho.

17 — O júri do concurso terá a seguinte composição:

Presidente — Amadeu Albertino Marques Soares Albergaria, ve-
reador.

Vogais efectivos:

Maria Manuela Henriques Coelho da Silva, chefe de divi-
são, e Justina Rodrigues Sousa Veiga Macedo, directora
de departamento.

Vogais suplentes:

José Manuel da Silva Oliveira, vereador, e Maria Felismina
Alves Moreira Topa, chefe de divisão.

O 1.º vogal efectivo substituirá o presidente nas suas faltas e impe-
dimentos.

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.

3 de Novembro de 2005. — O Presidente da Câmara, Alfredo de
Oliveira Henriques. 1000294591

CÂMARA MUNICIPAL DE SEVER DO VOUGA

Aviso
Contratos de avença

Para os devidos efeitos se torna público que foram celebrados con-
tratos de avença, nos termos do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 409/91,
de 17 de Outubro, com os indivíduos abaixo indicados, para ministrar
formação no âmbito do «Programa de Generalização do Ensino de
Inglês nos 3.º e 4.º anos do 1.º Ciclo do Ensino Básico», com início
em 28 de Outubro de 2005 e termo no final do ano lectivo de 2005-
-2006, sem qualquer revogação:

Alexandra de Bastos e Vasconcelos.
Ana Sofia da Silva Fernandes.
Marisa Susana Amaral Henriques.

31 de Outubro de 2005. — O Presidente da Câmara, Manuel da
Silva Soares. 3000186353

CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES

Aviso n.º 96/DRH-2005
Concurso externo geral de ingresso para provimento de

dois lugares de auxiliar administrativo, do grupo de
pessoal auxiliar.

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho
datado de 12 de Outubro de 2005, foram nomeadas, na sequência de
concurso externo geral de ingresso para provimento de dois lugares
de auxiliar administrativo, do grupo de pessoal auxiliar, as candidatas
que a seguir se indicam:

Célia Maria Coelho Jorge Cebola.
Maria Manuela Martins da Cruz Vieira.

As candidatas deverão tomar posse no prazo de 20 dias, a contar
da data da publicação do presente aviso no Diário da República.

Processo não sujeito a fiscalização prévia do Tribunal de Contas,
de acordo com o estipulado no n.º 1 do artigo 46.º, conjugado com o
n.º 1 do artigo 114.º da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto, alterado pela
Lei n.º 87-B/98, de 31 de Dezembro.

13 de Outubro de 2005. — A Presidente da Câmara, Maria Isabel
Fernandes da Silva Soares. 1000294646
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Aviso n.º 97/DRH-2005

Concurso interno de acesso limitado para provimento de
um lugar de técnico superior de 1.ª classe, da carreira
de desporto.

Nomeação

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho
datado de 17 de Outubro de 2005, foi nomeado, para o lugar de téc-
nico superior de 1.ª classe, da carreira de desporto, do quadro de pes-
soal desta Câmara Municipal, o candidato ao concurso acima referido
que a seguir se indica:

Sérgio Deolindo Lemos do Vale.

O candidato deverá aceitar a nomeação no prazo de 20 dias, a contar
da data da publicação do presente aviso no Diário da República.

Processo não sujeito a fiscalização prévia do Tribunal de Contas,
de acordo com o estipulado no n.º 1 do artigo 46.º, conjugado com o
n.º 1 do artigo 114.º da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto, alterado pela
Lei n.º 87-B/98, de 31 de Dezembro.

17 de Outubro de 2005. — A Presidente da Câmara, Maria Isabel
Fernandes da Silva Soares. 1000294605

Aviso n.º 99/DRH-2005

Concurso interno de acesso limitado para provimento de
um lugar de técnico superior de 1.ª classe, da carreira
de arquivo.

Nomeação

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho
datado de 24 de Outubro de 2005, foi nomeada, para o lugar de téc-
nico superior de 1.ª classe, da carreira de arquivo, do quadro de pesso-
al desta Câmara Municipal, a candidata ao concurso acima referido
que a seguir se indica:

Maria Luísa dos Ramos Pereira.

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

Processo não sujeito a fiscalização prévia do Tribunal de Contas,
de acordo com o estipulado no n.º 1 do artigo 46.º, conjugado com o
n.º 1 do artigo 114.º da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto, alterado pela
Lei n.º 87-B/98, de 31 de Dezembro.

24 de Outubro de 2005. — A Presidente da Câmara, Maria Isabel
Fernandes da Silva Soares. 1000294645

Aviso n.º 103/DRH-2005

Concurso interno de acesso geral para provimento de três
lugares de técnico profissional de 1.ª classe, da carreira
de animador sócio-cultural.

Nomeação

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho
datado de 27 de Outubro de 2005, foram nomeados, para o lugar de
técnico profissional de 1.ª classe, da carreira de animador sócio-cul-
tural, do quadro de pessoal desta Câmara Municipal, os candidatos que
a seguir se indicam:

Cristóvão da Silva Parente.
Cátia Conceição Aboim.
Sónia da Silva Pires.

Os candidatos deverão aceitar a nomeação no prazo de 20 dias, a
contar da data da publicação do presente aviso no Diário da Repú-
blica.

Processo não sujeito a fiscalização prévia do Tribunal de Contas,
de acordo com o estipulado no n.º 1 do artigo 46.º, conjugado com o
n.º 1 do artigo 114.º da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto, alterado pela
Lei n.º 87-B/98, de 31 de Dezembro.

27 de Outubro de 2005. — A Presidente da Câmara, Maria Isabel
Fernandes da Silva Soares. 1000294603

CÂMARA MUNICIPAL DE TAVIRA

Aviso
Para os devidos efeitos se faz público que, por meu despacho data-

do de 31 de Outubro de 2005, foi nomeada, de harmonia com o dis-
posto no n.º 1 do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de De-
zembro, aplicável à administração local por força do disposto no
Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, em regime de comissão de
serviço extraordinária, como estagiária, a funcionária Paula Cristina
Pereira Bento, aprovada no concurso interno geral de ingresso para
admissão de um estagiário com vista ao preenchimento de uma vaga
de técnico de 2.ª classe (bacharelato em Gestão), da carreira de téc-
nico, aberto por aviso publicado no Diário da República, 3.ª série,
n.º 166, de 30 de Agosto.

Nos termos do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de De-
zembro, a candidata tem o prazo de 20 dias para aceitação da nomea-
ção, após a publicação do presente aviso no Diário da República e
não carece de visto do Tribunal de Contas.

2 de Novembro de 2005. — O Vereador, com competência delegada,
Carlos Manuel Santos Baracho. 1000294583

Aviso
Para os devidos efeitos se faz público que, por despacho de 28 de

Setembro de 2005, foi nomeado o candidato Inácio Firmino Castro
Rodrigues, aprovado no concurso externo de ingresso para provimento
de uma vaga de coveiro, do grupo de pessoal auxiliar.

Nos termos do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de De-
zembro, o candidato tem o prazo de 20 dias para aceitação da nomea-
ção, após a publicação do presente aviso no Diário da República.

O processo não está sujeito a fiscalização prévia do Tribunal de
Contas.

31 de Outubro de 2005. — O Vereador, com competência delegada,
Carlos Manuel Santos Baracho. 1000294569

Aviso
Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho de 21 de

Outubro de 2005 do presidente da Câmara Municipal, e nos termos
do n.º 1 do artigo 73.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, foram
nomeados Maria José de Sousa Martins, Luís Filipe Rosado Vicente
Beato e Nídia de Fátima Chagas Branquinho Romeira, respectivamente
como chefe, adjunto e secretária do Gabinete de Apoio Pessoal ao
presidente.

Torna-se ainda público que, por despacho de 21 de Outubro de
2005 do presidente da Câmara Municipal, e nos termos do n.º 3 do
artigo 74.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, foram nomeados
como secretários do Gabinete de Apoio Pessoal dos vereadores Maria
Manuela Emídio Fernandes Inês, Maria Margarida Pereira Lima dos
Mártires e Pedro Simões Rocha Santos.

As referidas nomeações produzem efeitos desde 21 de Outubro de
2005.

2 de Novembro de 2005. — O Vereador, com competência delegada,
Carlos Manuel Santos Baracho. 1000294585

CÂMARA MUNICIPAL DE TOMAR

Aviso
Gabinete de Apoio Pessoal aos membros da Câmara

Para os efeitos previstos no 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, se torna público que, no uso da
competência própria que me é conferida, por meu despacho, no-
meei, por urgente conveniência de serviço, para exercerem funções
nos gabinetes que se individualiza, nos termos e ao abrigo do dispos-
to no artigo 73.º, n.º 1, alínea c), e n.º 2, alínea b), da Lei n.º 169/
99, de 18 de Setembro, com a redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002,
de 11 de Janeiro:

Dr. Ivo Manuel Querido dos Santos, por despacho de 25 de Ou-
tubro de 2005, como chefe de Gabinete de Apoio Pessoal do
Presidente da Câmara Municipal de Tomar, em regime de
comissão de serviço, com a remuneração correspondente a
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90 % da que cabe legalmente aos vereadores em regime de
tempo inteiro, com efeitos a partir da data do referido despa-
cho.

Arquitecto José da Conceição Silva Faria, por despacho de 25 de
Outubro de 2005, como adjunto do Presidente da Câmara
Municipal de Tomar, com a remuneração correspondente a
80 % da que cabe legalmente aos vereadores em regime de
tempo inteiro, com efeitos a partir da data do referido des-
pacho.

Dr. David de Jesus Francisco, por despacho de 25 de Outubro de
2005, como secretário do presidente da Câmara Municipal de
Tomar, com a remuneração correspondente a 60 % da que cabe
legalmente aos vereadores em regime de tempo inteiro, com
efeitos a partir da data do referido despacho.

Dr. Dinis Manuel Pimenta Soeiro, por despacho de 25 de Ou-
tubro de 2005, como secretário do vereador Dr. Fernando
Rui Linhares Corvêlo de Sousa, com a remuneração corres-
pondente a 60 % da que cabe legalmente aos vereadores em
regime de tempo inteiro, com efeitos a partir da data do
referido despacho.

Casimiro Mateus Fernandes Serra, por despacho de 25 de Ou-
tubro de 2005, como secretário do vereador Carlos Manu-
el Oliveira Carrão, com a remuneração correspondente a
60 % da que cabe legalmente aos vereadores em regime de
tempo inteiro, com efeitos a partir da data do referido
despacho.

Avelina Maria Lopes Leal, por despacho de 28 de Outubro de
2005, como secretária da vereadora Dr.ª Maria do Rosário
Cardoso Simões, em regime de comissão de serviço, com a
remuneração correspondente a 60 % da que cabe legalmente
aos vereadores em regime de tempo inteiro, com efeitos a
partir da data do referido despacho.

Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas, atento o dis-
posto no artigo 114.º, n.º 3, alínea c), da Lei n.º 98/97, de 26 de
Agosto.

31 de Outubro de 2005. — O Presidente da Câmara, António Pau-
lino da Silva Paiva. 1000294590

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

de 31 de Outubro de 2005, nomeei, ao abrigo do disposto no ar-
tigo 27.º, n.º 1, da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, na redacção dada
pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto, conjugado com o artigo 10.º,
n.º 1, alínea b), do Decreto-Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril, e uso
da competência própria que me é conferida no artigo 68.º, n.º 2,
alínea a), da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção dada
pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, no cargo de chefe de Divi-
são de Recursos Humanos, em regime de substituição e pelo período
de 60 dias, o Dr. Carlos António de Abranches Constantino, téc-
nico superior de 1.ª classe de recursos humanos, do quadro privativo
do município de Tomar, com efeitos a partir da data do referido
despacho.

Esta nomeação manter-se-á em vigor, nos termos da parte final
do artigo 27.º, n.º 3, da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro.

O interessado deverá aceitar o referido lugar no prazo máximo de
20 dias úteis, a contar da data da publicação do presente aviso no
Diário da República. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de
Contas, atento o disposto no artigo 46.º, n.º 1, conjugado com o ar-
tigo 114.º, n.º 1, da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.)

2 de Novembro de 2005. — O Presidente da Câmara, António
Paulino da Silva Paiva. 1000294592

Aviso
Nos termos do disposto no artigo 28.º do Decreto-Lei n.º 204/98,

de 11 de Julho, aplicado à administração local por força do Decreto-
-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, torna-se público que, por meu despa-
cho de 28 de Outubro de 2005, se encontra aberto, pelo prazo de
10 dias úteis, a contar do dia seguinte ao da publicação do presente
aviso no Diário da República, concurso externo de ingresso para pro-
vimento de uma vaga de técnico superior de 2.ª classe de arquivo,
pertencente ao quadro de pessoal desta Câmara Municipal, remunera-
da pelo índice 400, escalão I, da escala indiciária para as carreiras de
regime geral da função pública, actualmente no valor mensal ilíquido
de 1268,64 euros.

1 — O concurso rege-se pelo Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de
Julho, aplicável à administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/
99, de 25 de Junho, e cessa com o preenchimento da vaga posta a
concurso.

2 — Condições de trabalho e demais regalias — o local de trabalho
é a área do concelho de Tomar e as regalias sociais são as vigentes e
aplicáveis aos funcionários e agentes da administração local.

3 — Requisitos gerais e especiais de admissão — os constantes do
artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, e os constan-
tes do artigo 7.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 247/91, de 10 de Julho.

4 — Habilitações académicas — grau de licenciatura acrescido de
curso de especialização em Ciências Documentais, opção Arquivo.

5 — Conteúdo funcional — o descrito no mapa II do Decreto-Lei
n.º 247/91, de 10 de Julho.

6 — As candidaturas deverão ser formalizadas, sob pena de exclu-
são, em requerimento conforme anexo I, podendo ser entregue pes-
soalmente ou remetido pelo correio, com aviso de recepção, expedi-
do até ao fim do prazo fixado.

7 — O requerimento deverá ser instruído, sob pena de exclusão,
com os documentos comprovativos dos requisitos referidos no n.º 2 do
artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, nas alíneas a), d), e) e f), os
quais poderão ser dispensados para admissão ao concurso se os candi-
datos declararem no próprio requerimento, em alíneas separadas e sob
compromisso de honra, a situação precisa em que se encontram rela-
tivamente a cada um dos requisitos gerais de admissão.

8 — O requerimento deve ser acompanhado, sob pena de exclusão,
dos seguintes documentos:

a) Documento comprovativo do requisito habilitacional (origi-
nal ou fotocópia do certificado de habilitações académicas);

b) Fotocópia do bilhete de identidade (frente e verso).

9 — Os candidatos funcionários da Câmara Municipal de Tomar
ficam dispensados da apresentação dos documentos que constem do
respectivo processo individual.

10 — No requerimento os candidatos poderão, ainda, declarar quais-
quer circunstâncias susceptíveis de influírem na apreciação do seu
mérito ou de constituírem motivo de preferência legal, as quais só
poderão ser tidas em consideração se devidamente comprovadas.

11 — Os candidatos com um grau de deficiência igual ou superior
a 60 %, abrangidos pelo Decreto-Lei n.º 29/2002, de 3 de Feverei-
ro, deverão declarar no requerimento de admissão o grau de incapa-
cidade e tipo de deficiência, bem como a capacidade de comunica-
ção/expressão, com vista à adequação do processo de selecção às
suas aptidões.

12 — É dispensada a apresentação imediata do documento com-
provativo do grau de incapacidade e tipo de deficiência.

13 — Assiste ao júri do concurso a faculdade de exigir a qualquer
candidato, em caso de dúvida, a apresentação da documentação com-
provativa das suas declarações.

14 — As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão puni-
das nos termos da lei.

15 — Métodos de selecção — a selecção dos candidatos será feita
mediante a aplicação dos seguintes métodos de selecção:

a) A prova de conhecimentos teórica escrita, que terá a dura-
ção de sessenta minutos e será composta por 10 questões,
que versarão sobre os diplomas legais a seguir mencionados,
sendo permitido, durante a prova, a consulta da legislação:

Constituição da República Portuguesa;
Lei n.º 100/99, de 31 de Março;
Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro;
Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Outubro;
Carta Deontológica do Serviço Público — Resolução do

Conselho de Ministros n.º 18/93, publicada no Diário
da República, 1.ª série-B, n.º 64, de 17 de Março de
1993;

Decreto-Lei n.º 488/99, de 17 de Novembro;
Decreto Regulamentar n.º 44-A/83, de 1 de Junho;
Decreto-Lei n.º 259/98, de 18 de Agosto;
Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro;
Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro;
Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro;
Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro;

b) A entrevista profissional de selecção destina-se a avaliar, de
forma objectiva e sistemática, o grau de aptidões profissio-
nais e pessoais dos candidatos para o exercício da função e
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terá a duração máxima de vinte minutos, onde serão avalia-
dos e ponderados os seguintes factores de apreciação:

Capacidade de realização;
Capacidade de adaptação;
Espírito de equipa;
Análise de problemas.

16 — Os critérios de apreciação e ponderação da prova de conhe-
cimentos e da entrevista profissional de selecção, bem como os siste-
mas de classificação final, incluindo a respectiva fórmula classifica-
tiva, constam da acta da reunião do júri do concurso, sendo a mesma
facultada aos candidatos sempre que solicitada.

17 — Os candidatos excluídos serão notificados e os admitidos serão
convocados, através de ofício registado, para a realização dos méto-
dos de selecção, conforme dispõem, respectivamente, os artigos 34.º
e 35.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

18 — A classificação final dos candidatos resulta da média aritmé-
tica simples das classificações obtidas nos métodos de selecção, ex-
pressa numa escala de 0 a 20 valores, considerando-se não aprovados
os candidatos que obtenham classificação inferior a 9,5 valores.

19 — Em caso de igualdade de classificação, a ordenação dos can-
didatos é definida de acordo com a utilização sucessiva dos critérios
de preferência estabelecidos artigo 37.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de
11 de Julho. Sempre que subsista igualdade após aplicação dos critéri-
os definidos, compete ao júri o estabelecimento de critérios de de-
sempate.

20 — A publicação da relação de candidatos e lista de classificação
final serão efectuadas nos termos dos artigos 34.º, 35.º e 40.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

21 — O júri do concurso terá a seguinte composição:

Presidente — Dr. Fernando Rui Linhares Corvêlo de Sousa, ve-
reador.

Vogais efectivos:

1.º Dr.ª Anabela Amor Azevedo Gomes Collinge, chefe de
divisão.

2.º Dr. Carlos António de Abranches Constantino, técnico
superior de 1.ª classe.

Vogais suplentes:

1.º Dr. Luís Filipe Gonçalves Boavida, chefe de divisão.
2.º Dr.ª Anabela Antunes Azevedo Santos, técnica superi-

or de 2.ª classe.

22 — Nas faltas e impedimentos do presidente do júri, funcionará,
como tal, o 1.º vogal efectivo.

23 — 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.

ANEXO I

Ex.mo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Tomar
Praça da República
2300-550 Tomar

(Nome) ..., (filiação) ..., (naturalidade) ..., (estado civil) ...,
portador(a) do bilhete de identidade n.º ..., emitido em .../.../..., pelo
Arquivo de Identificação de ..., contribuinte fiscal n.º ..., residente
em ... (indicar rua, número de polícia, andar, localidade e código
postal), com telefone n.º ..., requer a V. Ex.ª se digne admiti-lo(a)
ao concurso ... (identificação do concurso a que se candidata), a que
se refere o aviso publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º ...,
de .../.../....

Declaro, sob compromisso de honra, encontrar-me que em relação
aos requisitos gerais de admissão, alíneas a), b), c), d) e f) do artigo 29.º
do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, nas situações precisas:

m) Ter nacionalidade portuguesa;
n) Ter ... anos de idade;
o) Possuir como habilitações literárias/académicas ...;
p) Ter cumprido os deveres militares ou de serviço cívico ou não

estou abrangida pela obrigatoriedade do seu cumprimento;
q) Não estar inibido(a) para o exercício de funções públicas

ou interdito(a) para o exercício das funções a que me can-
didato;

r) Possuir a robustez física e o perfil psíquico indispensáveis ao
exercício da função e tenho cumprido as leis da vacinação
obrigatória.

(Localidade), ... de ... de 2005.

Pede deferimento.

O(A) requerente.

[Assinatura do(a) requerente.]

2 de Novembro de 2005. — O Presidente da Câmara, António
Paulino da Silva Paiva. 1000294594

CÂMARA MUNICIPAL DE VALPAÇOS

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

10 de Novembro de 2005, e ao abrigo da competência que me é con-
ferida pela alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de
Setembro, e ulteriores alterações, procedi, com fundamento no dis-
posto na alínea e) do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de
Setembro, à reclassificação do seguinte funcionário:

Virgílio Horácio Moreira — motorista de transportes colectivos,
escalão 6.º, índice 274, reclassificado em agente único de trans-
portes colectivos, escalão 5.º, índice 295.

Mais se torna público que a presente reclassificação produz efeitos
a partir da sua publicação no Diário da República. (Isento de visto
do Tribunal de Contas.)

10 de Novembro de 2005. — O Presidente da Câmara, Francisco
Baptista Tavares. 1000294548

CÂMARA MUNICIPAL DE VELAS

Aviso
Gabinete de Apoio Pessoal

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho de
1 de Novembro de 2005, no uso da competência que me é atribuída
pela Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, republicada pela Lei n.º 5-A/
2002, de 11 de Janeiro, nomeadamente a alínea c) do n.º 1 do ar-
tigo 73.º e n.º 3 do artigo 74.º, foram nomeados, para constituírem o
meu Gabinete de Apoio Pessoal:

Adjunto — José Júlio Maciel Rodrigues.
Secretária — Ana Isabel Vieira Bettencourt.

4 de Novembro de 2005. — O Presidente da Câmara, António José
Bettencourt da Silveira. 1000294565

CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO

Aviso
Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 22.º do Decreto-Lei

n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com as alterações introduzidas pelo
Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, e por despacho do verea-
dor da área de Planeamento e Gestão Urbanística de 8 de Novembro
de 2005, proferido no uso de competência subdelegada pelo presiden-
te da Câmara, vai proceder-se à discussão pública relativa ao lotea-
mento a que se refere o processo n.º 4/05, em que é interessado Do-
mingos Queirós Coutinho, durante o período de 15 dias, com início
no 1.º dia útil à sua publicação.

O processo de loteamento referido encontra-se disponível, para
consulta, nos dias úteis, das 9 horas às 12 horas e 30 minutos e das
14 horas às 15 horas e 30 minutos, no edifício dos Paços do Conce-
lho de Viana do Castelo, na Divisão de Licenciamento de Obras Par-
ticulares — Secção de Atendimento e Comunicação.

9 de Novembro de 2005. — O Vereador da área funcional, Joa-
quim Luís Nobre Pereira. 1000294588

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA DO CONDE

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

de 3 de Novembro de 2005, e no uso da competência que me é con-
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ferida pela alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de
Setembro, reclassifiquei profissionalmente, por se verificar a situa-
ção prevista na alínea d) do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 218/2000,
de 9 de Setembro, e alínea e) do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 497/
99, de 19 de Novembro, o motorista de pesados Carlos Costa Perei-
ra, para a carreira de motorista de transportes colectivos, a ser in-
tegrado no escalão 3, índice 199, da tabela de remunerações da fun-
ção pública.

O candidato nomeado deverá tomar posse no prazo de 20 dias, a
contar da data da publicação deste aviso publicado no Diário da Re-
pública. (Isento de visto do Tribunal de Contas.)

4 de Novembro de 2005. — O Presidente da Câmara, Mário Al-
meida. 1000294563

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

de 3 de Novembro de 2005, e no uso da competência que me é con-
ferida pela alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de
Setembro, reclassifiquei profissionalmente, por se verificar a situa-
ção prevista na alínea d) do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 218/2000,
de 9 de Setembro, e alínea e) do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 497/
99, de 19 de Novembro, o auxiliar dos serviços gerais Alberto Au-
gusto Pimentel, para a carreira de fiel de mercados e feiras, a ser
integrado no escalão 4, índice 181, da tabela de remunerações da
função pública.

O candidato nomeado deverá tomar posse no prazo de 20 dias, a
contar da data da publicação deste aviso publicado no Diário da Re-
pública. (Isento de visto do Tribunal de Contas.)

4 de Novembro de 2005. — O Presidente da Câmara, Mário Al-
meida. 1000294567

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA REAL

Aviso n.º 76/DGAP/2005
Por despacho de 31 de Outubro de 2005 foi reclassificada, ao abri-

go do Decreto-Lei n.º 479/99, de 19 de Fevereiro, e Decreto-Lei
n.º 218/2000, de 9 de Setembro, a funcionária:

Maria de Fátima do Quinteiro Dinis Silva — auxiliar administra-
tiva, escalão 1, índice 128, para auxiliar de acção educativa de
nível 1, escalão 1, índice 142.

4 de Novembro de 2005. — O Presidente da Câmara, Manuel do
Nascimento Martins. 1000294546

JUNTA DE FREGUESIA DA JUNQUEIRA

Aviso
Para os devidos efeitos se torna público que se encontra aberto,

pelo prazo de 10 dias úteis, a contar do dia seguinte da presente pu-
blicação no Diário da República, concurso externo geral de ingresso
para provimento de um lugar de auxiliar administrativo, do grupo de
pessoal auxiliar, integrado no escalão 1, índice 128, a que corresponde
a remuneração de 405,96 euros.

1 — O presente concurso rege-se pelo disposto no Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, e Decretos-Leis n.os 404-A/98, de 18 de
Dezembro, e 412-A/98, de 30 de Dezembro.

2 — Prazo de validade — o presente concurso é válido exclusiva-
mente para a vaga posta a concurso, caducando com o seu preenchi-
mento.

3 — Conteúdo funcional — o constante do Despacho n.º 4/88,
publicado no Diário da República, 2.ª série, de 6 de Abril de 1989.

4 — Local de trabalho — o circunscrito à área da freguesia da
Junqueira.

5 — Requisitos gerais de admissão:

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

b) Ter 18 anos completos;
c) Possuir habilitações literárias legalmente exigidas para o

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

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

dito para o exercício das funções a que se candidata;

f) Possuir a robustez física e o perfil psíquico indispensáveis ao
exercício da função e ter cumprido as leis de vacinação obri-
gatória.

6 — Requisitos especiais — o recrutamento para a categoria a que
se refere o presente concurso faz-se de entre os indivíduos que cum-
pram os requisitos constantes do Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de
Dezembro.

7 — As candidaturas deverão ser formalizadas em requerimento,
dirigido ao presidente da Junta, solicitando a admissão ao concurso,
do qual deverá constar o nome, estado civil, residência, número e data
de admissão do bilhete de identidade, serviço de identificação que o
emitiu, número de contribuinte, habilitações literárias e profissionais,
podendo ser entregue pessoalmente, ou remetido pelo correio, com
aviso de recepção, para a Junta de Freguesia da Junqueira, Rua de
Lamelas, 191, 4480-286 Junqueira VCD, até ao termo do prazo esti-
pulado no presente aviso.

8 — Será dispensada apresentação dos documentos comprovativos
dos requisitos referidos nas alíneas a), b), d), e) e f) do n.º 5 do pre-
sente aviso, desde que os candidatos declarem no requerimento, em
alíneas separadas e sob compromisso de honra, a situação precisa em
que se encontram relativamente a cada um desses requisitos e assi-
nando o respectivo requerimento.

9 — Os requerimentos devem ser acompanhados da seguinte do-
cumentação:

a) Documento, autêntico, autenticado ou fotocópia conferida,
comprovando a posse das habilitações literárias;

b) Curriculum vitae.

10 — Métodos de selecção — a selecção dos candidatos será feita
através de avaliação curricular, prova escrita de conhecimentos e de
entrevista profissional de selecção.

10.1 — A prova escrita de conhecimentos, que versará sobre as
seguintes matérias:

Regime Jurídico de Férias, Faltas e Licenças dos Funcionários e
Agentes da Administração Pública (Decreto-Lei n.º 100/99, de
31 de Março, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 117/
99, de 11 de Agosto, Decreto-Lei n.º 70-A/2000, de 5 de Maio,
e Decreto-Lei n.º 157/2001, de 11 de Maio);

Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes da Administra-
ção Central, Regional e Local (Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de
Janeiro).

Duração — sessenta minutos.
10.2 — A entrevista profissional de selecção visa avaliar, numa

relação interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as aptidões
profissionais e pessoais dos candidatos.

10.3 — Os resultados obtidos na aplicação dos métodos de selec-
ção serão classificados na escala de 0 a 20 valores, considerando-se
não aprovados os candidatos que, na classificação final, obtenham
classificação inferior a 9,5 valores.

10.4 — A classificação final resultará da seguinte fórmula:

CF =
 PEC + 2 EPS

3
em que:

CF = classificação final;
PEC = prova escrita de conhecimentos;
EPS = entrevista profissional de selecção.

11 — Constituição do júri do concurso:

Presidente — Carlos Manuel Neves Batista, secretário da Junta
de Freguesia da Junqueira, que será substituído pelo 1.º vogal
efectivo nas suas faltas e impedimentos.

Vogais efectivos:

José Aurélio Batista Silva, tesoureiro da Junta de Freguesia.
Albino de Sousa e Silva, membro da Assembleia de Freguesia.

Vogais suplentes:

Fernando de Sousa Araújo, membro da Assembleia de Fre-
guesia.

David João Rodrigues Alves, membro da Assembleia de Fre-
guesia.

12 — Os candidatos admitidos a concurso serão notificados nos ter-
mos do artigo 35.º e os excluídos nos termos do artigo 34.º do Decreto-
-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho. A lista de classificação final será noti-
ficada aos candidatos nos termos do artigo 40.º do citado diploma.
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13 — Os candidatos portadores de deficiência deverão declarar, sob
compromisso de honra, no requerimento de admissão ao concurso, qual
o tipo de deficiência, o grau de incapacidade e as capacidades de ex-
pressão/comunicação, podendo juntar os documentos comprovativos.

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

10 de Novembro de 2005. — O Presidente da Junta, António Ma-
ria da Costa Cruz. 1000294642

JUNTA DE FREGUESIA DA RAMADA

Aviso
Concursos externos de ingresso para admissão de um

estagiário para provimento de um lugar de técnico de
2.ª classe e para provimento de um lugar de jardineiro
e de um lugar de cantoneiro de limpeza.

Faz-se público que, por deliberação da Junta de Freguesia da Rama-
da tomada em 7 de Novembro de 2005, e nos termos do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, e do Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de
Junho, se encontram abertos, pelo prazo de 10 dias úteis, a contar da
data de publicação do presente aviso no Diário da República, con-
cursos externos de ingresso para provimento dos seguintes lugares
vagos no quadro de pessoal desta Junta de Freguesia:

Referência A — admissão de um estagiário(a), escalão 1, índi-
ce 222, para o provimento de um lugar de técnico(a) de
2.ª classe (o estágio tem carácter probatório, duração não in-
ferior a um ano e obedece ao artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 265/
88, de 28 de Julho);

Referência B — admissão de um jardineiro(a), escalão 1, índi-
ce 142;

Referência C — admissão de um cantoneiro(a) de limpeza, esca-
lão 1, índice 155.

1 — O local de trabalho é na área da freguesia da Ramada.
2 — Descrição sumária de funções:

Referência A — as descritas no Despacho n.º 38/88, publicado
no Diário da República, 2.ª série, de 26 de Janeiro de 1989;

Referência B — as descritas no Despacho n.º 38/88, publicado
no Diário da República, 2.ª série, de 26 de Janeiro de 1989;

Referência C — as descritas no Despacho n.º 4/88, publicado no
Diário da República, 2.ª série, de 6 de Abril de 1989.

3 — De acordo com o disposto no Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de
Julho, faz-se constar que:

3.1 — Os concursos são válidos apenas para as vagas existentes e
caducam com o seu preenchimento.

3.2 — Podem concorrer os indivíduos que reúnam os seguintes
requisitos gerais e especiais de admissão:

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

b) Ter 18 anos completos;
c) Possuir escolaridade obrigatória de acordo com a idade nos

casos das referências B e C e, no caso da referência A, possuir
curso superior que não confira grau de licenciatura em área de
formação adequada ao conteúdo funcional do lugar a prover;

d) Ter cumprido os deveres militares ou de serviço cívico, quan-
do obrigatório;

e) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou inter-
dito para o exercício das funções a que se candidata;

f) Possuir a robustez física e o perfil psíquico indispensáveis ao
exercício da função e ter cumprido as leis de vacinação obri-
gatória.

4 — Métodos de selecção:

Referência A:

Prova escrita de conhecimentos — 35 %;
Avaliação curricular — 30 %;
Entrevista — 35 %.

Referências B e C:

Prova escrita de conhecimentos — 50 %;
Entrevista — 50 %.

4.1 — As provas escritas de conhecimentos, a avaliar numa escala
de 0 a 20 valores, terão a duração de uma hora e trinta minutos e
versarão sobre as matérias constantes do seguinte programa:

Férias, faltas e licenças — Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de
Março; Lei n.º 117/99, de 11 de Agosto; Decreto-Lei n.º 70-
-A/2000, de 5 de Maio; Decreto-Lei n.º 157/2001, de 11 de
Maio;

Estatuto Disciplinar — Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro;
Regime jurídico do funcionamento dos órgãos dos municípios e

das freguesias — Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada
pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro.

4.2 — A avaliação curricular visa avaliar, numa escala de 0 a 20 va-
lores, a habilitação académica, a formação e a experiência profissio-
nal dos candidatos na área das funções a desempenhar.

4.3 — A entrevista profissional, a classificar de 0 a 20 valores,
durará quinze a trinta minutos e visa avaliar, numa relação interpes-
soal e de forma objectiva e sistemática, as aptidões profissionais e
pessoais dos candidatos, bem como conhecimentos sobre a regulamen-
tação das autarquias locais.

4.4 — 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 de reu-
niões do júri do concurso, a facultar aos candidatos sempre que
solicitado.

5 — As candidaturas devem ser formuladas mediante requerimen-
to, em folha A4 ou em minuta existente nesta Junta de Freguesia,
dirigido à presidente da Junta, dela devendo constar:

a) Identificação completa (nome completo, estado civil, data
de nascimento, filiação, naturalidade, residência, profissão,
número e data do bilhete de identidade e serviço de identifi-
cação que o emitiu e número de contribuinte);

b) Habilitações literárias;
c) Quaisquer circunstâncias que os candidatos considerem sus-

ceptíveis de influir na apreciação do seu mérito ou de cons-
tituir motivo de preferência legal;

d) Declaração, sob compromisso de honra, relativamente á si-
tuação em que os requerentes se encontram no que respeita
a cada um dos requisitos gerais mencionados no n.º 3.2.

6 — Os requerimentos devem ser acompanhados da seguinte do-
cumentação:

a) Curriculum vitae;
b) Documento comprovativo das habilitações literárias;
c) Declaração ou documentação comprovativa das circunstân-

cias referidas na alínea c) do número anterior, sem o que as
mesmas não são consideradas;

d) Fotocópia do bilhete de identidade.

7 — Os requerimentos e demais documentação devem ser entre-
gues pessoalmente na sede da Junta de Freguesia da Ramada, na Rua
de Vasco Santana, 1-C, 2620-364 Ramada, até às 17 horas e 30 mi-
nutos do último dia do prazo fixado, ou remetidos por correio, regis-
tados com aviso de recepção, considerando-se atempadamente entre-
gues os requerimentos com registo efectuado até ao termo do prazo
fixado.

8 — As listas de candidatos admitidos e excluídos e as listas de
classificação final serão afixadas na sede da Junta.

9 — Composição do júri:

Referência A:

Presidente — Maria João Viegas Mota Tavares, presidente
da Junta de Freguesia.

Vogais efectivos:

Ana Isabel Marques Monteiro, secretário da Junta de
Freguesia, e Rita da Conceição de Carvalho Nunes
Torroais Martins, técnica superior de 2.ª classe (es-
tagiária) do quadro de pessoal da Junta de Freguesia
da Ramada.

Vogais suplentes:

Francisco Manuel Simas Frederico Bartolomeu, tesou-
reiro da Junta de Freguesia e substituto legal da pre-
sidente da Junta, e Marina Isabel Reis Lopes, técni-
ca superior de 2.ª classe do quadro de pessoal da Junta
de Freguesia da Ramada.

O presidente será substituído, nas suas faltas e impedimen-
tos, pelo 1.º vogal efectivo.
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Referências B e C:

Presidente — Maria João Viegas Mota Tavares, presidente
da Junta de Freguesia.

Vogais efectivos:

Maria Eulália Jorge Simas Bartolomeu, 1.º secretário
da mesa da Assembleia de Freguesia da Ramada, e
Rita da Conceição de Carvalho Nunes Torroais
Martins, técnica superior de 2.ª classe (estagiária)
do quadro de pessoal da Junta de Freguesia da Ra-
mada.

Vogais suplentes:

Francisco Manuel Simas Frederico Bartolomeu, tesou-
reiro da Junta de Freguesia e substituto legal da pre-
sidente da Junta, e Maria José Rodrigues Muchacho,
chefe de secção do quadro de pessoal da Junta de
Freguesia da Ramada.

O presidente será substituído, nas suas faltas e impedimen-
tos, pelo 1.º vogal efectivo.

8 de Novembro de 2005. — A Presidente da Junta, Maria João
Tavares. 3000186411

JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO TEOTÓNIO

Aviso n.º 11
Nomeação

Concurso externo de ingresso para um lugar
de motorista de transportes colectivos

Para os devidos efeitos se torna público que, por deliberação desta
Junta de Freguesia, em reunião ordinária de 7 de Novembro de 2005,
foi nomeado para o lugar de motorista de transportes colectivos, na
sequência do concurso em epígrafe, o seguinte candidato:

Amândio José Francisco.

Mais se torna público que foi dado cumprimento ao disposto no n.º 1 do
artigo 8.º e artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

10 de Novembro de 2005. — O Presidente da Junta, José Manuel
dos Reis Guerreiro. 1000294614

RECTIFICAÇÕES

CÂMARA MUNICIPAL DE BARRANCOS

Rectificação
Para os devidos efeitos se declara que o aviso datado de 26 de

Outubro de 2005, publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 212,
de 4 de Novembro de 2005, intitulado «Reclassificações profissionais»,

cujo original se encontra arquivado na DAF/SPEGA, saiu com as se-
guintes inexactidões, que assim se rectifica:

1 — A reclassificação a que se refere o despacho n.º 96/P/2005, de
26 de Setembro, onde se lê «[...] na carreira e categoria de técnico
auxiliar de educação [...]» deve ler-se «[...] na carreira e categoria de
auxiliar técnico de educação [...]».

7 de Novembro de 2005. — O Presidente da Câmara, António Pica
Tereno. 1000294634

Rectificação
Para os devidos efeitos se declara que o aviso datado de 26 de

Outubro de 2005, publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 212,
de 4 de Novembro de 2005, intitulado «Concurso externo de ingresso
para provimento de um lugar na carreira de operário altamente qua-
lificado — operador de estação elevatória tratamento e depuradora —
operário», cujo original se encontra arquivado na DAF/SPEGA, saiu
com as seguintes inexactidões, que assim se rectifica:

No ponto 8.2, onde se lê «[...] Requisitos especiais — os constan-
tes no n.º 3 do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de De-
zembro, aplicado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/
98, de 30 de Dezembro [...]» deve ler-se «[...] Requisitos especiais —
os constantes do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 518/99, de 10 de De-
zembro [...]».

7 de Novembro de 2005. — O Presidente da Câmara, António Pica
Tereno. 1000294635

CÂMARA MUNICIPAL DE SILVES

Rectificação
Aviso n.º 101/DRH-2005

Para os devidos efeitos se torna público que, por ter sido publicado
com inexactidão o aviso n.º 94/DRH-2005, publicado no Diário da
República, 3.ª série, n.º 206, de 26 de Outubro de 2005, se procede à
seguinte rectificação: onde se lê «O Vice-Presidente da Câmara, José
Paulo Barbosa Moreira de Sousa.» deve ler-se «A Presidente da Câ-
mara, Maria Isabel Fernandes da Silva Soares.»

26 de Outubro de 2005. — A Presidente da Câmara, Maria Isabel
Fernandes da Silva Soares. 1000294599

Rectificação
Aviso n.º 102/DRH-2005

Para os devidos efeitos se torna público que, por ter sido publicado
com inexactidão o aviso n.º 95/DRH-2005, publicado no Diário da
República, 3.ª série, n.º 206, de 26 de Outubro de 2005, se procede à
seguinte rectificação: onde se lê «O Vice-Presidente da Câmara, José
Paulo Barbosa Moreira de Sousa.» deve ler-se «A Presidente da Câ-
mara, Maria Isabel Fernandes da Silva Soares.»

26 de Outubro de 2005. — A Presidente da Câmara, Maria Isabel
Fernandes da Silva Soares. 1000294601
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3. Diversos

CONVOCATÓRIAS

ALTO DA PEGADA — EMPREENDIMENTOS
TURÍSTICOS, S. A.

Sede: Rua da Liberdade, 17, freguesia de Santiago, Tavira

Capital social: 70 000 000$

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Tavira sob o
n.º 240.

Número de identificação de pessoa colectiva 501821619.

CONVOCATÓRIA

Nos termos da lei e dos estatutos, convoco os Srs. Accionistas para
participarem na assembleia geral da sociedade que se realizará na sede
social, no dia 28 de Janeiro de 2006, pelas 15 horas, com a seguinte
ordem de trabalhos:

1.º Deliberar sobre proposta de redenominação em euros do
capital social e das acções que o representam;

2.º Apreciar e votar os relatórios de gestão e as contas dos
exercícios findos em 31 de Dezembro de 2001, 2002, 2003,
2004 e 2005;

3.º Deliberar sobre as propostas de aplicação de resultados;
4.º Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização

da sociedade;
5.º Apreciar e votar proposta de dissolução da sociedade;
6.º Aprovada que seja a proposta referida no ponto anterior,

proceder à nomeação dos liquidatários.

Têm direito a participar na assembleia e votar os accionistas que reuni-
rem as condições previstas nos artigos 12.º e 13.º do contrato de sociedade.

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral, Alfredo Augusto de
Lemos Damião. 3000186545

ALVES BANDEIRA, PETRÓLEOS, S. A.

Sede: Vale de Vaz, 3350 Vila Nova de Poiares

Capital social: € 2 060 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de
Poiares sob o n.º 246.

Número de identificação de pessoa colectiva 502561653.

CONVOCATÓRIA

Convocam-se os Srs. Accionistas da sociedade em epígrafe para uma
assembleia geral ordinária a realizar no dia 21 de Dezembro de 2005,
pelas 16 horas, na sua sede social, com a seguinte ordem do dia:

1.º Eleição dos corpos sociais para o triénio de 2006-2009.

15 de Novembro de 2005. — O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Rui Manuel Alegre Cabo. 3000186589

ALVES BANDEIRA, SGPS, S. A.

Sede: Vale de Vaz, 3350 Vila Nova de Poiares

Capital social: € 5 400 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de
Poiares sob o n.º 245.

Número de identificação de pessoa colectiva 502560967.

CONVOCATÓRIA

Convocam-se os Srs. Accionistas da sociedade em epígrafe para uma
assembleia geral ordinária a realizar no dia 21 de Dezembro de 2005,
pelas 16 horas, na sua sede social, com a seguinte ordem do dia:

1.º Eleição dos corpos sociais para o triénio de 2006-2009.

15 de Novembro de 2005. — O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Rui Manuel Alegre Cabo. 3000186586

PROMOEL — EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS
DE SÃO PEDRO DE MOEL, S. A.

CONVOCATÓRIA

Nos termos dos estatutos e do disposto no artigo 376.º do Código
das Sociedades Comerciais, convocam-se os Srs. Accionistas da
PROMOEL — Empreendimentos Turísticos de São Pedro de Moel,
S. A., inscrita na Conservatória do Registo Comercial da Marinha
Grande sob o n.º 124, contribuinte n.º 500965110, com o capital social
de € 500 000, para se reunirem na sua sede social, na Rua de Antó-
nio José Boiça, Piscinas, São Pedro de Moel, Marinha Grande, no dia
29 de Dezembro de 2005, em primeira convocatória, pelas 18 horas,
e em segunda, não havendo quórum, pelas 18 horas e 30 minutos do
mesmo dia, com qualquer número de presentes, com a seguinte ordem
de trabalhos:

1) Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercí-
cio de 2004;

2) Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados do
exercício de 2004;

3) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização
da sociedade e discussão de quaisquer outros assuntos de inte-
resse para a mesma.

15 de Novembro de 2005. — O Presidente da Assembleia, Jorge
Manuel Seiça Dinis Calvete. 1000294693

SISLECTRON — ELECTRÓNICA DE POTÊNCIA, S. A.

Sede: Alto da Bela Vista, pavilhão 8, 2735-340 Cacém

Capital social: € 100 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Sintra sob o
n.º 10 103.

Contribuinte n.º 503520500.

Assembleia geral extraordinária

Convocam-se os Srs. Accionistas a reunirem-se em assembleia ge-
ral extraordinária na sede social no dia 30 de Novembro de 2005,
pelas 16 horas, com a seguinte ordem de trabalhos:

1) Discutir e votar o relatório de gestão do conselho de admi-
nistração, as contas, o balanço, a demonstração de resulta-
dos e anexo relativos ao exercício de 2004;

2) Deliberar sobre a proposta da administração quanto à apli-
cação dos resultados apurados no exercício;

3) Discutir sobre outros assuntos de interesse para a socie-
dade.

De acordo com o estipulado nos estatutos, se a assembleia não se
puder realizar na data acima indicada por falta de quórum, fica desde
já marcada uma nova assembleia geral para o dia 16 de Dezembro de
2005, pelas 16 horas, que reunirá e deliberará com qualquer número
de accionistas.

31 de Outubro de 2005. — O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Sérgio Pires Brás. 3000186539

VILA GALÉ — SOCIEDADE DE EMPREENDIMENTOS
TURÍSTICOS, S. A.

Sede: Hotel Vila Galé Estoril, Avenida Marginal, Estoril

Capital social: € 6 500 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Cascais sob o
n.º 11 986.

Número de identificação de pessoa colectiva 501697276.

Assembleia geral extraordinária

CONVOCATÓRIA

Nos termos e para os efeitos dos artigos 376.º e 377.º do Código
das Sociedades Comerciais, são convocados os Srs. Accionistas da
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Sociedade para se reunirem em assembleia geral extraordinária no
próximo dia 9 de Janeiro de 2006, às 10 horas, na sede social, no
Hotel Vila Galé Estoril, sito na Avenida Marginal, no Estoril, com a
seguinte ordem de trabalhos:

Ponto único. Deliberar sobre a eleição dos órgãos sociais para o
triénio de 2006-2008, sobre as respectivas remunerações, bem
como sobre a prestação ou dispensa de caução por parte dos
administradores.

Notas

A) Nos termos estatutários têm direito de estar presentes na reunião
os Srs. Accionistas possuidores de, pelo menos, 100 acções, contan-
do-se os votos à razão de um por cada 100 acções.

B) Os accionistas com direito a voto poderão fazer-se representar
por qualquer pessoa com capacidade jurídica plena.

C) Como instrumento de representação voluntária basta uma car-
ta, devidamente assinada, dirigida ao presidente da mesa da assem-
bleia geral e entregue a este até à véspera do dia designado para a
assembleia.

D) Os elementos e documentos referidos no artigo 289.º do Códi-
go das Sociedades Comerciais encontrar-se-ão à disposição dos
Srs. Accionistas na sede da Sociedade nos 15 dias anteriores à data da
assembleia geral.

16 de Novembro de 2005. — O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Manuel Laranjo Pereira. 3000186565

BALANCETES

BANCO EFISA, S. A.

Sede: Avenida de António Augusto de Aguiar, 132, 4.º, 1050-020 Lisboa

Capital social: € 18 250 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 10 401.
Contribuinte n.º 502085592.

Balanço em 30 de Setembro de 2005
(Em euros)

Setembro de 2005
SetembroActivo

Activo Provisões Activo de 2004
bruto e menos-valias líquido

1 — Caixa e disponibilidades em bancos centrais ............................ 3 739 417 3 739 417 2 502 254
2 — Disponibilidades à vista sobre instituições de crédito .............. 5 891 717 5 891 717 9 871 584
3 — Outros créditos sobre instituições de crédito ........................... 12 470 975 12 470 975 18 632 265
4 — Créditos sobre clientes ............................................................. 201 951 919 12 195 677 189 756 242 237 266 390
5 — Obrigações e outros títulos de rendimento fixo ...................... 29 255 872 22 500 29 233 372 18 648 181

a) Obrigações e outros títulos de rendimento fixo — De emis-
sores públicos ........................................................................ 7 660 799 7 660 799 5 276 400

b) Obrigações e outros títulos de rendimento fixo — De outros
emissores ............................................................................... 21 595 073 22 500 21 572 573 13 371 781

(Dos quais: Obrigações próprias) .......................................... ( 0) ( 0)

6 — Acções e outros títulos de rendimento variável ...................... 30 047 542 30 047 542 7 833 331
7 — Participações ............................................................................ 5 905 770 588 889 5 316 881 4 721 957
8 — Partes de capital em empresas coligadas ..................................... 23 518 23 518 23 518
9 — Imobilizações incorpóreas ........................................................ 2 220 167 2 118 770 101 397 202 829

10 — Imobilizações corpóreas ........................................................... 5 824 277 4 889 493 934 784 852 100

(Das quais: Imóveis) ................................................................. ( 294 024) ( 236 793) ( 57 231) ( 294 025)

12 — Acções próprias ou partes de capital próprias ......................... 0 0 0 0
13 — Outros activos .......................................................................... 3 181 352 12 104 3 169 248 3 973 114
15 — Contas de regularização ............................................................ 6 140 168 6 140 168 4 421 374
........................................................................................................... –––––––––––– –––––––––––– –––––––––––– ––––––––––––

Total ............................................. 306 652 694 19 827 433 286 825 261 308 948 896

(Em euros)

Passivo Setembro de 2005 Setembro de 2004

1 — Débitos para com instituições de crédito ...................................................................................... 212 219 733 229 025 989

a) À vista ........................................................................................................................................ 1 191 649 1 354 821
b) A prazo ou com pré-aviso ......................................................................................................... 211 028 084 227 671 168

2 — Débitos para com clientes ............................................................................................................. 45 417 317 51 156 822

a) Depósitos de poupança ............................................................................................................... 0 0
b) Outros débitos ............................................................................................................................. 45 417 317 51 156 822

ba) À vista ................................................................................................................................ 14 121 824 21 352 050
bb) A prazo .............................................................................................................................. 31 295 493 29 804 772

3 — Débitos representados por títulos ................................................................................................. 0 0

a) Obrigações em circulação ............................................................................................................ 0 0
b) Outros ......................................................................................................................................... 0 0
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(Em euros)

Passivo Setembro de 2005 Setembro de 2004

4 — Outros passivos ............................................................................................................................. 932 669 1 550 301
5 — Contas de regularização ................................................................................................................. 2 774 730 2 071 554
6 — Provisões para riscos e encargos .................................................................................................. 1 844 817 1 420 431

b) Outras provisões ......................................................................................................................... 1 844 817 1 420 431

6-A — Fundo para riscos bancários gerais ............................................................................................ 0 0
9 — Capital subscrito ............................................................................................................................ 18 250 000 18 250 000

11 — Reservas ......................................................................................................................................... 4 659 191 4 486 269
13 — Resultados transitados ................................................................................................................... 2 516 ( 183 786)
14 — Lucro do exercício ........................................................................................................................ 724 288 1 171 316
................................................................................................................................................................ –––––––––––– ––––––––––––

Total ................................................................... 286 825 261 308 948 896

15 de Outubro de 2005. — A Direcção: Abdool Vakil — João Salvado — Mahomed Iqbal. — O Director da Contabilidade, M. Prazeres
Pereira. 3000185815

CAIXA DA CHAMUSCA
Contribuinte n.º 500900116.
Código n.º 5160.

Balanço de Setembro de 2005
(Em euros)

Ano de 2005 Ano de 2004

—Activo
Activo Amortizações Activo

(líquido)
bruto e provisões líquido

1 — Caixa e disponibilidades no Banco Portugal ............................ 1 844 490,54 1 844 490,54 2 250 357,71
2 — Disponibilidades sobre instituições de crédito .......................... 1 949 877,21 1 949 877,21 1 597 508,65
3 — Outros créditos sobre instituições de crédito ........................... 28 100 000 28 100 000 26 939 206,72
4 — Créditos sobre clientes ............................................................. 28 274 887,06 533 541 27 741 346,06 25 849 278,88
5 — Obrigações e outros títulos de rendimento fixo ...................... 462 917,99 2 690,08 460 227,91 432 344,26

a) Obrigações e outros títulos de rendimento fixo — De emissores
públicos ............................................................................ 462 917,99 462 917,99 439 889,39

b) Obrigações e outros títulos de rendimento fixo — De outros
emissores ...............................................................................

(Dos quais: Obrigações próprias) .......................................

6 — Acções e outros títulos de rendimento variável ......................
7 — Participações ............................................................................ 1 327 393,49 40 173,35 1 287 220,14 1 287 220,14
8 — Partes do capital em empresas coligadas .................................
9 — Imobilizações incorpóreas ........................................................ 120 887,04 118 617,83 2 269,21 2 503,25

10 — Imobilizações corpóreas ........................................................... 2 167 969,47 1 143 000,87 1 024 968,60 939 572,84

(Dos quais: Imóveis) ................................................................... 1 212 350,26 351 790,41 860 559,85 785 937,52

11 — Capital subscrito não realizado ................................................
12 — Acções próprias ou partes de capital .......................................
13 — Outros activos .......................................................................... 563 649,88 40 900 522 749,88 85 909,78
15 — Contas de regularização ............................................................ 621 108,17 621 108,17 846 711,30
16 — Prejuízo do exercício ................................................................

.............................................................................................. –––––––––—– –––––––––— –––––––––—– –––––––––—–
Total do activo ............................ 65 433 180,85 1 878 923,13 63 554 257,72 60 230 613,53

(Em euros)

Passivo Ano de 2005 Ano de 2004

1 — Débitos para com instituições de crédito ........................................................................................... 48 435,33 27 081,82

a) À vista .............................................................................................................................................
b) A prazo ou com pré-aviso .............................................................................................................. 48 435,33 27 081,82

2 — Débitos para com clientes .................................................................................................................. 48 929 670,84 46 905 281,98

a) Depósitos de poupança ................................................................................................................... 14 121 231,94 13 488 619,65
b) Outros débitos ................................................................................................................................. 34 824 202,54 33 436 662,33

ba) À vista ..................................................................................................................................... 10 458 612,96 10 434 034,98
bb) A prazo .................................................................................................................................... 24 347 102,85 22 941 250,73

3 — Débitos representados por títulos ......................................................................................................

a) Obrigações em circulação ................................................................................................................
b) Outros ..............................................................................................................................................
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(Em euros)

Passivo Ano de 2005 Ano de 2004

4 — Outros passivos .................................................................................................................................. 67 931,91 77 320,82
5 — Contas de regularização ...................................................................................................................... 453 426,19 502 449,55
6 — Provisões para riscos e encargos ....................................................................................................... 314 324,42 277 433,30

a) Provisões para pensões e encargos similares ..................................................................................
b ) Outras provisões ..............................................................................................................................

6A — Fundo para riscos bancários gerais .................................................................................................. 435 549,30 435 549,30
8 — Passivos subordinados .........................................................................................................................
9 — Capital ................................................................................................................................................ 7 649 925 7 638 075

10 — Prémios de emissão ............................................................................................................................
11 — Reservas .............................................................................................................................................. 4 593 124,65 3 812 564,24
12 — Reservas de reavaliação ...................................................................................................................... 91 572,70 91 572,70
13 — Resultados transitados ........................................................................................................................
14 — Lucro do exercício ............................................................................................................................. 970 297,38 463 284,82

–––––––––—– –––––––––—–
Total do passivo ........................................................ 63 554 257,72 60 230 613,53

Rubricas extrapatrimoniais

(90+970) 1 — Passivos eventuais .............................................................................................................................. 410 998,66

Dos quais:

(9010+9011) Aceites e endossos .............................................................................................................................. 0
(970) Cauções e activos dados em garantia .................................................................................................. 0

(92) 2 — Compromissos .................................................................................................................................... 304 706,02

Dos quais:

(9200) Compromissos resultantes de operações de venda com opção de recompra ..................................... 0

Pela Direcção: (Assinaturas ilegíveis.) — O Responsável pela Contabilidade, (Assinatura ilegível.) 3000185585

CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DE LEIRIA, C. R. L.

Pessoa Colectiva de Utilidade Pública
Sede: Avenida dos Combatentes da Grande Guerra, 33, apartado 1085, 2401-801 Leiria

Capital social variável e limitado no mínimo de € 20 000 000

Balanço em 30 de Setembro de 2005
(Unidade: euros)

Ano Ano anterior

Código —
das contas Activo Activo Amortizações Activo Líquido

bruto e provisões líquido

10+11+130  1 — Caixa e disponibilidades em ban-
cos centrais ....................................... 10 808 686 10 808 686 12 249 631

12+13–130  2 — Disponibilidades à vista sobre ins-
  tituições de crédito ............................. 11 257 731 11 257 731 10 873 448

20+21+280+2880+  3 — Outros créditos sobre instituições
+2881+2890+2891–29 000–      de crédito ........................................... 165 903 150 0 165 903 150 143 414 411

–29 001–29 010–29 011–
–2951

16+22+23+282+283+287+  4 — Créditos sobre os clientes .............. 148 980 073 9 393 315 139 586 758 142 558 036
+2882+2883+2887+2892+

+2893+2897–29 002–
–29 003–29 012–29 013–

–29 017–2952
240+241+245+2480+  5 — Obrigações e outros títulos de ren-

+250+251+255+2580+26+ dimento fixo ..................................... 18 517 566 31 402 18 486 164 12 006 595
+2840+2884+2894–290 140–

–2920–2921–2925–2953

2400+2401+2410+2500+ a) Obrigações e outros títulos de
+2501+2510+2600+2601+    rendimento fixo — De emis-
+2610+2840+2884+2894–    sores públicos ............................. 18 517 566 31 402 18 486 164 12 006 595

–290 140 (1)–29 200–29 210–
–2925–2953
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(Unidade: euros)

Ano Ano anterior

Código —
das contas Activo Activo Amortizações Activo Líquido

bruto e provisões líquido

2402+2411+2412+245+ b) Obrigações e outros títulos de
+2480+255+2502+2511+ rendimento fixo — De outros

+2512+2580+2602+2611+     emissores .................................... 0 0 0 0
+2612+2840+2884+2894–

–290 140 (2)–29 219–
–2925–2953

2480+2580 (Dos quais: Obrigações próprias) 0 0 0

243+244+245+2481– 6 — Acções e outros títulos de rendi-
–24 810+2490–2491+253+   mento variável ................................... 0 0 0 0
+254+255+2581–25 810+

+2841–290 141–291–2923–
–2924–2925–2953+

+5624 (dev)
400–490 7 — Participações ................................. 1 213 322 124 849 1 088 473 1 127 408
401–491 8 — Partes de capital em empresas coli-

  gadas ................................................ 0 0 0 0
41+460+4690–481 9 — Imobilizações incorpóreas ............. 1 093 542 945 224 148 318 299 561

42+461+462+463+468+ 10 — Imobilizações corpóreas ................ 12 621 864 4 989 914 7 631 950 7 532 274
+4691–482

420+4280+461–4820–48 280 (Das quais: Imóveis) ........................ 8 196 475 1 336 320 6 860 155 6 815 319

27 003 11 — Capital subscrito não realizado 0 0 0
24 810+25 810 12 — Acções próprias ou partes de ca-

pital próprias ..................................... 0 0 0
14+15+19+27–27 003+ 13 — Outros activos ............................... 3 667 440 1 043 496 2 623 944 1 692 641

+402+409–29 007–2959–
–299–499

51+55+56 (dev) (3)+ 15 — Contas de regularização ................ 3 054 734 3 054 734 10 338 313
+58 (dev)+59 (4)

69 (dev) 16 — Prejuízo do exercício .................... 0 0 0
–––––––––– ––––––––– –––––––––– ––––––––––

               Total do activo ................... 377 118 108 16 582 200 360 589 908 342 092 318

(Unidades: euros)

Código
Passivo Ano

Ano anterior

das contas —
Líquido

30+31+35 (6) 1 — Débitos para com instituições de crédito ............................................ 11 019 740 5 570 199

30 020+30 120+30 220+ a) À vista ........................................................................................... 19 740 70 199
+31 020+31 220+31 320+

+31 920
1–1a) b) A prazo ou com pré-aviso ............................................................ 11 000 000 5 500 000

32+33+35 (6) 2 — Débitos para com clientes ................................................................... 304 812 941 287 998 873

3213+3223 a) Depósitos de poupança .................................................................. 33 679 479 32 558 942
32–3213–3223+33+35 b) Outros débitos ................................................................................ 271 133 462 255 439 931

3200+3210+3220+3230 ba) À vista ................................................................................. 71 946 073 68 222 063
b)–ba) bb) A prazo ................................................................................ 199 187 389 187 217 868

34 3 — Débitos representados por títulos ........................................................ 0 0

341 a) Obrigações em circulação .............................................................. 0 0
340+342+349 b) Outros ............................................................................................ 0 0

36+39 4 — Outros passivos .................................................................................... 342 663 399 901
52+54+56 (cre)+58 (cre)+ 5 — Contas de regularização ....................................................................... 3 445 621 9 320 043

+59 (5)
610+611+612+613 6 — Provisões para riscos e encargos ......................................................... 1 507 388 1 615 033

612 a) Provisões para pensões e encargos similares ................................ 0 0
610+611+613 b) Outras provisões ............................................................................ 1 507 388 1 615 033

619 6A — Fundo para riscos bancários gerais .................................................... 0 0
60 8 — Passivos subordinados .......................................................................... 0 0
62 9 — Capital subscrito .................................................................................. 22 874 740 22 592 915

632 10 — Prémios de emissão ............................................................................. 0 0
630+631+635+639 11 — Reservas ............................................................................................... 14 032 677 12 169 263

633 12 — Reservas de reavaliação ....................................................................... 586 215 674 763
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(Unidades: euros)

Código
Passivo Ano

Ano anterior

das contas –
Líquido

66 13 — Resultados transitados .......................................................................... 0 0
69 (cred) 14 — Lucro do exercício .............................................................................. 1 985 923 1 751 328

––––––––––– –––––––––––
                              Total do passivo ................................... 360 589 908 342 092 318

(1) Parte do saldo relativo a obrigações e outros títulos de rendimento fixo de emissores públicos.
(2) Parte do saldo relativo a obrigações e outros títulos de rendimento fixo de outros emissores.
(3) Excepto 5624, cujo saldo devedor é considerado na rubrica 6.
(4) Conforme o saldo global do razão (quando o saldo devedor > saldo credor).
(5) Conforme o saldo global do razão (quando o saldo credor > saldo devedor).
(6) Na rubrica 1 «Débitos para com IC» é incluída a parte do saldo relativa a recursos de IC e na rubrica 2 «Débitos para com clientes» a parte respeitante a recursos

de terceiros.

Rubricas extrapatrimoniais

90+970 1 — Passivos eventuais ............................................................................................................ 6 276 470

Dos quais:

9010+9011 Aceites e compromissos por endosso de efeitos redescontados ............................ 0
970 Cauções e activos dados em garantia .................................................................... 6 276 470

92 2 — Compromissos perante terceiros ...................................................................................... 32 047 354

Dos quais:

9200 Compromissos resultantes de operações de venda com opção de recompra ........ 0

A Direcção: (Assinaturas ilegíveis.) — O Responsável pela Contabilidade, (Assinatura ilegível.) 1000294241

CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DE TORRES VEDRAS, C. R. L.

Sede: Rua de Santos Bernardes, 16-A, 2560-362 Torres Vedras

Capital social: € 14 868 455 (variável)

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras sob o n.º 1649.
Contribuinte n.º 501130322.

Balanço em 30 de Setembro de 2005
(Em euros)

Ano
AnoCódigo Activo

anteriordas contas Activo Amortizações Activo
bruto e provisões líquido (líquido)

10+11+130 1 — Caixa e disponibilidades em  bancos centrais 5 839 983 5 839 983 7 644 728
12+13–130 2 — Disponibilidades à vista sobre instituições

de crédito ........................................................... 54 213 439 54 213 439 50 579 031
20+21+280+281+ 3 — Outros créditos sobre instituições de crédito . 70 000 000 70 000 000 59 514 059

+2880+2881+2890+
+2891–29 000–29 001–

–29 010–29 011–
–2951

16+22+23+282+ 4 — Créditos sobre clientes ................................... 121 705 453 4 514 189 117 191 264 109 823 476
+283+287+2882+

+2883+2887+2892+
+2893+2897–29 002–

–29 003–29 012–
–29 013–29 017–2952
240+241+245+255+ 5 — Obrigações e outros títulos de rendimento .

+2480+250+251+2580+ fixo .................................................................... 14 830 849 14 830 849 14 882 858
+26+2840+2884+2894–
–290 140–2920–2921–

–2925–2953

2400+2401+2410+ a) Obrigações e outros títulos de rendi-
+2500+2501+2510+ mento fixo — De emissores públicos ....... 14 830 849 14 830 849 14 882 858
+2600+2601+2610+
+2840+2884+2894+

+290 140 (1)–29 200–
–29 210–2925–2953
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(Em euros)

Ano
AnoCódigo Activo

anteriordas contas Activo Amortizações Activo
bruto e provisões líquido (líquido)

2402+2411+2412+ b) Obrigações e outros títulos de rendi-
+245+255+2480+ mento fixo — De outros emissores ..........

+2502+2511+2512+
+2580+2602+2611+
+2612+2840+2884+
+2894–290 140 (2)–
–29 209–29 219–

–2925–2953

2480+2580 (Dos quais: Obrigações próprias) ............

243+244+245+255+ 6 — Acções e outros títulos de rendimento va-
+2481–24 810+ riável ..............................................................

+2490–2491+253+
+254+2581–25 810+

+2841–290 141–291–
–2923–2924–2925–
–2953+5624 (dev.)

400–490 7 — Participações ................................................. 1 241 662 33 1 241 629 1 241 612
401–491 8 — Partes do capital em empresas coligadas ......

41+460+4690–481 9 — Imobilizações incorpóreas ............................. 215 829 181 621 34 208 46 635
42+461+462+463+ 10 — Imobilizações corpóreas ................................. 7 962 288 3 339 919 4 622 369 4 837 660

+468+4691–482

420+4280+461– (Das quais: Imóveis) ...................................... ( 5 171 710) (1 159 247) ( 4 012 463) ( 4 233 016)
–4820–48 280

27 003 11 — Capital subscrito não realizado ....................
24 810+25 810 12 — Acções próprias ou partes de capital próprias .
14+15+19+27– 13 — Outros activos ............................................. 1 165 869 135 830 1 030 039 797 697

–27 003–29 007–
–2959–299+402+

+409–499
51+55+56 (dev.) (3)+ 15 — Contas de regularização ............................... 1 280 285 1 280 285 1 825 532
+58 (dev.)+59 (4)

69 (dev.) 16 — Prejuízo do exercício ...................................
.............................................................................. —————— —————— —————— ——————

Total do activo ...................... 278 455 657 8 171 592 270 284 065 251 193 288

(Em euros)

Código Passivo Ano Ano
das contas anterior

30+31+35 (6) 1 — Débitos para com instituições de crédito .................................................. 35 426 33 863
30 020+30 120+30 220+ a) À vista .................................................................................................. 35 426 33 863

+31 020+31 220+31 320+
+31 920
1–1a) b) A prazo ou com pré-aviso ...................................................................

32+33+35 (6) 2 — Débitos para com clientes ........................................................................ 241 962 111 225 187 188
3213+3223 a) Depósitos de poupança ......................................................................... 27 574 666 27 070 030

32–3213–3223+33+35 b) Outros débitos ....................................................................................... 214 387 445 198 117 158

3200+3210+3220+3230 ba) À vista ........................................................................................... 63 387 193 60 827 564
b)–ba) bb) A prazo ......................................................................................... 151 000 252 137 289 594

34 3 — Débitos representados por títulos .............................................................
341 a) Obrigações em circulação .....................................................................

340+342+349 b) Outros ...................................................................................................

36+39 4 — Outros passivos ......................................................................................... 150 118 131 991
52+54+56 (créd.)+ 5 — Contas de regularização ............................................................................. 1 783 291 1 729 754
+58 (créd.)+59 (5)
610+611+612+613 6 — Provisões para riscos e encargos .............................................................. 1 448 337 1 382 029

612 a) Provisões para pensões e encargos similares .........................................
610+611+613 b) Outras provisões ..................................................................................... 1 448 337 1 382 029

619 6A — Fundo para riscos bancários gerais ......................................................... 400 000 500 000
60 8 — Passivos subordinados ................................................................................
62 9 — Capital subscrito ........................................................................................ 17 525 350 16 075 440

632 10 — Prémios de emissão ...................................................................................
630+631+635+639 11 — Reservas .................................................................................................... 5 472 461 4 468 523

633 12 — Reservas de reavaliação ............................................................................. 338 080 338 080
66 13 — Resultados transitados ...............................................................................

69 (créd.) 14 — Lucro do exercício .................................................................................... 1 168 891 1 346 419
............................................................................................................................ —————— ——————

Total do passivo ............................... 270 284 065 251 193 288
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Rubricas extrapatrimoniais

Código
das contas

(90+970) 1 — Passivos eventuais .............................................................................................................. 5 908 625

Dos quais:

(9010+9011) Aceites e compromissos por endosso de efeitos redescontados .......................................
(970) Cauções e activos dados em garantia ..........................................................................

(92) 2 — Compromissos perante terceiros ........................................................................................ 34 575 000

Dos quais:

(9200) Compromissos resultantes de operações de venda com opção de recompra ..............

(1) Parte do saldo relativo a obrigações e outros títulos de rendimento fixo de emissores públicos.
(2) Parte do saldo relativo a obrigações e outros títulos de rendimento fixo de outros emissores.
(3) Excepto 5624, cujo saldo devedor é considerado na rubrica 6.
(4) Conforme o saldo global do Razão (quando saldo devedor > saldo credor).
(5) Conforme o saldo global do Razão (quando saldo credor > saldo devedor).
(6) Na rubrica 1, «Débitos para com IC», é incluída a parte do saldo relativa a recursos de IC e na rubrica 2, «Débitos para com clientes», a parte respeitante a recursos

de terceiros.

A Direcção: António José dos Santos — José Agostinho de Oliveira Alves — António de Oliveira Dias. — O Responsável pela Contabilidade,
João Silva Marques. 3000185783

FULL TRUST — SOCIEDADE GESTORA DE PATRIMÓNIOS, S. A.

Sede: Avenida da Liberdade, 229, 2.º, 1250-142 Lisboa

Capital social: € 400 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 13 551.
Contribuinte n.º 506556310.

Balanço em 30 de Junho de 2005
(Em euros)

2005 2004

Activo —

Activo Amortizações Activo Activo

bruto e provisões líquido líquido

Caixa e disponibilidades em bancos centrais ...................................... 15 – 15 2
Disponibilidades à vista sobre instituições de crédito ........................ 1 502 – 1 502 1 925
Outros créditos sobre instituições de crédito ..................................... 275 000 – 275 000 42 500
Obrigações e outros títulos de rendimento fixo ................................ 3 335 ( 62) 3 273 524
Imobilizações incorpóreas .................................................................. 100 232 (51 864) 48 367 57 146
Imobilizações corpóreas ..................................................................... 66 617 (22 670) 43 947 51 552
Outros activos .................................................................................... 56 160 – 56 160 14 018
Contas de regularização ...................................................................... 15 593 – 15 593 15 600

–––––––––– –––––––––– –––––––––– ––––––––––
Total do activo ............................ 518 453 (74 596) 443 856 183 267

(Em euros)

Passivo e situação líquida 2005 2004

Outros passivos ........................................................................................................................................... 46 139 32 378
Contas de regularização ............................................................................................................................... 13 561 6 381
Passivos subordinados .................................................................................................................................. 100 000 –

Total do passivo ....................................................... 159 700 38 759

Capital subscrito .......................................................................................................................................... 400 000 300 000
Resultados transitados ................................................................................................................................. (107 357) ( 96 371)
Lucro/(prejuízo) do período ........................................................................................................................ ( 8 487) ( 59 122)

Total da situação líquida ......................................... 284 156 144 507

Total do passivo e da situação líquida ................... 443 856 183 267

30 de Junho de 2005. — Pelo Conselho de Administração: (Assinaturas ilegíveis.) 3000185947
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4. Empresas — Registo comercial
LISBOA
LISBOA — 1.A SECÇÃO

ALFREDO C. GARRIDO — DESPACHANTE OFICIAL,
UNIPESSOAL, L.DA

Rectificação. — No suplemento ao Diário da República, 3.ª sé-
rie, n.º 206, de 26 de Outubro de 2005, a p. 23 374, foi publicada
com inexactidão a denominação da sociedade Alfredo C. Garrido —
Despachante Oficial, Unipessoal, L.da

Assim a denominação correcta é a atrás mencionada, e não como
foi publicada.

7 de Novembro de 2005. — INCM, Serviço de Publicações Oficiais.
3000185860

LISBOA — 4.A SECÇÃO

PEDRO MONIZ PEREIRA — CIRURGIA, L.DA

Rectificação. — No suplemento ao Diário da República, 3.ª sé-
rie, n.º 183, de 22 de Setembro de 2005, a p. 20 762-(118), foi publi-
cada com inexactidão a denominação da sociedade Pedro Moniz Pe-
reira — Cirurgia, L.da

Assim a denominação correcta é a atrás mencionada, e não como
foi publicada.

7 de Novembro de 2005. — INCM, Serviço de Publicações Oficiais.
3000185861

SINTRA

STRAVAGANZA — SERVIÇOS
DE CONSULTADORIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 020 674-
-A; data do depósito: 050103.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

26 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Helena Pires.
2002511080

VALQUIRIACONTAS — PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 015 269;
identificação de pessoa colectiva n.º 504847643; data do depósito:
050103.

Certifico que foram depositados os documentos relativos às pres-
tações de contas dos anos de 2001 e de 2002.

26 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Helena Pires.
2005760587

ADELINO SERRA — ALUMÍNIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 016 658;
identificação de pessoa colectiva n.º 505122332; data do depósito:
050103.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

26 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Helena Pires.
2006330136

SOBRILHA ENCERADORA PEDROGUENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 01590;
identificação de pessoa colectiva n.º 500412391; data do depósito:
050103.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

26 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Helena Pires.
2004877375

GBS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA
E DE GESTÃO DE EMPRESAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 0661;
identificação de pessoa colectiva n.º 506715736; data do depósito:
050103.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

26 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Helena Pires.
2008529347

MPS — MÁRMORES PORTUGUESES SERRADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 017 385;
identificação de pessoa colectiva n.º 505473003; data do depósito:
050103.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

26 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Helena Pires.
2003137408

PAPELOCAS — PAPELARIA TABACARIA MATERIAL
ESCOLAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 012 048;
identificação de pessoa colectiva n.º 503949060; data do depósito:
301204.

Certifico que foram depositados os documentos relativos às pres-
tações de contas dos anos de 2002 e de 2003.

22 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Helena Pires.
2006851420

VITAL & VÍTOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 09028;
identificação de pessoa colectiva n.º 503252093; data do depósito:
301204.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

22 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Helena Pires.
2008205037

ARS DESIGN, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 09952;
identificação de pessoa colectiva n.º 503475963; data do depósito:
301204.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

22 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Helena Pires.
2008205070
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SAGO COMÉRCIO DE BRINDES PUBLICITÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 05022;
identificação de pessoa colectiva n.º 501551514; data do depósito:
301204.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

22 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Helena Pires.
2006755439

LYON MULTIMÉDIA EDIÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 09207;
identificação de pessoa colectiva n.º 503278289; data do depósito:
301204.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

22 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Helena Pires.
2004783095

FIX SOLDA — REPRESENTAÇÕES E IMPORTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 01584;
identificação de pessoa colectiva n.º 500116962; data do depósito:
301204.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

22 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Helena Pires.
2008205045

MACVENDING MÁQUINAS DISTRIBUIÇÃO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 012 458;
identificação de pessoa colectiva n.º 504036254; data do depósito:
301204.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

22 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Helena Pires.
2006755463

SINTRALIGHT — ILUMINAÇÃO E MATERIAL
ELÉCTRICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 013 908;
identificação de pessoa colectiva n.º 504759191; data do depósito:
041214.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

22 de Julho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Fernando Manuel
Pereira Coimbra Fernandes. 2004775912

SUPERLÂMINA — FERRAMENTAS DE CORTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 017 153;
identificação de pessoa colectiva n.º 505498570; data do depósito:
041214.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

22 de Julho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Fernando Manuel
Pereira Coimbra Fernandes. 2006755153

MARTINS FREITAS — CONSULTORIA
DE GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 018 472;
identificação de pessoa colectiva n.º 505916746; data do depósito:
041214.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

22 de Julho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Fernando Manuel
Pereira Coimbra Fernandes. 2006755161

ASCENT — ASPIRAÇÃO CENTRALIZADA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 09481;
identificação de pessoa colectiva n.º 503362042; data do depósito:
050103.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

26 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Helena Pires.
2006876775

CONSTRUÇÕES SALVADO & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 5486;
identificação de pessoa colectiva n.º 502207663; data do depósito:
250105.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

29 de Julho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel Ramos
Cunha. 2006755412

SANTOS & DIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 2915;
identificação de pessoa colectiva n.º 501201661; data do depósito:
250105.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

29 de Julho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel Ramos
Cunha. 2006755404

TRANSALUX — TRANSACÇÃO E DISTRIBUIÇÃO
DE MATERIAL ELÉCTRICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 18 703;
identificação de pessoa colectiva n.º 502740930; data do depósito:
250105.

Certifico que foram depositados os documentos relativos às pres-
tações de contas dos anos de 2001, 2002 e 2003.

29 de Julho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel Ramos
Cunha. 2006468693

TOPGIM — MATERIAL DESPORTIVO E LAZER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 16 382;
identificação de pessoa colectiva n.º 503998825; data do depósito:
250105.

Certifico que foram depositados os documentos relativos às pres-
tações de contas dos anos de 2000, 2001, 2002 e 2003.

29 de Julho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel Ramos
Cunha. 2006684051
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ARTE RESTE — RESTAURO VELHARIAS ARTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 08242;
identificação de pessoa colectiva n.º 503046973; data do depósito:
050103.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

22 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Helena Pires.
2010209087

ANTÓNIO J. MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 3129;
identificação de pessoa colectiva n.º 501259902; data do depósito:
040105.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2000.

27 de Julho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel Ramos
Cunha. 2006868969

ROSÁRIO, ALVES & NOBRE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 4643;
identificação de pessoa colectiva n.º 501878289; data do depósito:
040105.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2001.

27 de Julho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel Ramos
Cunha. 2006868853

LUIMIG — ARTES GRÁFICAS E PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 16 259;
identificação de pessoa colectiva n.º 502990279; data do depósito:
040105.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

27 de Julho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel Ramos
Cunha. 2006743341

AUTO TÁXIS CENTRAIS DA AVENIDA MIGUEL
BOMBARDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 1109;
identificação de pessoa colectiva n.º 500551030; data do depósito:
040105.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

27 de Julho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel Ramos
Cunha. 2006876210

SANTOS & PARDAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 10 905;
identificação de pessoa colectiva n.º 503685720; data do depósito:
040105.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

27 de Julho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel Ramos
Cunha. 2008425738

ELECTRORICO — COMÉRCIO DE MATERIAL
ELÉCTRICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 12 467;
identificação de pessoa colectiva n.º 504017535; data do depósito:
040105.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

27 de Julho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel Ramos
Cunha. 2007692848

RADICLIMA — CANALIZAÇÃO, ELECTRICIDADE
E CLIMATIZAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 15 733;
identificação de pessoa colectiva n.º 505007800; data do depósito:
040105.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

29 de Julho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel Ramos
Cunha. 2007501627

DATA DISPLAY (PORTUGAL) — PAINÉIS
ELECTRÓNICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 19 700;
identificação de pessoa colectiva n.º 504215370; data do depósito:
040105.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

27 de Julho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel Ramos
Cunha. 2006868950

HOUSE SELECTED — SOCIEDADE IMOBILIÁRIA,
GESTÃO, COMPRA E VENDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 20 602;
identificação de pessoa colectiva n.º 506074277; data do depósito:
060105.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

29 de Julho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel Ramos
Cunha. 2002546568

GELSINTRA — COMÉRCIO DE CONGELADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 5044;
identificação de pessoa colectiva n.º 502045779; data do depósito:
040105.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

29 de Julho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel Ramos
Cunha. 2006849085

HORMANN PORTUGAL — PORTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 19 496;
identificação de pessoa colectiva n.º 506321240; data do depósito:
050105.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

29 de Julho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel Ramos
Cunha. 2006851900
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IMOZÊZERE — SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 11 536;
identificação de pessoa colectiva n.º 503820458; data do depósito:
060105.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

29 de Julho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel Ramos
Cunha. 2009802500

CHURRASQUEIRA CENTRAL VALE MOURÃO
ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 15 844;
identificação de pessoa colectiva n.º 505069750; data do depósito:
050105.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

29 de Julho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel Ramos
Cunha. 2006641255

PORTITRACÇÃO — SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 16 267;
identificação de pessoa colectiva n.º 505144697; data do depósito:
050105.

Certifico que foram depositados os documentos relativos às pres-
tações de contas dos anos de 2000, 2001, 2002 e 2003.

29 de Julho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel Ramos
Cunha. 2006845950

TULIPA DOURADA — PASTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 13 238;
identificação de pessoa colectiva n.º 504185675; data do depósito:
050601.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

29 de Julho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Eduardo Manuel
Marques Jorge. 2008443809

JUSTINO — EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 05080;
identificação de pessoa colectiva n.º 502063750; data do depósito:
050525.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

29 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Lapas Ferreira. 2001015305

OCULISTA CARIOCA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 07803;
identificação de pessoa colectiva n.º 502928204; data do depósito:
050525.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

29 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Lapas Ferreira. 2005811769

CHAGAS & CHAGAS — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 16 663;
identificação de pessoa colectiva n.º 505380803; data do depósito:
050602.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

29 de Julho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Eduardo Manuel
Marques Jorge. 2004876948

AUTO TÁXIS MATOS & MONIZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 1144;
identificação de pessoa colectiva n.º 500551065; data do depósito:
050602.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

29 de Julho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Eduardo Manuel
Marques Jorge. 2004885696

TÁXIS MARTINS & MARCOS DE SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 16 008;
identificação de pessoa colectiva n.º 505113341; data do depósito:
050602.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

29 de Julho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Eduardo Manuel
Marques Jorge. 2004876751

NOVA ESCRITA, CONTABILIDADE
E FISCALIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 04903;
identificação de pessoa colectiva n.º 501993860; data do depósito:
050103.

Certifico que foram depositados os documentos relativos às pres-
tações dos anos de 2000, 2001, 2002 e 2003.

26 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Helena Pires.
2006876856

LISPRENE — PROJECTOS MECÂNICOS
E FABRIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 02596;
identificação de pessoa colectiva n.º 500769281; data do depósito:
031217.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

11 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Esmeralda Maria
Marques Silva Rodrigues Costa. 2006139681

MASSAVIDRO — MASSA PARA VIDRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 07949;
identificação de pessoa colectiva n.º 500187487; data do depósito:
031217.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

11 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Esmeralda Maria
Marques Silva Rodrigues Costa. 2002535400
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M. L. PENTEADO — INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 016 962;
identificação de pessoa colectiva n.º 505415445; data do depósito:
031217.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

13 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Esmeralda Maria
Marques Silva Rodrigues Costa. 2005878561

AUTOTÁXI — ANTÓNIA & JOSÉ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 018 382;
identificação de pessoa colectiva n.º 505028484; data do depósito:
031217.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

13 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Esmeralda Maria
Marques Silva Rodrigues Costa. 2005878588

ANTÓNIO SERETO & FILHO — AUTO TÁXI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 016 383;
identificação de pessoa colectiva n.º 505232790; data do depósito:
031217.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

13 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Esmeralda Maria
Marques Silva Rodrigues Costa. 2005878570

JOBETEL — INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 013 818;
identificação de pessoa colectiva n.º 500608300; data do depósito:
040429.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

17 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Esmeralda Maria
Marques Silva Rodrigues Costa. 2003126147

LAURA’S CABELEIREIROS — APRESENTAÇÃO
E CLASSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 015 884;
identificação de pessoa colectiva n.º 504590669; data do depósito:
040429.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

17 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Esmeralda Maria
Marques Silva Rodrigues Costa. 2003126155

TOCA DO JAVALI — REALIZAÇÕES HOTELEIRAS
E TURÍSTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 02577;
identificação de pessoa colectiva n.º 500930023; data do depósito:
040429.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

17 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Esmeralda Maria
Marques Silva Rodrigues Costa. 2004755830

MARTINS, TIBÉRIO & VALENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 018 257;
identificação de pessoa colectiva n.º 505736519; data do depósito:
040429.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

17 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Esmeralda Maria
Marques Silva Rodrigues Costa. 2003126228

ALIPORTAS — FÁBRICA DE PORTAS METÁLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 08592;
identificação de pessoa colectiva n.º 503142930; data do depósito:
040429.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

17 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Esmeralda Maria
Marques Silva Rodrigues Costa. 2003126163

MATRIANA — INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 09299;
identificação de pessoa colectiva n.º 503319830; data do depósito:
040429.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

17 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Esmeralda Maria
Marques Silva Rodrigues Costa. 2004755849

CONSTRUÇÕES TAVARES & JORGE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 012 107;
identificação de pessoa colectiva n.º 503933163; data do depósito:
040429.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

17 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Esmeralda Maria
Marques Silva Rodrigues Costa. 2003126180

HBITASINTRA — EMPREENDIMENTOS
URBANOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 04749;
identificação de pessoa colectiva n.º 501925503; data do depósito:
040429.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

17 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Esmeralda Maria
Marques Silva Rodrigues Costa. 2003126171

REIS & REIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 01075;
identificação de pessoa colectiva n.º 500962570; data do depósito:
050103.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

26 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Helena Pires.
2008425789
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REIS & RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 01536;
identificação de pessoa colectiva n.º 500229481; data do depósito:
050103.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

26 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Helena Pires.
2006871900

RESTAURANTES PANNU, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 01752;
identificação de pessoa colectiva n.º 505864509; data do depósito:
050103.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

26 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Helena Pires.
2006876171

AUTO TÁXIS, FARIA & RIBEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 01975;
identificação de pessoa colectiva n.º 500319944; data do depósito:
050103.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

26 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Helena Pires.
2008425797

COMPLEXÁGUA — ESTUDOS, PROJECTOS
E MONTAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 2547;
identificação de pessoa colectiva n.º 500936366; data do depósito:
271204.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

25 de Julho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel Ramos
Cunha. 2005946826

ELECTROARÊZ — SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES
ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 19 576;
identificação de pessoa colectiva n.º 506070417; data do depósito:
271204.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

25 de Julho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel Ramos
Cunha. 2003210768

GREGÓRIO & LOUREIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 2701;
identificação de pessoa colectiva n.º 501100989; data do depósito:
231204.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

25 de Julho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel Ramos
Cunha. 2001175957

ELECTROARÊZ — SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES
ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 19 576;
identificação de pessoa colectiva n.º 506070417; data do depósito:
271204.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

25 de Julho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel Ramos
Cunha. 2003210784

NARCISO & FILHOS — MINI MERCADO DA SERRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 4639;
identificação de pessoa colectiva n.º 501872213; data do depósito:
231204.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

25 de Julho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel Ramos
Cunha. 2001175558

BARRADAS — COMÉRCIO ALIMENTAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 7962;
identificação de pessoa colectiva n.º 502971932; data do depósito:
250105.

Certifico que foram depositados os documentos relativos às pres-
tações de contas dos anos de 2000, 2001 e 2002.

29 de Julho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel Ramos
Cunha. 2006850245

PIAZZAGEL — ACTIVIDADES
HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 013 142;
identificação de pessoa colectiva n.º 503948411; data do depósito:
040721.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

16 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Sequeira
dos Santos Oliveira. 2010210255

DATAFITA — CONSULTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 9243;
identificação de pessoa colectiva n.º 503294705; data do depósito:
250105.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

29 de Julho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel Ramos
Cunha. 2005316172

FRITZ W. MEYER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 21 522;
identificação de pessoa colectiva n.º 500121850; data do depósito:
250105.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

29 de Julho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel Ramos
Cunha. 2011396387
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POLLET WATER GROUP PORTUGAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 020 529;
identificação de pessoa colectiva n.º 504751433; data do depósito:
050103.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

26 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Helena Pires.
2005803820

A. F. CARRETO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 07633;
identificação de pessoa colectiva n.º 501756205; data do depósito:
050103.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

26 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Helena Pires.
2002564841

TECNICRÉDITO ALD — ALUGUER
DE AUTOMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 016 734;
identificação de pessoa colectiva n.º 502116102; data do depósito:
050103.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

26 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Helena Pires.
2006461680

JIDAC — ACTIVIDADES ARTÍSTICO-CULTURAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 019 334;
identificação de pessoa colectiva n.º 506175367; data do depósito:
030703.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

22 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Helena Pires.
2002557411

SERPROMAN — PROJECTOS E MANUTENÇÃO
DE EQUIPAMENTOS FLUIDOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 21 236;
identificação de pessoa colectiva n.º 504707507; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 16/050607.

Certifico que conforme escritura depositada na pasta respectiva foi
efectuada a dissolução e encerramento da liquidação.

Data de aprovação de contas: 26 de Abril de 2005.

13 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Eduardo Manuel
Marques Jorge. 2000795412

MÁRIO JORGE LAGE ALMEIDA RIBEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 018 706;
identificação de pessoa colectiva n.º 506044939; data do depósito:
050103.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

22 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Helena Pires.
2006851519

IDEIA CASA — GRANDES DISTRIBUIÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 016 563;
identificação de pessoa colectiva n.º 503463337; data do depósito:
050103.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

22 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Helena Pires.
2003176454

N. P. FRANCISCO TERRAPLANAGENS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 019 211;
identificação de pessoa colectiva n.º 506219925; data do depósito:
050103.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

22 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Helena Pires.
2006876279

PINHEIRO DE MELO E SALGADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 011 166;
identificação de pessoa colectiva n.º 502127856; data do depósito:
050103.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

26 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Helena Pires.
2006685716

AUTOMATIZA — SISTEMAS DE AUTOMATAÇÃO
INDÚSTRIAS AUTOMATISMO E SEGURANÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 05707;
identificação de pessoa colectiva n.º 505068478; data do depósito:
050103.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

26 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Helena Pires.
2007605082

J. J. C. G. SOCIEDADE DE PROJECTOS
E CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 017 146;
identificação de pessoa colectiva n.º 505233339; data do depósito:
050103.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

26 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Helena Pires.
2007501619

PISO ZERO — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 07467;
identificação de pessoa colectiva n.º 502827998; data do depósito:
050103.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas dos anos de 2001, 2002 e 2003.

26 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Helena Pires.
2006855824
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ERMAX — MATERIAL DE CONTROLO
E SEGURANÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 06818;
identificação de pessoa colectiva n.º 502659084; data do depósito:
050103.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

26 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Helena Pires.
2005823791

TIA ROSA — SNACK-BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 09548;
identificação de pessoa colectiva n.º 503374237; data do depósito:
050103.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

26 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Helena Pires.
2006849336

PLURISCRITA — GESTÃO E CONTABILIDADE
EMPRESAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 010 288;
identificação de pessoa colectiva n.º 503519600; data do depósito:
050103.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

26 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Helena Pires.
2006851543

SANDRA & CARMO CABELEIREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 011 268;
identificação de pessoa colectiva n.º 503765813; data do depósito:
050103.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas dos anos de 2002 e 2003.

26 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Helena Pires.
2006851535

ORTORAF, INDÚSTRIAS MÉDICO-SANITÁRIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 012 878;
identificação de pessoa colectiva n.º 504099167; data do depósito:
050103.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

26 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Helena Pires.
2006851551

J. MARÇAL DE MATOS & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 017 009;
identificação de pessoa colectiva n.º 505416107; data do depósito:
050103.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

26 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Helena Pires.
2008534898

RED GREEN BLUE, CRIAÇÕES
PUBLICITÁRIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 014 843;
identificação de pessoa colectiva n.º 504712241; data do depósito:
050103.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

26 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Helena Pires.
2006851578

CARLOS MANUEL CARDOSO FILIPE — AGÊNCIA
DE VIAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 015 818;
identificação de pessoa colectiva n.º 505020815; data do depósito:
050103.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

22 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Helena Pires.
2006876244

VETOR 3 — IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 014 537;
identificação de pessoa colectiva n.º 501236171; data do depósito:
050103.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas dos anos de 2001, 2002 e 2003.

22 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Helena Pires.
2006855751

ALFREDO VICENTE JULIÃO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 0632;
identificação de pessoa colectiva n.º 500015678; data do depósito:
050103.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

26 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Helena Pires.
2008534901

TALHO CENTRAL DE QUELUZ ORIENTAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 04155;
identificação de pessoa colectiva n.º 501695672; data do depósito:
26072002.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2001.

21 de Fevereiro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Helena
Pires. 1000290295

TAROD — TÁXIS RODOVIÁRIOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 015 905;
identificação de pessoa colectiva n.º 505066939; data do depósito:
050513.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

29 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Lapas Ferreira. 2010484894
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AUTO TÁXIS IDEAL EBORENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 01920;
identificação de pessoa colectiva n.º 500431400; data do depósito:
050520.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

29 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Lapas Ferreira. 2008469980

VERÍSSIMOS — MÁRMORES E CANTARIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 5631;
identificação de pessoa colectiva n.º 502262010; data do depósito:
191104.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2000.

29 de Julho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel Ramos
Cunha. 2009802063

TXIKEN RESTAURAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 16 931;
identificação de pessoa colectiva n.º 505377764; data do depósito:
050601.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

29 de Julho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Eduardo Manuel
Marques Jorge. 2008443698

RUI LOPES & JUSTINA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 013 506;
identificação de pessoa colectiva n.º 504264559; data do depósito:
050107.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

29 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Helena Pires.
2004357401

PIRES & MATEUS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 03901;
identificação de pessoa colectiva n.º 501564152; data do depósito:
041123.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas dos anos de 2001 e 2002.

22 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Lapas Ferreira. 1000290294

ROCHA & MARINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 02537;
identificação de pessoa colectiva n.º 500929173; data do depósito:
221104.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas dos anos de 2001 e 2002.

22 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Helena Pires.
1000290293

TEIXEIRA & MOREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 0812;
identificação de pessoa colectiva n.º 501139290; data do depósito:
221104.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas dos anos de 2001 e 2002.

22 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Helena Pires.
1000290292

JABA FARMACÊUTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 07840;
identificação de pessoa colectiva n.º 504730991; data do depósito:
230803.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

2 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Helena Pires.
1000290291

ALCINO SIMÕES & SIMÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 04938;
identificação de pessoa colectiva n.º 501734716; data do depósito:
221104.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas dos anos de 2001 e 2002.

22 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Helena Pires.
1000290290

FRAGOSO & LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 01970;
identificação de pessoa colectiva n.º 500603677; data do depósito:
261203.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

19 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Helena Pires.
1000290289

CONTABINFOR — CONTABILIDADE FISCAL
E INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 011 309;
identificação de pessoa colectiva n.º 503781479; data do depósito:
050103.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

22 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Helena Pires.
1000290288

IMINA — INVESTIMENTOS — COMPRA E VENDA
DE PROPRIEDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 5873;
identificação de pessoa colectiva n.º 502352191; data do depósito:
161204.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

22 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Cristina Paula Pires
Rosa. 1000290287
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DUARTE & BRANDÃO — INSTALAÇÕES
ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 16 789;
identificação de pessoa colectiva n.º 505376016; data do depósito:
161204.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

22 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Cristina Paula Pires
Rosa. 1000290286

FITÁXI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 16 651;
identificação de pessoa colectiva n.º 505383691; data do depósito:
161204.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

22 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Cristina Paula Pires
Rosa. 1000290285

RABAÇA & BRAZETE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 17 622;
identificação de pessoa colectiva n.º 505667959; data do depósito:
161204.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

22 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Cristina Paula Pires
Rosa. 1000290284

PARQUEPISO — TACOS E ENVERNIZAMENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 8658;
identificação de pessoa colectiva n.º 503158798; data do depósito:
161204.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

22 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Cristina Paula Pires
Rosa. 1000290283

GESCONTA — FISCALIDADE, GESTÃO
E CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 3445;
identificação de pessoa colectiva n.º 501420428; data do depósito:
161204.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

22 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Cristina Paula Pires
Rosa. 1000290282

RONEBERG & C.A,  L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 1484;
identificação de pessoa colectiva n.º 500235643; data do depósito:
161204.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

22 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Cristina Paula Pires
Rosa. 1000290281

XANDRA — PAPELARIA, TABACARIA E PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 10 170;
identificação de pessoa colectiva n.º 503519731; data do depósito:
161204.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

22 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Cristina Paula Pires
Rosa. 1000290280

PRAWDA — PUBLICIDADE, SOFTWARE
E MULTIMÉDIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 18 617;
identificação de pessoa colectiva n.º 506021041; data do depósito:
220205.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas dos anos de 2002 e 2003.

29 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Cristina Paula Pires
Rosa. 2006851594

TÁXI JESUS & VARANDAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 16 954;
identificação de pessoa colectiva n.º 505381974; data do depósito:
180505.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

29 de Julho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel Ramos
Cunha. 2008468399

ESTEVES & CRUZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 16 525;
identificação de pessoa colectiva n.º 505262363; data do depósito:
180505.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

29 de Julho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel Ramos
Cunha. 2008407675

AUTOTÁXIS FREITAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 16 208;
identificação de pessoa colectiva n.º 505165821; data do depósito:
180505.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

29 de Julho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel Ramos
Cunha. 2008468828

ENTRE LETRAS — EDITORA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 16 207;
identificação de pessoa colectiva n.º 505100932; data do depósito:
220205.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

29 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Cristina Paula Pires
Rosa. 2002539928
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SEMPREVEM — ASSISTÊNCIA TÉCNICA A BOMBAS
DE INCÊNDIO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 19 773;
identificação de pessoa colectiva n.º 506430332; data do depósito:
271204.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

25 de Julho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel Ramos
Cunha. 2000807399

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES LAURINDO
PARDAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 10 923;
identificação de pessoa colectiva n.º 503684880; data do depósito:
271204.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

25 de Julho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel Ramos
Cunha. 2000807992

BELIMAGE — CABELEIREIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 12 501;
identificação de pessoa colectiva n.º 504025627; data do depósito:
271204.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

25 de Julho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel Ramos
Cunha. 2002535710

TOP EXPRESSO — SERVIÇO DE ESTAFETAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 13 204;
identificação de pessoa colectiva n.º 504187791; data do depósito:
271204.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

25 de Julho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel Ramos
Cunha. 2004257733

VISACASA — SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA
E MANUTENÇÃO GLOBAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 19 832;
identificação de pessoa colectiva n.º 506425800; data do depósito:
271204.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

25 de Julho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel Ramos
Cunha. 2006855433

COTRIM NUNES & FILHO, CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 17 178;
identificação de pessoa colectiva n.º 505382954; data do depósito:
271204.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

25 de Julho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel Ramos
Cunha. 2000809561

INTER DISCOUNT — COMÉRCIO DE COMPUTADORES
E ELECTRODOMÉSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 19 425;
identificação de pessoa colectiva n.º 506299341; data do depósito:
271204.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

25 de Julho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel Ramos
Cunha. 2005946818

ILGR — CONSTRUÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 19 946;
identificação de pessoa colectiva n.º 505906155; data do depósito:
271204.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

25 de Julho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel Ramos
Cunha. 2002535728

ASA — INDÚSTRIA DE MÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 2041;
identificação de pessoa colectiva n.º 500633258; data do depósito:
040505.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

29 de Julho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel Ramos
Cunha. 2010224655

ESQUADRIA — TRANSFORMAÇÃO DE MADEIRAS
DO MUCIFAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 1224;
identificação de pessoa colectiva n.º 500099693; data do depósito:
040505.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

29 de Julho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel Ramos
Cunha. 2010224647

LUÍS MIGUEL L. O. DE TRANSPORTES, SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 017 741;
identificação de pessoa colectiva n.º 505622378; data do depósito:
050103.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

26 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Helena Pires.
2005730785

MERALÚRGICA COLONIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 012 919;
data do depósito: 050103.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

26 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Helena Pires.
2011398002
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TÁXIS FRANCISCO RIBEIRO NUNES,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 15 411;
identificação de pessoa colectiva n.º 504910710; data do depósito:
050530.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

29 de Julho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Eduardo Manuel
Marques Jorge. 2010484240

AUTO TÁXIS LAGO VERDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 15 458;
identificação de pessoa colectiva n.º 500422460; data do depósito:
050530.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

29 de Julho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Eduardo Manuel
Marques Jorge. 2010484231

TÁXIS SENHORA DA ESPERANÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 1525;
identificação de pessoa colectiva n.º 500422460; data do depósito:
050530.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

29 de Julho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Eduardo Manuel
Marques Jorge. 2010485130

CASACA, SILVA & CASACA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 2527;
identificação de pessoa colectiva n.º 500908486; data do depósito:
050527.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

29 de Julho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Eduardo Manuel
Marques Jorge. 2010212126

TÁXIS FLOR DA ANTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 16 009;
identificação de pessoa colectiva n.º 505113309; data do depósito:
050602.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

29 de Julho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Eduardo Manuel
Marques Jorge. 2004876778

TRANSPORTES MONTEIRO & MASCARENHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 3502;
identificação de pessoa colectiva n.º 501421572; data do depósito:
050602.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

29 de Julho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Eduardo Manuel
Marques Jorge. 2004885580

UV — ENVERNIZAMENTO POR ULTRA VIOLETA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 7992;
identificação de pessoa colectiva n.º 501949089; data do depósito:
050527.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

29 de Julho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Eduardo Manuel
Marques Jorge. 2009239270

INTERBANHO — DECORAÇÃO PARA INTERIORES
E SALAS DE BANHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 7188;
identificação de pessoa colectiva n.º 502766980; data do depósito:
050527.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

29 de Julho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Eduardo Manuel
Marques Jorge. 2009239261

MAFLOTOMA — MONTAGEM DE ESTRUTURAS
METÁLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 14 889;
identificação de pessoa colectiva n.º 504712829; data do depósito:
050527.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

29 de Julho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Eduardo Manuel
Marques Jorge. 2010212150

GOMES & PINTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 913; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500917426; data do depósito:
050601.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

29 de Julho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Eduardo Manuel
Marques Jorge. 2003189114

LUÍS M. F. SILVA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 17 591;
identificação de pessoa colectiva n.º 505635607; data do depósito:
050531.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

29 de Julho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Eduardo Manuel
Marques Jorge. 2005532355

VENÂNCIO B. COSTA & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 1365;
identificação de pessoa colectiva n.º 500296480; data do depósito:
050531.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

29 de Julho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Eduardo Manuel
Marques Jorge. 2004815841
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ORIFLAME — COSMÉTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 11 564;
identificação de pessoa colectiva n.º 501955615; data do depósito:
050531.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

29 de Julho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Eduardo Manuel
Marques Jorge. 2010213289

INOXSINTRA — EQUIPAMENTOS HOTELEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 14 993;
identificação de pessoa colectiva n.º 504404636; data do depósito:
050601.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

29 de Julho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Eduardo Manuel
Marques Jorge. 2011125456

PINTO & BENTES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 19 913;
identificação de pessoa colectiva n.º 500217858; data do depósito:
050601.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

29 de Julho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Eduardo Manuel
Marques Jorge. 2004782951

CARLOS M. M. RODRIGUES — MÁRMORES
E GRANITOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 018 030;
identificação de pessoa colectiva n.º 505659832; data do depósito:
050103.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

22 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Helena Pires.
2006855794

ALUA CONFECÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 03404;
identificação de pessoa colectiva n.º 500510326; data do depósito:
050103.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

22 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Helena Pires.
2010191307

AMERICAN — MOTORCYCLES — VEÍCULOS
DUAS RODAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 018 351;
identificação de pessoa colectiva n.º 504418947; data do depósito:
050103.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

22 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Helena Pires.
2003568204

ELECTROMÁRMORES — ELECTRICIDADE
E ASSISTÊNCIA INDUSTRIAL DOS MÁRMORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 07745;
identificação de pessoa colectiva n.º 502910062; data do depósito:
050103.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

22 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Helena Pires.
2004883456

J. FERREIRA, PINTO & LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 016 031;
identificação de pessoa colectiva n.º 505084457; data do depósito:
050107.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

29 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Helena Pires.
2004357398

FRANCISCO ALVES BARBEDO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 03341;
identificação de pessoa colectiva n.º 501356231; data do depósito:
050107.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

29 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Helena Pires.
2006851055

UNIPACK — MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 9616;
identificação de pessoa colectiva n.º 503385921; data do depósito:
191104.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

22 de Julho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel Ramos
Cunha. 2004775874

MOVIDIGITAL — SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO
E SOM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 13 168;
identificação de pessoa colectiva n.º 504168533; data do depósito:
171104.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

22 de Julho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel Ramos
Cunha. 2008455327

CONTA AO QUADRADO — GABINETE TÉCNICO
DE CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 9628;
identificação de pessoa colectiva n.º 503399191; data do depósito:
050602.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

29 de Julho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Eduardo Manuel
Marques Jorge. 2010217594
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LACTICÍNIOS VIGOR, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 337; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500468028; data do depósito:
050602.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

29 de Julho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Eduardo Manuel
Marques Jorge. 2010212177

MANZ CONSULTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 19 052;
identificação de pessoa colectiva n.º 505862484; data do depósito:
050602.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

29 de Julho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Eduardo Manuel
Marques Jorge. 2010212215

MÁRMORES E GRANITOS — GONÇALVES FILIPE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 17 429;
identificação de pessoa colectiva n.º 505629976; data do depósito:
050603.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

29 de Julho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Eduardo Manuel
Marques Jorge. 2010216989

DECOHG — DECORAÇÃO E CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 12 344;
identificação de pessoa colectiva n.º 503982040; data do depósito:
050603.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

29 de Julho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Eduardo Manuel
Marques Jorge. 2004870737

FRANCISCO & MATIAS — CONSTRUÇÃO,
REMODELAÇÃO E DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 16 126;
identificação de pessoa colectiva n.º 505131927; data do depósito:
050606.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

29 de Julho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Eduardo Manuel
Marques Jorge. 2010203917

VELHA GUARDA — CONSTRUÇÃO TRADICIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 8662;
identificação de pessoa colectiva n.º 502884657; data do depósito:
050602.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

29 de Julho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Eduardo Manuel
Marques Jorge. 2010217535

HABIDUART — SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 18 356;
identificação de pessoa colectiva n.º 505007282; data do depósito:
050606.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas dos anos de 2002 e 2003.

29 de Julho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Eduardo Manuel
Marques Jorge. 2007692341

SOLDAXIS — COMÉRCIO DE PRODUTOS
PARA MANUTENÇÃO INDUSTRIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 20 788;
identificação de pessoa colectiva n.º 505451751; data do depósito:
050606.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

29 de Julho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Eduardo Manuel
Marques Jorge. 2006598430

SOCIEDADE DE TRANSPORTES EM TÁXIS
ABELHEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 960; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500555419; data do depósito:
050602.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

29 de Julho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Eduardo Manuel
Marques Jorge. 2004876760

AGALVA TÁXIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 8312;
identificação de pessoa colectiva n.º 503063215; data do depósito:
050602.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

29 de Julho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Eduardo Manuel
Marques Jorge. 2004885602

RAIMUNDO & IRMÃO — INSTALAÇÕES
ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 17 814;
identificação de pessoa colectiva n.º 505564670; data do depósito:
050602.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

29 de Julho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Eduardo Manuel
Marques Jorge. 2004876867

SERRANO, ALVES & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 7037;
identificação de pessoa colectiva n.º 502719796; data do depósito:
050602.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

29 de Julho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Eduardo Manuel
Marques Jorge. 2010217608
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SINTRAMAT — COMÉRCIO DE MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 13 783;
identificação de pessoa colectiva n.º 504289322; data do depósito:
050603.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

29 de Julho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Eduardo Manuel
Marques Jorge. 2004870788

PEÇOLOPES — INDÚSTRIA METALOMECÂNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 19 202;
identificação de pessoa colectiva n.º 505970880; data do depósito:
050603.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

29 de Julho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Eduardo Manuel
Marques Jorge. 2004870800

OCULISTA CENTRAL DE QUELUZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 3866;
identificação de pessoa colectiva n.º 501512306; data do depósito:
050603.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

29 de Julho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Eduardo Manuel
Marques Jorge. 2010212231

EUROBALANÇAS — BALANÇAS E MÁQUINAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 19 555-
-A; identificação de pessoa colectiva n.º 506332357; data do de-
pósito: 050603.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

29 de Julho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Eduardo Manuel
Marques Jorge. 2004870826

TECHTURAL — TÉCNICAS DE DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 15 380;
identificação de pessoa colectiva n.º 504897748; data do depósito:
050603.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

29 de Julho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Eduardo Manuel
Marques Jorge. 2004870710

CECÍRIS — SERVIÇOS DE CONTABILIDADE
REPRESENTAÇÕES INFORMÁTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 7125;
identificação de pessoa colectiva n.º 502748826; data do depósito:
050603.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

29 de Julho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Eduardo Manuel
Marques Jorge. 2003235787

OCULISTA DO MUCIFAL — COMÉRCIO
DE ÓPTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 5668;
identificação de pessoa colectiva n.º 502276100; data do depósito:
050603.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

29 de Julho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Eduardo Manuel
Marques Jorge. 2003235809

JOSÉ CARLOS VINAGRE, CONSTRUÇÃO CIVIL,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 21 187;
identificação de pessoa colectiva n.º 506804992; data do depósito:
050603.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

29 de Julho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Eduardo Manuel
Marques Jorge. 2003161139

LUSITECA — TRANSFORMAÇÃO E EMBALAGEM
DE PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 01002;
identificação de pessoa colectiva n.º 500171092; data do depósito:
050523.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

29 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Lapas Ferreira. 2010217179

SESTA — RESTAURANTE MEXICANO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 10 611;
identificação de pessoa colectiva n.º 503611506; data do depósito:
050601.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

29 de Julho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Eduardo Manuel
Marques Jorge. 2008443680

DOMINGOS MARQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 17 861;
identificação de pessoa colectiva n.º 505557932; data do depósito:
050601.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

29 de Julho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Eduardo Manuel
Marques Jorge. 2010213904

TEPAL — INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE EQUIPAMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 11 133;
identificação de pessoa colectiva n.º 503739324; data do depósito:
050601.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

29 de Julho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Eduardo Manuel
Marques Jorge. 2011125448
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MAGISECO — LIMPEZA A SECO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 11 586;
identificação de pessoa colectiva n.º 503823597; data do depósito:
181104.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

22 de Julho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel Ramos
Cunha. 2005420069

ALEXANDRE & JORGE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 1243;
identificação de pessoa colectiva n.º 501070524; data do depósito:
171104.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

22 de Julho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel Ramos
Cunha. 2005420050

CLAULIGHT — REPRESENTAÇÕES ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 16 883;
identificação de pessoa colectiva n.º 504759027; data do depósito:
191104.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

22 de Julho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel Ramos
Cunha. 2005776688

3PPP — MARKETING E PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 10 511;
identificação de pessoa colectiva n.º 503596400; data do depósito:
181104.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

22 de Julho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel Ramos
Cunha. 2005949841

FISCOSINTRA — GABINETE DE CONTABILIDADE
E FISCALIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 2773;
identificação de pessoa colectiva n.º 501149007; data do depósito:
191104.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

22 de Julho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel Ramos
Cunha. 2004775840

CARDOSO & MIRANDAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 1739;
identificação de pessoa colectiva n.º 500053200; data do depósito:
181104.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

22 de Julho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel Ramos
Cunha. 2006844563

TECTISOL — SOCIEDADE COMERCIAL DE TECTOS
FALSOS E ISOLAMENTOS TERMO-ACÚSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 2584;
identificação de pessoa colectiva n.º 500805644; data do depósito:
181104.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

22 de Julho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel Ramos
Cunha. 2006844580

LURDES PATRÍCIO & VINHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 3592;
identificação de pessoa colectiva n.º 501451773; data do depósito:
181104.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

22 de Julho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel Ramos
Cunha. 2006844598

RAMAKRISHNA — INSTITUTO DE INVESTIGAÇÃO
PARA TERAPÊUTICA NATURAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 3363;
identificação de pessoa colectiva n.º 501375520; data do depósito:
181104.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

22 de Julho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel Ramos
Cunha. 2003193600

METALÚRGICA DA ABRUNHEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 4246;
identificação de pessoa colectiva n.º 501734678; data do depósito:
191104.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

22 de Julho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel Ramos
Cunha. 2004775882

RODRICIL — SOCIEDADE DE PROJECTOS
E CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 4541; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501840818; data do depósito:
181104.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

22 de Julho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel Ramos
Cunha. 2008541649

RODRICIL — SOCIEDADE DE PROJECTOS
E CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 4541;
identificação de pessoa colectiva n.º 501840818; data do depósito:
181104.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

22 de Julho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel Ramos
Cunha. 2008541630
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LUMITÉCNICA — ILUMINAÇÃO E TÉCNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 4739;
identificação de pessoa colectiva n.º 501914803; data do depósito:
191104.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

22 de Julho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel Ramos
Cunha. 2004775890

VITORINO TOMAZ HENRIQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 5094;
identificação de pessoa colectiva n.º 502070900; data do depósito:
181104.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

22 de Julho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel Ramos
Cunha. 2003193618

CRAPEL — COMÉRCIO DE EMBALAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 8690;
identificação de pessoa colectiva n.º 503164992; data do depósito:
211204.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

22 de Julho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Eduardo Manuel
Marques Jorge. 2005786195

VOLANTE 91 — AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 6388;
identificação de pessoa colectiva n.º 502546433; data do depósito:
211204.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

22 de Julho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Eduardo Manuel
Marques Jorge. 2004892129

PIRES & VICENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 12 623;
identificação de pessoa colectiva n.º 503430455; data do depósito:
211204.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

22 de Julho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Eduardo Manuel
Marques Jorge. 2006226398

ANTÓNIO PENA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 13 035;
identificação de pessoa colectiva n.º 503722634; data do depósito:
211204.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

22 de Julho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Eduardo Manuel
Marques Jorge. 2009820304

DAVI FARMACÊUTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 15 054;
identificação de pessoa colectiva n.º 502161841; data do depósito:
211204.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

22 de Julho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Eduardo Manuel
Marques Jorge. 2009820320

NOXIPRÉDIOS — ADMINISTRAÇÃO
DE CONDOMÍNIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 18 972;
identificação de pessoa colectiva n.º 506040593; data do depósito:
231204.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

22 de Julho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel Ramos
Cunha. 2006755170

NM. MUNDUS — CONSULTADORIA, INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 17 439;
identificação de pessoa colectiva n.º 505574349; data do depósito:
231204.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

22 de Julho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel Ramos
Cunha. 2006862383

NANIKOS — JOÃO PEDRO & MIGUEL — COMÉRCIO
ARTIGOS VESTUÁRIO CRIANÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 16 560;
identificação de pessoa colectiva n.º 505354500; data do depósito:
231204.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

22 de Julho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel Ramos
Cunha. 2006862375

GESFAR FARMACÊUTICA — PRODUTOS
FARMACÊUTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 9048;
identificação de pessoa colectiva n.º 503249785; data do depósito:
231204.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

22 de Julho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel Ramos
Cunha. 2006862731

AIRES FERREIRA LOPES — SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 17 464;
identificação de pessoa colectiva n.º 505617200; data do depósito:
231204.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

22 de Julho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel Ramos
Cunha. 2007501007
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DEOLINDO COELHO MARTINS — MÁRMORES
E GRANITOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 19 733;
identificação de pessoa colectiva n.º 505680297; data do depósito:
231204.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

22 de Julho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel Ramos
Cunha. 2006855425

FELMMEX, COMÉRCIO DE MADEIRAS EXÓTICAS
E DERIVADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 7859;
identificação de pessoa colectiva n.º 502937424; data do depósito:
231204.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

22 de Julho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel Ramos
Cunha. 2006755714

PREDIBARROS — SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 8539;
identificação de pessoa colectiva n.º 503123366; data do depósito:
191104.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

22 de Julho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel Ramos
Cunha. 2005809411

RAÇALVIN — RAÇÕES ALIMENTARES E VINHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 17 913;
identificação de pessoa colectiva n.º 505796678; data do depósito:
240505.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

29 de Julho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel Ramos
Cunha. 2010208994

F. B. S. — CONSULTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 17 716;
identificação de pessoa colectiva n.º 505356910; data do depósito:
240505.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

29 de Julho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel Ramos
Cunha. 2002385149

TMV —  SERRALHARIA CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 17 442;
identificação de pessoa colectiva n.º 505534088; data do depósito:
240505.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

29 de Julho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel Ramos
Cunha. 2008443604

UNIPOLAR — MATERIAL ELÉCTRICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 18 627-
-A; identificação de pessoa colectiva n.º 505971461; data do de-
pósito: 240505.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

29 de Julho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel Ramos
Cunha. 2002385165

ALDOCA — COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 15 889;
identificação de pessoa colectiva n.º 504990799; data do depósito:
180505.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

29 de Julho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel Ramos
Cunha. 2010216750

CASA DE REPOUSO O SOBREIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 20 839;
identificação de pessoa colectiva n.º 506798020; data do depósito:
240505.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

29 de Julho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel Ramos
Cunha. 2008443930

ANA MARIA PIRES CARGALEIRO LOURENÇO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 20 411;
identificação de pessoa colectiva n.º 506653846; data do depósito:
240505.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

29 de Julho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel Ramos
Cunha. 2010208986

TEMAS 2004 — COMÉRCIO E ACESSÓRIOS DE MODA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 21 918;
identificação de pessoa colectiva n.º 507148452; data do depósito:
240505.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

29 de Julho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel Ramos
Cunha. 2010209044

SOCITOOLS — COMÉRCIO DE MÁQUINAS
E EQUIPAMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 21 808;
identificação de pessoa colectiva n.º 506976890; data do depósito:
240505.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

29 de Julho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel Ramos
Cunha. 2008443973



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIEN.º 225 — 23 de Novembro de 2005 25 075

CARLOS & MANUEL FIGUEIREDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 5897;
identificação de pessoa colectiva n.º 502364114; data do depósito:
240505.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

29 de Julho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel Ramos
Cunha. 2008443833

BETEMAR — INDÚSTRIA E EXPORTAÇÃO
DE MÁRMORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 6251;
identificação de pessoa colectiva n.º 502501715; data do depósito:
240505.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

29 de Julho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel Ramos
Cunha. 2011383960

BICÓNICA — EQUIPAMENTOS DE CONFORTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 14 082;
identificação de pessoa colectiva n.º 504436198; data do depósito:
240505.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

29 de Julho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel Ramos
Cunha. 2008443566

JOGONGEST — GESTÃO, CONTABILIDADE
E ASSESSORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 8000;
identificação de pessoa colectiva n.º 502988690; data do depósito:
240505.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

29 de Julho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel Ramos
Cunha. 2010208960

LINA MATOS & MARQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 8017;
identificação de pessoa colectiva n.º 502986395; data do depósito:
240505.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

29 de Julho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel Ramos
Cunha. 2010208978

ENGESFIL — ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 8601;
identificação de pessoa colectiva n.º 503143359; data do depósito:
240505.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

29 de Julho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel Ramos
Cunha. 2008443655

ETCI — EMPRESA DE TRADUÇÕES E CONSULTADORIA
INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 9327;
identificação de pessoa colectiva n.º 503322830; data do depósito:
240505.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

29 de Julho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel Ramos
Cunha. 2008443540

VALVITRANS — MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
DE TRANSPORTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 10 620;
identificação de pessoa colectiva n.º 503614858; data do depósito:
240505.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

29 de Julho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel Ramos
Cunha. 2008443647

ABIFLEX — TUBOS FLEXÍVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 12 181;
identificação de pessoa colectiva n.º 503209949; data do depósito:
240505.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

29 de Julho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel Ramos
Cunha. 2008443892

MILACAR — COMÉRCIO DE CARNES
E DERIVADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 15 435;
identificação de pessoa colectiva n.º 504320866; data do depósito:
240505.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

29 de Julho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel Ramos
Cunha. 2008443728

ESCOLA DE CONDUÇÃO DE AUTOMÓVEIS,
LEAL & MENDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 15 049;
identificação de pessoa colectiva n.º 504722948; data do depósito:
240505.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

29 de Julho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel Ramos
Cunha. 2008443558

PAULO & ALBERTINA, ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 1263;
identificação de pessoa colectiva n.º 500959455; data do depósito:
020505.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

29 de Julho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel Ramos
Cunha. 2009240979
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CAMIONAGEM CENTRAL DE SANTA SUSANA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 1146;
identificação de pessoa colectiva n.º 500802424; data do depósito:
110505.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

29 de Julho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel Ramos
Cunha. 2000782981

RIPOLIN PORTUGAL — FÁBRICA DE TINTAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 5202;
identificação de pessoa colectiva n.º 500117055; data do depósito:
090505.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

29 de Julho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel Ramos
Cunha. 2010225660

K.O. —  ACADEMIA DE FITNESS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 21 797;
identificação de pessoa colectiva n.º 506303187; data do depósito:
130105.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas dos anos de 2002 e 2003.

29 de Julho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel Ramos
Cunha. 2005871524

DEPOG — DEPÓSITO DE PRODUTOS
GRÁFICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 3408;
identificação de pessoa colectiva n.º 501230360; data do depósito:
130105.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

29 de Julho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel Ramos
Cunha. 2011396972

CAFÉ CREME DE MEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 17 096;
identificação de pessoa colectiva n.º 505468522; data do depósito:
180505.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

29 de Julho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel Ramos
Cunha. 2008442381

MIRANDA & RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 0570;
identificação de pessoa colectiva n.º 500569193; data do depósito:
041123.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas dos anos de 2001 e 2002.

22 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Lapas Ferreira. 1000290279

JOSÉ & RAUL OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 015 222;
identificação de pessoa colectiva n.º 504814575; data do depósito:
041123.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas dos anos de 2001 e 2002.

22 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Lapas Ferreira. 1000290278

PLASCINTRA — SOCIEDADE COMERCIAL
E INDUSTRIAL DE PLÁSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 05256;
identificação de pessoa colectiva n.º 502126507; data do depósito:
241003.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

12 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Esmeralda Maria
Marques Silva Rodrigues Costa. 1000290277

SOCUP — PROJECTOS, URBANIZAÇÕES
E CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 5556;
identificação de pessoa colectiva n.º 502232480; data do depósito:
180505.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

29 de Julho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel Ramos
Cunha. 1000290276

AUGUSTO CARLOS —  CONSTRUÇÕES CIVIS, OBRAS
PÚBLICAS E INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 10 487;
identificação de pessoa colectiva n.º 503590657; data do depósito:
180505.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

29 de Julho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel Ramos
Cunha. 1000290275

WIZ, SERVIÇOS INTERNET,  L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 14 327;
identificação de pessoa colectiva n.º 504596357; data do depósito:
310505.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

29 de Julho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel Ramos
Cunha. 1000290274

VASP DISTRIBUIDORA DE PUBLICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 11 528;
identificação de pessoa colectiva n.º 500428344; data do depósito:
270505.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

29 de Julho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Eduardo Manuel
Marques Jorge. 1000290273



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIEN.º 225 — 23 de Novembro de 2005 25 077

VASP DISTRIBUIDORA DE PUBLICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 11 528;
identificação de pessoa colectiva n.º 500428344; data do depósito:
270505.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004 consolidadas.

29 de Julho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Eduardo Manuel
Marques Jorge. 1000290272

PROMENI — PROJECTOS MANUTENÇÃO
ELECTRÓNICA NAVAL E INDUSTRIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 014 305;
identificação de pessoa colectiva n.º 503037117; data do depósito:
041209.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

22 de Julho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Fernando Manuel
Pereira Coimbra Fernandes. 2002560749

ROSÁRIO MARQUES & MARQUES, LIMPEZAS
E DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 08529;
identificação de pessoa colectiva n.º 503123064; data do depósito:
041209.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

22 de Julho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Fernando Manuel
Pereira Coimbra Fernandes. 2006869280

RCV ELECTRÓNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 020 639;
identificação de pessoa colectiva n.º 502739622; data do depósito:
041209.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

22 de Julho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Fernando Manuel
Pereira Coimbra Fernandes. 2006723316

ANA SOUSA PEREIRA, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 017 942;
identificação de pessoa colectiva n.º 505725738; data do depósito:
041209.

Certifico que foram depositados os documentos relativos às pres-
tações de contas dos anos de 2001, 2002 e 2003.

22 de Julho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Fernando Manuel
Pereira Coimbra Fernandes. 2009820401

FÁBRICA DE PAPEL E CARTÃO DOURO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 03667;
identificação de pessoa colectiva n.º 500107211; data do depósito:
041207.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

22 de Julho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Fernando Manuel
Pereira Coimbra Fernandes. 2008539512

MARTINS & DIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 0118;
identificação de pessoa colectiva n.º 500382700; data do depósito:
041207.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

22 de Julho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Fernando Manuel
Pereira Coimbra Fernandes. 2008539520

VARISOM — CONTROLO ELECTRÓNICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 03063;
identificação de pessoa colectiva n.º 501246428; data do depósito:
041209.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

22 de Julho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Fernando Manuel
Pereira Coimbra Fernandes. 2005791326

CAMPOS, FERNANDES & SAMARRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 03317;
identificação de pessoa colectiva n.º 501349561; data do depósito:
041209.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

22 de Julho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Fernando Manuel
Pereira Coimbra Fernandes. 2005763098

CESIF — CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS
SILVA FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 05653;
identificação de pessoa colectiva n.º 502276193; data do depósito:
041209.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

22 de Julho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Fernando Manuel
Pereira Coimbra Fernandes. 2005532584

ESCOLA DE CONDUÇÃO PERO PINHEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 014 085;
identificação de pessoa colectiva n.º 504468405; data do depósito:
041213.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

22 de Julho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Fernando Manuel
Pereira Coimbra Fernandes. 2004770058

INESTUDIO — IMAGEM PROFISSIONAL,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 018 878;
identificação de pessoa colectiva n.º 506081583; data do depósito:
041213.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

22 de Julho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Fernando Manuel
Pereira Coimbra Fernandes. 2005814970
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SOCIEDADE DE SOALHOS, ENCERADOS, VERNIZES,
ANDRÉ E FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 09517;
identificação de pessoa colectiva n.º 503362174; data do depósito:
041213.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

22 de Julho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Fernando Manuel
Pereira Coimbra Fernandes. 2005815063

BIFARTE — RESTAURAÇÃO E BEBIDAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 016 271;
identificação de pessoa colectiva n.º 505244926; data do depósito:
041123.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

22 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Lapas Ferreira. 2008476006

STRONGNET — CONSULTORIA E SERVIÇOS
EM TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 016 901;
identificação de pessoa colectiva n.º 505451891; data do depósito:
041123.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

22 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Lapas Ferreira. 2008475972

PEÇA NA HORA — PEÇAS E ACESSÓRIOS
PARA AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 015 226;
identificação de pessoa colectiva n.º 504837516; data do depósito:
041123.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

22 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Lapas Ferreira. 2006848410

BAUXITE — INDÚSTRIA DE ALUMÍNIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 02868;
identificação de pessoa colectiva n.º 501177043; data do depósito:
041125.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

22 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Lapas Ferreira. 2005785083

IRMÃOS ROSÁRIO — INDÚSTRIA
DE ALUMÍNIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 09547;
identificação de pessoa colectiva n.º 503374458; data do depósito:
041125.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

22 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Lapas Ferreira. 2005785121

SINTRÓLEO — COMÉRCIO DERIVADOS DE PETRÓLEO
DE SINTRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 08809;
identificação de pessoa colectiva n.º 503202274; data do depósito:
041125.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

22 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Lapas Ferreira. 2005785105

CONFELINHAS — COMÉRCIO DE FECHOS
E LINHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 05666;
identificação de pessoa colectiva n.º 502289333; data do depósito:
041125.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

22 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Lapas Ferreira. 2006848437

HONDA MOTOR DE PORTUGAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 08235;
identificação de pessoa colectiva n.º 501671021; data do depósito:
041125.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

22 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Lapas Ferreira. 2009794087

RECANTOS DA QUINTA, ARTIGOS DE DECORAÇÃO,
MOBILIÁRIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 08929;
identificação de pessoa colectiva n.º 503223158; data do depósito:
041209.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

22 de Julho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Fernando Manuel
Pereira Coimbra Fernandes. 2002560765

BAESSA & PEREIRA — SOCIEDADE CONSTRUÇÃO
CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 016 928;
identificação de pessoa colectiva n.º 505409488; data do depósito:
041207.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

22 de Julho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Fernando Manuel
Pereira Coimbra Fernandes. 2004815396

EPIAV — MÁQUINAS E SERVIÇOS
PARA AVICULTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 014 609;
identificação de pessoa colectiva n.º 504336975; data do depósito:
041207.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

22 de Julho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Fernando Manuel
Pereira Coimbra Fernandes. 2005791334
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MOVEMP — MÁQUINAS E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 019 317;
identificação de pessoa colectiva n.º 506076326; data do depósito:
041207.

Certifico que foram depositados os documentos relativos às pres-
tações de contas dos anos de 2002 e 2003.

22 de Julho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Fernando Manuel
Pereira Coimbra Fernandes. 2000782710

JUSTINO & MOLEIRO — COMÉRCIO
E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 05387;
identificação de pessoa colectiva n.º 502242507; data do depósito:
050103.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

26 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Helena Pires.
2006849638

RUMBAZUL PASTELARIA E MERCEARIA FINA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 01738;
identificação de pessoa colectiva n.º 500236879; data do depósito:
050103.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

26 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Helena Pires.
2006876767

ANTÓNIO J. MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 03129;
identificação de pessoa colectiva n.º 501259902; data do depósito:
050103.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

26 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Helena Pires.
2006876287

PORCELAB — LABORATÓRIO DE CERÂMICA
DENTÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 06100;
identificação de pessoa colectiva n.º 502762365; data do depósito:
050103.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

26 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Helena Pires.
2008425762

METAFASE — COMÉRCIO E INDÚSTRIA
DE MOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 02830;
identificação de pessoa colectiva n.º 501151117; data do depósito:
050103.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

26 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Helena Pires.
2006876805

FERNANDO ALVES CARDOSO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 018 764;
identificação de pessoa colectiva n.º 505416093; data do depósito:
050103.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

26 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Helena Pires.
2000731619

A. M. S. CONTABILIDADE E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 05833;
identificação de pessoa colectiva n.º 502335947; data do depósito:
050103.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

26 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Helena Pires.
2008613577

SALSA & BASTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 014 273;
identificação de pessoa colectiva n.º 504592610; data do depósito:
050103.

Certifico que foram depositados os documentos relativos às pres-
tações de contas dos anos de 2002 e 2003.

26 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Helena Pires.
2008534910

SINMET — SINTRAMETALOMECÂNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 014 576;
identificação de pessoa colectiva n.º 504312553; data do depósito:
050103.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

26 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Helena Pires.
2006849646

PIRES AUTO NOVA — REPARAÇÃO
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 7516;
identificação de pessoa colectiva n.º 502847557; data do depósito:
281204.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

27 de Julho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel Ramos
Cunha. 2006863711

MASSAVIDRO — MASSA PARA VIDRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 7949;
identificação de pessoa colectiva n.º 500187487; data do depósito:
281204.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

27 de Julho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel Ramos
Cunha. 2006863673



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIE N.º 225 — 23 de Novembro de 200525 080

LAVANDARIAS ZÉ E ZÉ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 9948;
identificação de pessoa colectiva n.º 503477796; data do depósito:
281204.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

27 de Julho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel Ramos
Cunha. 2002571988

PRINTER PORTUGUESA — INDÚSTRIA GRÁFICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 1466;
identificação de pessoa colectiva n.º 500222487; data do depósito:
211204.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

22 de Julho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Eduardo Manuel
Marques Jorge. 2005859745

REILIMPA, LIMPEZAS E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 8383;
identificação de pessoa colectiva n.º 503088323; data do depósito:
211204.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

22 de Julho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Eduardo Manuel
Marques Jorge. 2006226347

GESTSETE — GESTÃO E ASSESSORIA
EMPRESARIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 07878/
930310; identificação de pessoa colectiva n.º 502946660; inscri-
ção n.º 15; número e data da apresentação: 42/050628.

Certifico que foi depositada a acta de que consta a designação de
José Emídio Peralta Lucas, José António Lucas Jorge e Jorge Manuel
Sequeira Fernandes para gerentes da sociedade em epígrafe por delibe-
ração de 31 de Março de 2005.

13 de Julho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Fernando Manuel
Pereira Coimbra Fernandes. 2011334063

UNIPOWER — SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 022 580/
050628; identificação de pessoa colectiva n.º 505895641; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 33/050628.

Certifico que foi alterado o artigo 2.º do contrato que ficou com a
seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem sede na Rua da Tapada da Quinta de Cima,
Linhó, freguesia de São Pedro de Penaferrim, concelho de Sintra.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

11 de Julho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Fernando Manuel
Pereira Coimbra Fernandes. 2009798597

GAMBRO INVESTIMENTOS — SGPS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 019 672-
-A/021202; identificação de pessoa colectiva n.º 502432489; ins-
crição n.º 12; número e data da apresentação: 44/050628.

Certifico que foi depositada a acta de que consta a designação de
Anders Blomqvist, Lars Granlöf e César Manuel Santos da Silva, para
gerentes da sociedade em epígrafe por deliberação de 25 de Fevereiro
de 2005.

13 de Julho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Fernando Manuel
Pereira Coimbra Fernandes. 2010209656

CONTIBRONZES — FUNDIÇÃO CONTÍNUA
E CENTRÍFUGA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 00839/
650201; identificação de pessoa colectiva n.º 500074194; inscri-
ção n.º 22; número e data da apresentação: 22/050630.

Certifico que foi depositada a acta de que consta a designação de
órgãos sociais do triénio de 2005-2007:

Conselho de administração: presidente — José Adriano Faria Fer-
nandes; vogais — José Inácio Canas Fernandes e João Baptista Canas
Fernandes.

Fiscal único: J. Lemos Pereira e R. Lemos Pereira, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas, representada por Rui Manuel Carvalhais
de Lemos Pereira, revisor oficial de contas, e suplente — Hélio José
Hilário Guerreiro, revisor oficial de contas, para gerente da sociedade
em epígrafe por deliberação de 30 de Março de 2005.

14 de Julho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Fernando Manuel
Pereira Coimbra Fernandes. 2009801342

CARDINAL 2 — ENGENHARIA DE SISTEMAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 021 158/
040326; identificação de pessoa colectiva n.º 503322504; inscri-
ção n.º 12; número e data da apresentação: 16/050630.

Certifico que foi depositado projecto de fusão efectuado nos se-
guintes termos:

Modalidade: transferência global do património.
Sociedade incorporante: Consiste — Gestão de Projectos, Obras,

Tecnologias de Informação, Equipamentos e Serviços, L.da (Não há
alterações a registar ao pacto).

Sociedade incorporada: Cardinal 2 — Engenharia de Sistemas, L.da
(sociedade será extinta).

14 de Julho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Fernando Manuel
Pereira Coimbra Fernandes. 2009800346

VENDALIMENTAR — ARMAZÉM E VENDA
DE PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 7108/
920327; identificação de pessoa colectiva n.º 502735830; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 26/050627.

Certifico que foi depositada a escritura de que consta a dissolução
e encerramento da liquidação da sociedade em epígrafe, sendo a data
da aprovação das contas em 17 de Maio de 2005.

6 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Lapas Ferreira. 2010204719

PATRÍCIA GAIRIFO CLEMENTE — ARTIGOS
DE PAPELARIA E BRINDES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 022 570/
050627; identificação de pessoa colectiva n.º 507244290; inscri-
ção n.º 01; número e data da apresentação: 16/050627.

Certifico que por Patrícia Gairifo Clemente foi constituída a socie-
dade comercial em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

1 — A sociedade adopta a firma Patrícia Gairifo Clemente — Ar-
tigos de Papelaria e Brindes, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na
Estrada de Santa Maria, 88, Magoito, São João das Lampas, concelho
de Sintra.
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2 — Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como
abrir, transferir ou encerrar sucursais, filiais ou qualquer outra forma
de representação social, em qualquer parte do território nacional.

2.º

A sociedade tem por objecto o comércio a retalho de jornais, re-
vistas, artigos de papelaria, escolares, brindes e brinquedos.

3.º

1 — O capital social é de trinta e quatro mil euros, integralmente
realizado com a transmissão por entrada em espécie a favor da socie-
dade de um estabelecimento comercial de comércio a retalho de re-
vistas, jornais, artigos de papelaria, escolares, brindes e brinquedos,
instalado na Estrada de Santa Maria, 88, no lugar de Magoito, fregue-
sia de São João das Lampas, concelho de Sintra, nele se incluindo
todo o património afecto ao exercício da actividade comercial, o equi-
pamento, existências e demais bens móveis, bem como os demais bens
e direitos que o compõem, representado por uma única quota de igual
valor pertencente à sócia Patrícia Gairifo Clemente.

2 — Poderá ser exigida à sócia a realização de prestações suple-
mentares até ao montante de duzentos mil euros.

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 — Fica desde já nomeada gerente a sócia Patrícia Gairifo Cle-
mente.

3 — Para obrigar a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

5.º

A sociedade poderá adquirir participações noutras sociedades ainda
que com objecto diferente do seu e associar-se em agrupamentos com-
plementares de empresas.

6.º

A sócia fica autorizada a celebrar negócios com a sociedade na
prossecução do seu objecto social.

6 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Lapas Ferreira. 2009841557

EPIKART — COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPEL
E DE DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 021 327/
040514; identificação de pessoa colectiva n.º 506964728; número
e data da apresentação: 15/050627.

Certifico que foi deslocada a sede da sociedade em epígrafe para
Rua de Teresa Gomes, 20, loja A, São Carlos, freguesia de Algueirão,
Mem Martins.

6 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Lapas Ferreira. 2004849355

TINALDA — RESTAURAÇÃO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 15 973;
identificação de pessoa colectiva n.º 505121204; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 6 e inscrição n.º 8; números e data das apresenta-
ções: 10 e 11/050620.

Certifico que conforme escritura depositada cessou funções de ge-
rente Helena Maria Montez Oram Soares Cabral por renúncia em 15
de Junho de 2005.

E foi alterado totalmente o contrato, tendo ficado com a seguinte
redacção:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma TINALDA — Restauração, Uni-
pessoal, L.da, e tem a sua sede na Estrada da Madre de Deus, 152,
Carrascal, freguesia de São Martinho, concelho de Sintra.

2 — Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

3 — A sociedade poderá adquirir participações sociais em sociedades
com objecto diverso do seu ou reguladas por leis especiais, bem como
em agrupamentos complementares de empresas ou sociedades regula-
das por lei especial.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de charcutaria, churras-
queira, snack-bar, restauração, hotelaria e similares.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e corresponde a uma única quota do mesmo valor perten-
cente à sócia Maria Carlota de Sousa Santos de Sousa Cyrne Manoel.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade será exercida pelos gerentes eleitos
em assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme aí for de-
liberado, ficando nomeada gerente a sócia Maria Carlota de Sousa
Santos de Sousa Cyrne Manoel, já designada gerente.

2 — É suficiente a intervenção de um gerente para obrigar a socie-
dade.

ARTIGO 5.º

O sócio fica autorizado a celebrar negócios com a sociedade, na
prossecução do seu objecto social.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

22 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Eduardo Manuel
Marques Jorge. 2010214455

PONTO ÓPTICO — COMÉRCIO DE ARTIGOS
DE ÓPTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 17 670;
identificação de pessoa colectiva n.º 504749560; inscrição n.º 12;
número e data da apresentação: 09/050120.

Certifico que conforme escritura depositada na pasta respectiva foi
aumentado o capital para € 10 000 após o reforço de € 4997,05 subs-
crito e realizado em dinheiro sendo € 2147,36 pelo sócio Luís Filipe
Gomes de Almeida, € 2099,83 pela sócia Maria João Folgado Brás
Pereira Dias Fernandes e € 749,86 pelo sócio Nuno Miguel Vieira
Jacinto e alterou parcialmente o contrato quanto ao artigo 3.º, tendo
o mesmo ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de dez mil euros, e corresponde à soma das se-
guintes quotas: uma do valor nominal de quatro mil e quinhentos euros
pertencente ao sócio Luís Filipe Gomes de Almeida, uma de quatro
mil e quinhentos euros pertencente à sócia Maria João Folgado Brás
Pereira Dias Fernandes, e outra de mil euros pertencente ao sócio
Nuno Miguel Vieira Jacinto.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

22 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Eduardo Manuel
Marques Jorge. 2011397847

PAPELOCAS — PAPELARIA TABACARIA
MATERIAL ESCOLAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 12 048;
identificação de pessoa colectiva n.º 503949060; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 14 e inscrição n.º 18; números e data das apresenta-
ções: of. 01, 03 e 04/050622.

Certifico que conforme escritura depositada cessou funções de gerente
Vítor Manuel da Silva Ferreira por renúncia em 6 de Junho de 2005.

E foi alterado parcialmente o contrato, tendo os artigos 3.º e 4.º
do mesmo ficado com a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado, é de cinco mil euros e
corresponde à soma de duas quotas iguais de dois mil e quinhentos
euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.
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4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo do sócio José Guilherme
da Silva Franqueira Cardoso, sendo suficiente a sua assinatura para
obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

22 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Eduardo Manuel
Marques Jorge. 2010214501

LUPES — IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
DE EQUIPAMENTO ELECTRÓNICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 017 316/
010702; identificação de pessoa colectiva n.º 505584085; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data das
apresentações: 12 e 13/050704.

Certifico que foi depositada a escritura de que consta a cessação de
funções do gerente Paulo Alexandre Vieira Espinha por renúncia em
6 de Dezembro de 2002 e foi alterado o artigo 3.º que ficou com a
seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de dez mil
euros e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor nominal de
cinco mil euros, ambas pertencentes ao sócio único.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

18 de Julho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Fernando Manuel
Pereira Coimbra Fernandes. 2009808754

FCM — COFRAGENS E CONSTRUÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 12 186;
identificação de pessoa colectiva n.º 503942570; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 13/050602.

Certifico que conforme escritura depositada na pasta respectiva au-
mentou o capital para € 600 000, após o reforço de € 540 000, sendo
€ 120 260,68 por incorporação de reservas legais, € 305 539,92 re-
sultados transitados, € 114 000 por entradas em dinheiro, € 30 000
por cada um dos sócios Mário Rodrigues da Silva e Celestino Rodrigues
da Silva, casado com Ana Cristina Pio Gomes da Silva na comunhão de
adquiridos, € 3,96 como bem próprio e € 29 996,04 como bem co-
mum pelo sócio Fernando Rodrigues da Silva; € 8000 por cada um cada
um dos novos sócios Maria Teresa Lourenço Cabral Silva, Ana Cristi-
na Pio Gomes da Silva e Célia Maria Gomes Gonçalo Monteiro.

Data da deliberação da transformação: 30 de Maio de 2005.
E transformou em S. A., passando o pacto a ter a seguinte redacção:

CAPÍTULO I

Firma, sede, objecto social

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma FCM — Cofragens e Construções, S. A.

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem a sede na Avenida de Moçambique, lote 4,
loja, cave, freguesia de Casal de Cambra, concelho de Sintra.

2 — Por simples deliberação do conselho de administração poderá
ser transferida a sua sede social para qualquer outro local dentro do
mesmo concelho ou concelhos limítrofes, bem como criar sucursais,
filiais, agências ou qualquer outra forma local de representação social
em território nacional.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a construção e engenharia civil, com-
pra é venda de imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim.

ARTIGO 4.º

A sociedade pode adquirir participações em sociedades com objec-
to igual ou diferente do seu, em sociedades reguladas por leis especiais
e em agrupamentos complementares de empresas.

CAPÍTULO II

Capital, acções e obrigações

ARTIGO 5.º

1 — O capital social, que se encontra integralmente subscrito e
realizado, é de seiscentos mil de euros, dividido e representado por
cento e vinte mil acções do valor nominal de cinco euros cada uma.

2 — Serão emitidos títulos de 1, 10, 50, 100, 500, 1000 e 5000 ac-
ções, que podem ser agrupadas em títulos maiores ou desdobradas em
títulos menores a expensas do accionista requerente.

ARTIGO 6.º

As acções são nominativas ou ao portador, livremente convertíveis
a expensas do interessado.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá emitir obrigações de acordo com a lei e com a
deliberação da assembleia geral.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá, mediante deliberação da assembleia geral, ad-
quirir ou alienar acções ou obrigações próprias, dentro dos limites
previstos na lei.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

ARTIGO 9.º

São órgãos sociais, a assembleia geral, o conselho de administração
e o fiscal único.

ARTIGO 10.º

A mesa da assembleia geral é composta por um presidente e um
secretário, eleitos de entre os accionistas ou não pelo período de três
anos, podendo sempre ser reeleitos.

ARTIGO 11.º

1 — A assembleia geral é constituída por todos os accionistas com
direito a voto, possuidores de acções registadas ou depositadas na sede
social até pelo menos, oito dias em relação à data fixada para a res-
pectiva reunião.

2 — Equivale ao depósito na sede social o depósito em instituição
de crédito, devidamente comprovado.

ARTIGO 12.º

A assembleia geral reúne sempre que seja pedido por qualquer um
dos órgãos sociais ou quando tal seja requerido por accionistas que
representem pelo menos cinco por cento do capital social.

ARTIGO 13.º

1 — Têm direito a estar presentes nas assembleias gerais os accio-
nistas que representem pelo menos cem acções, próprias ou alheias,
devidamente mandatados.

2 — Os accionistas são representados nas assembleias gerais pelas
pessoas a quem a representação pertencer nos termos dos artigos 380.º
e 381.º do Código das Sociedades Comerciais.

3 — Cada cem acções dão direito a um voto, podendo agrupar-se
acções para obter direito a voto.

4 — Para além dos accionistas e dos membros que compõem os
órgãos sociais, a presença de qualquer outra pessoa deverá resultar da
prévia autorização do presidente da mesa, podendo a assembleia re-
vogar a essa autorização.

ARTIGO 14.º

1 — A assembleia funciona validamente em primeira convocação
desde que nela esteja presente ou representada accionistas que dete-
nham acções que correspondam a mais de metade do capital social.

2 — Em segunda convocatória a assembleia geral considera-se va-
lidamente constituída qualquer que seja o número de accionistas pre-
sentes ou representados e o capital por eles representado.

ARTIGO 15.º

As deliberações serão tomadas por maioria de votos dos accionistas
presentes ou representados, salvo quando a lei exigir maior número.
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ARTIGO 16.º

1 — A convocação da assembleia geral será feita de acordo com o
artigo 377.º do Código das Sociedades Comerciais.

2 — Na convocatória pode, desde logo, ser fixada uma segunda data
de reunião para o caso de a assembleia não poder reunir na primeira
data marcada por falta de representação do capital exigido.

CAPÍTULO IV

Administração e fiscalização

ARTIGO 17.º

1 — A administração dos negócios da sociedade e a sua representa-
ção é confiada a um conselho de administração composto por três
membros, eleitos em assembleia geral que designará também o res-
pectivo presidente, por períodos de três anos, podendo ser reeleitos
por uma ou mais vezes.

2 — A eleição far-se-á por listas, não podendo o mesmo accionis-
ta subscrever mais do que uma lista.

3 — O cargo de administrador será ou não caucionado conforme
for decidido pela assembleia geral que eleger o conselho de adminis-
tração.

ARTIGO 18.º

 1 — A sociedade obriga-se com a assinatura de um administrador,
em actos e contratos até ao valor de mil euros, e com a intervenção
conjunta de dois administradores em actos e contratos de valores
superiores a mil euros.

2 — Para os actos de mero expediente e ainda para o endosso de
títulos para depósito em contas bancárias da sociedade bastará a assi-
natura de qualquer um dos membros do conselho de administração.

3 — Fica expressamente proibido aos administradores ou manda-
tários obrigar a sociedade em actos e contratos estranhos aos negóci-
os sociais.

4 — A sociedade poderá, por intermédio dos administradores que a
representem, nomear mandatários ou procuradores, nos termos do
disposto no n.º 7 do artigo 391.º do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 19.º

A fiscalização da sociedade será exercida por um fiscal único, que
será revisor oficial de contas ou sociedade de revisores oficiais de
contas, e terá um suplente que será igualmente revisor oficial de con-
tas ou sociedade de revisores oficiais de contas, eleitos em assembleia
geral por períodos de três anos, podendo sempre ser reeleitos.

CAPÍTULO V

Exercício social e lucros

ARTIGO 20.º

O ano social coincide com o ano civil, no termo do qual será feito
um balanço que será encerrado a 31 de Dezembro.

ARTIGO 21.º

Os lucros do exercício apurados anualmente, terão a aplicação que
a assembleia geral, livremente e sem qualquer limitação, determinar,
deduzidas as verbas que por lei tenham de destinar-se à constituição
ou reforço de fundos de reserva.

CAPÍTULO VI

Dissolução e liquidação

ARTIGO 22.º

A sociedade dissolve-se apenas nos casos e termos previstos na lei.

ARTIGO 23.º

A assembleia geral que votar a dissolução regulará também o modo
de se proceder à liquidação e partilha.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

8 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Eduardo Manuel
Marques Jorge. 2010212223

CHARLIE BROWN — JARDIM INFANTIL, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 18 862/
020416; identificação de pessoa colectiva n.º 506052524; inscri-
ção n.º 2; números e data das apresentações: 10 e 11/050627.

Certifico que foi depositada por acta de que consta a cessação de
funções de gerente de Susana Rodrigues Guedes, por renúncia em 31
de Maio de 2005 e designação de gerente de Maria da Glória da Silva
Rodrigues Guedes, por deliberação de 31 de Maio de 2005.

6 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Lapas Ferreira. 2009805755

PAULA CORDEIRO — SOCIEDADE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 15 681/
000605, identificação de pessoa colectiva n.º 504992775; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 07/050627.

Certifico que foi depositada a escritura de que consta a dissolução
e encerramento da liquidação da sociedade em epígrafe, sendo a data
da aprovação das contas em 31 de Dezembro de 2001.

6 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Lapas Ferreira. 2009796039

PASTELARIA A CHORONA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 10 027/
950808; identificação de pessoa colectiva n.º 503491888; número
e data da apresentação: 02/050627.

Certifico que foi depositada por acta de que consta a cessação de
funções de gerente de Laurinda Naeciso Lopes Castanheira em 17 de
Junho de 2005, por renúncia.

6 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Lapas Ferreira. 2009813138

PASTELARIA O CHORÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 8740/
940228; identificação de pessoa colectiva n.º 503184403; número
e data da apresentação: 01/050627.

Certifico que foi depositada por acta de que consta a cessação de
funções de gerente de Laurinda Naeciso Lopes Castanheira em 17 de
Junho de 2005, por renúncia.

6 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Lapas Ferreira. 2009813146

RESTAURANTE TROFIMOV, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 21 619/
040810; identificação de pessoa colectiva n.º 507037170; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 22/050624.

Certifico que foi depositada a escritura de que consta a dissolução
e encerramento da liquidação da sociedade em epígrafe, sendo a data
da aprovação das contas em 25 de Maio de 2005.

5 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Lapas Ferreira. 2009796047

SABEREX — COMÉRCIO DE REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 11 468/
961218; identificação de pessoa colectiva n.º 502211296; inscri-
ção n.º 15; número e data da apresentação: 20/050624.

Certifico que foi depositada a escritura de que consta a dissolução
e encerramento da liquidação da sociedade em epiígrafe, sendo a data
da aprovação das contas em 30 de Maio de 2005.

5 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Lapas Ferreira. 2006742590
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H-COR, IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO DE MATERIAL
INFORMÁTICO E FOTOGRÁFICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 21 159/
040326; identificação de pessoa colectiva n.º 506818683; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 19/050624.

Certifico que foi depositada a escritura de que consta a dissolução
e encerramento da liquidação da sociedade em epígrafe, sendo a data
da aprovação das contas em 25 de Maio de 2005.

5 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Lapas Ferreira. 2009804694

RUI ALFREDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 18 329/
011219; identificação de pessoa colectiva n.º 505654369; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 18/050624.

Certifico que foi depositada a escritura de que consta a dissolução
e encerramento da liquidação da sociedade em epígrafe, sendo a data
da aprovação das contas em 16 de Dezembro de 2004.

5 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Lapas Ferreira. 2009832990

CAFETARIA MATILDE & RAUL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 11 980/
970606; identificação de pessoa colectiva n.º 503902705; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 15/050624.

Certifico que foi depositada a escritura de que consta a dissolução
e encerramento da liquidação da sociedade em epígrafe, sendo a data
da aprovação das contas em 13 de Junho de 2005.

5 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Lapas Ferreira. 2009833767

MANUEL ADELINO G. DE ALMEIDA — CONSTRUÇÕES,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 018 209/
011128; identificação de pessoa colectiva n.º 505636956; número
e data da apresentação: 10/050624.

Certifico que foi deslocada a sede da sociedade em epígrafe para a
Rua do Serrado da Bica, lote 82, 1.º, direito, Quinta das Flores, fre-
guesia de Massamá.

5 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Lapas Ferreira. 2009841263

UNIVOGUE — ACESSÓRIOS DE MODA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 21 955/
041213; identificação de pessoa colectiva n.º 507163320; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 03/050630.

Certifico que foi depositada a escritura de que consta a dissolução
e encerramento da liquidação da sociedade em epígrafe, sendo a data
da aprovação das contas em 27 de Junho de 2005.

11 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Lapas Ferreira. 2006721429

EUROPA 85 — CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 07582/
921015; identificação de pessoa colectiva n.º 501226664; número
e data da apresentação: 09/050630.

Certifico que foi deslocada a sede da sociedade em epígrafe para a
Rotunda da Dr.ª Laura Aires, 5, 5.º, direito, freguesia de Massamá.

11 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Lapas Ferreira. 2009243218

IBERTIL — INVESTIMENTOS E TELECOMUNICAÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 17 098/
010528; identificação de pessoa colectiva n.º 502461179; inscri-
ção n.º 28; número e data da apresentação: 17/050630.

Certifico que foi depositada por acta de que consta a liquidação da
sociedade em epígrafe, data da aprovação de contas em 29 de Junho
de 2005.

27 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Lapas Ferreira. 2009801164

SISIP — SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 021 240/
040422; identificação de pessoa colectiva n.º 506923185; número
e data da apresentação: 20/050630.

Certifico que foi deslocada a sede da sociedade em epígrafe para a
Rua da Rosa do Ulmeiro, armazém P, Armés, freguesia da Terrugem.

11 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Lapas Ferreira. 2004830719

SQD — SERVIÇOS DE CONSULTORIA, GESTÃO
E ADMINISTRAÇÃO EM DESPORTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 016 853/
010418; identificação de pessoa colectiva n.º 505419084; número
e data da apresentação: 21/050630.

Certifico que foi deslocada a sede da sociedade em epígrafe para a
Rua da Rosa do Ulmeiro, armazém P, Armés, freguesia da Terrugem.

11 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Lapas Ferreira. 2004830700

CEDIS — CONSULTORES EM SISTEMAS
DE INFORMAÇÃO E INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 014 575/
990922; identificação de pessoa colectiva n.º 503016284; número
e data da apresentação: 23/050630.

Certifico que foi deslocada a sede da sociedade em epígrafe para a
Rua da Rosa do Ulmeiro, armazém P, Armés, freguesia da Terrugem.

11 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Lapas Ferreira. 2004830735

IMOBDOG, DOCUMENTAÇÃO, ORGANIZAÇÃO
E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 016 405/
20010111; identificação de pessoa colectiva n.º 505154790; nú-
mero e data da apresentação: 23/050630.

Certifico que foi deslocada a sede da sociedade em epígrafe para a
Rua da Rosa do Ulmeiro, armazém P, Armés, freguesia da Terrugem.

11 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Lapas Ferreira. 2004830727

INACEIRA — TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 15 346/
000303; identificação de pessoa colectiva n.º 504671251; número
e data da apresentação: 27/050630.

Certifico que foi depositada por acta de que consta a cessação de
funções de gerente de Teotónio Marques Ferreira, por renúncia em
12 de Abril de 2005.

11 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Lapas Ferreira. 2010237749
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HIGIENE 3000 — COMÉRCIO PAPEL E QUÍMICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 022 588/
050630; identificação de pessoa colectiva n.º 507274296; inscri-
ção n.º 01; número e data da apresentação: 29/050630.

Certifico que entre José Paulo Pinto da Silva e Anabela Caldeira
Ruivo da Silva foi constituída a sociedade comercial em epígrafe, que
se rege pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Higiene 3000 — Comércio Papel e
Químicos, L.da

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio papel e químicos, pro-
dutos de limpeza e higiene.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem sede na Rua Projectada à Vasco da Gama, lote 7,
Casal Outeiro, Manique de Cima, freguesia de São Pedro de Penafer-
rim, concelho de Sintra.

§ único. A gerência pode deslocar a sede dentro do mesmo conce-
lho ou para concelho limítrofe, podendo deliberar abrir sucursais,
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 sociedades mesmo que
com objecto diferente, em sociedades reguladas por leis especiais e
em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cem
mil euros, dividido em duas quotas: uma no valor nominal de noventa
mil euros pertencente à sócia Anabela Caldeira Ruivo da Silva e outra
de dez mil euros pertencentes ao sócio José Paulo Pinto da Silva.

ARTIGO 6.º

1 — Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos que para
além do capital social venham a ser necessários aos negócios sociais.

2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante correspondente ao dobro do capital social.

ARTIGO 7.º

1 — A gerência e representação da sociedade, remunerada ou não
conforme for decidido, poderá ser feita por um ou mais gerentes que
podem ser escolhidos de entre estranhos à sociedade, e que poderão
ser eleitos por deliberação dos sócios.

2 — A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos com
a assinatura de um gerente.

3 — Ficam desde já nomeados gerentes da sociedade ora constituída
os sócios Anabela Caldeira Ruivo da Silva e José Paulo Pinto da Silva.

ARTIGO 8.º

A divisão e cessão de quotas entre sócios é livremente permitida,
a cessão a estranhos fica dependente do consentimento da socie-
dade, a quem é reservado o direito de preferência, direito que se
devolverá aos sócios não cedentes se a sociedade não quiser usar a
sua preferência.

ARTIGO 9.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 10.º

As assembleias gerais da sociedade serão convocadas por carta re-
gistada com aviso de recepção, dirigidas aos sócios, com pelo me-
nos 15 dias de antecedência, salvo se a lei impuser outra forma de
convocação.

11 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Lapas Ferreira. 2010237781

AÇOPONTE — COFRAGENS E FERRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 022 562/
050624; identificação de pessoa colectiva n.º 507331532; inscri-
ção n.º 01; número e data da apresentação: 08/050624.

Certifico que entre Jorge Ricardo Antunes e Nuno Miguel dos Anjos
Antunes foi constituída a sociedade comercial em epígrafe, que se rege
pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma AÇOPONTE — Cofragens e Ferro, L.da,
e tem a sua sede na Avenida do Infante D. Henrique, pavilhão 2,
freguesia do Cacém, concelho de Sintra.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a montagem de cofragens e ferro.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
cinquenta mil euros e está dividido em duas quotas: uma no valor de
vinte e cinco mil euros pertencente ao sócio Jorge Ricardo Antunes;
e outra no valor de vinte e cinco mil euros pertencente ao sócio Nuno
Miguel dos Anjos Antunes.

2 — Poderá ser exigida aos sócios a realização de prestações suple-
mentares de capital, até ao montante de cinquenta mil euros, na pro-
porção das suas quotas, nas condições a deliberar em assembleia geral.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência, com ou sem remuneração, conforme vier a ser
deliberado em assembleia geral, compete a sócios e a não sócios.

2 — Para que a sociedade se considere validamente obrigada è su-
ficiente a intervenção de um gerente.

3 — Ficam, desde já, nomeados gerentes os sócios Jorge Ricardo
Antunes e Nuno Miguel dos Anjos Antunes.

ARTIGO 5.º

A divisão e cessão de quotas, no todo ou em parte, a não sócios,
depende do consentimento da sociedade, gozando esta em primeiro
lugar, e os sócios em segundo lugar, do direito de preferência.

ARTIGO 6.º

É permitida a participação da sociedade em agrupamentos, com-
plementares de empresas, bem como no capital social de outras socie-
dades, ainda que com objecto diferente do seu, ou reguladas por lei
especial.

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, inclusão em

massa falida, ou de qualquer outro modo de apreensão judicial, se não
for de imediato desonerada;

c) Por partilha subsequente a divórcio ou separação judicial de bens,
na parte que não seja adjudicada ao seu titular;

d) Por infracção do sócio em outorgar a escritura de cessão de quota,
depois dos sócios ou a sociedade terem declarado pretender exercer o
direito de preferência, previsto no artigo 5.º

2 — A contrapartida da amortização, salvo no caso de acordo com
o titular, em que valerá o princípio da vontade das partes, e no caso
da apreensão judicial, em que se aplicará o regime legal, será igual ao
valor que para a quota resultar do último balanço aprovado.

5 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Lapas Ferreira. 2009817109

ISABEL ASCENÇÃO — COMÉRCIO DE PEIXE,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 21 193;
identificação de pessoa colectiva n.º 506929019; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data das apresenta-
ções: of. 05 e 06/050627.

Certifico que conforme escritura depositada:
Cessou funções de gerente Elisabete Adriana Pestana de Freitas

Simões por renúncia em 5 de Julho de 2004.
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E foi alterado o pacto e transformada em unipessoal ficando o mesmo
com a seguinte redacção:

1.º

1 — A sociedade adopta a firma Isabel Ascenção — Comércio de
Peixe, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua de Francisco da Costa,
12, 4.º, letra B, freguesia Rio de Mouro, concelho de Sintra.

2 — Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e poderão ser
criadas, mantidas ou extintas filiais, sucursais ou quaisquer outras for-
mas legais de representação.

2.º

A sociedade tem por objecto: comércio de peixe fresco e congela-
do; comércio de congelados.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco mil
euros e corresponde a uma quota do mesmo valor pertencente à sócia Maria
Isabel Moutinho de Ascenção.

4.º

1 — A gerência da sociedade será exercida pelos gerentes eleitos em as-
sembleia geral, com ou sem remuneração, conforme aí for deliberado, fican-
do desde já nomeada gerente a sócia Maria Isabel Moutinho de Ascenção.

2 — É suficiente a intervenção de um gerente para obrigar a socie-
dade.

5.º

A sócia fica autorizada a celebrar negócios com a sociedade, na
prossecução do seu objecto social.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

O Primeiro-Ajudante, Eduardo Manuel Marques Jorge.
2009805720

CREDIRISK, CONSULTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 20 311;
identificação de pessoa colectiva n.º 506571769; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data das apresenta-
ções: 05 e 06/060630.

Certifico que conforme escritura depositada:
Cessou funções de gerente Ana Margarida Ramalho Gonzalez Ro-

driguez Oliveira por renúncia em 31 de Maio de 2005.
Foi alterado o contrato, tendo em consequência os artigos 1.º, n.º 1,

3.º, n.º 1 e 4.º, n.º 1, ficado com a seguinte redação:

1.º

1 — A sociedade adopta a firma CREDIRISK, Consultores, L.da, e
tem a sua sede na Beloura Office Park, Edifício 3, piso 2, escritório
11, freguesia de São Pedro de Penaferrim, concelho de Sintra.

3.º

1 — O capital social, integralmente realizado, é de cinco mil euros
e corresponde à soma de duas quotas, uma no valor nominal de qua-
tro mil e novecentos euros, pertencente à sócia Ana Margarida Ra-
malho Gonzalez Rodriguez Oliveira e outra no valor nominal de cem
euros, pertencente ao sócio Vasco Nuno Monteiro Prata Lemos de
Oliveira.

4.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
vier a ser deliberado em assembleia geral, compete ao sócio Vasco
Nuno Monteiro Prata Lemos de Oliveira, desde já nomeado gerente.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

11 de Julho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Eduardo Manuel
Marques Jorge. 2000839045

HIDROSOLAR — SISTEMAS TÉRMICOS
E HIDRÁULICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 016 165;
identificação de pessoa colectiva n.º 505141124; averbamento n.º 2
à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 8; números e data das apresenta-
ções: 14 e 15/050617.

Certifico que Rogério Palma dos Santos renunciou à gerência em
27 de Abril de 2005.

Foi alterado o pacto social tendo em consequência os artigos 1.º,
n.º 1, 3.º e 6.º, n.os 1 e 2, do mesmo ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma HIDROSOLAR — Sistemas Tér-
micos e Hidráulicos, L.da, vai ter a sua sede na Rua de Ramalho Orti-
gão, lote P-64, garagem A, freguesia do Cacém, concelho de Sintra.

2 — ...............................................................................................

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de seis mil du-
zentos e cinquenta euros e corresponde à soma das duas quotas seguintes:
uma quota do valor nominal de quatro mil cento e sessenta e sete euros
pertencente ao sócio José António Nobre Farias, e uma quota do valor
nominal de dois mil e oitenta e três euros, pertencente ao sócio Paulo
José Cardeal Lagartinho.

ARTIGO 6.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, fica a cargo do sócio José Antó-
nio Nobre Farias.

2 — A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos com
a assinatura de um gerente.

3 — ...............................................................................................

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

21 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Eduardo Manuel
Marques Jorge. 2010215494

 ALVENROÇOS — ROÇOS E PERFURAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 19 283;
identificação de pessoa colectiva n.º 506157075; averbamentos n.os
1 e 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data das apre-
sentações: 03, 04 e 05/050617.

Certifico que conforme escritura depositada cessou funções de ge-
rente Isac Proença Sixas por renúncia em 24 de Março de 2005, e
João Batista Durgante Colpo por renúncia em 8 de Abril de 2005.

E foi alterado parcialmente o contrato, tendo os artigos 3.º e 4.º
do mesmo ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinco mil euros, encontra-se integralmente rea-
lizado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas; duas iguais no
valor nominal de mil seiscentos e cinquenta euros cada, ambas perten-
centes ao sócio José Manuel da Cunha Moreira e outra no valor nominal
de mil e setecentos euros pertencente à sócia Maria Isaura Correia Lou-
reiro da Cunha Moreira.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade caberá aos gerentes eleitos em assem-
bleia geral, sócios ou não sócios, com ou sem remuneração, confor-
me aí for deliberado.

2 — Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos
é suficiente a intervenção de um gerente.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

21 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Eduardo Manuel
Marques Jorge. 2010215516

DELGADO & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 2587;
identificação de pessoa colectiva n.º 500640718; inscrição n.º 6;
número e data da apresentação: 6/050617.

Certifico que foi alterado o pacto social tendo o artigo 1.º do
mesmo ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Delgado & Filho, L.da, e tem a sua sede
na Rua de Elias Garcia, 168, na localidade e freguesia do Cacém, con-
celho de Sintra.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

21 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Eduardo Manuel
Marques Jorge. 2000733042
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NEOPUL — SOCIEDADE DE ESTUDOS
E CONSTRUÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 022 625/
050708; identificação de pessoa colectiva n.º 501378375; averba-
mento n.º 2 à inscrição n.º 30 e inscrição n.º 33; números e data
das apresentações: 21 e 22/050708.

Certifico que foi depositada a escritura e a acta de que consta a
cessação de funções de vogal de António Eduardo Soares Lopes de
Carvalho, em 23 de Março de 2005, por renúncia e designação de
vogal de José Manuel Ferreira Garcia, para a sociedade em epígrafe
por deliberação de 23 de Março de 2005.

25 de Julho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Fernando Manuel
Pereira Coimbra Fernandes. 2010213548

NEOPUL — SOCIEDADE DE ESTUDOS
E CONSTRUÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 022 625/
050708; identificação de pessoa colectiva n.º 501378375; inscri-
ção n.º 32; número e data da apresentação: 20/050708.

Certifico que foi alterado o artigo 2.º, n.º 1, do contrato que ficou
com a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem a sua sede em Sintra-Cascais, Escritórios, Rua
da Tapada da Quinta de Cima, freguesia de São Pedro de Penaferrim,
concelho de Sintra.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

22 de Julho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Fernando Manuel
Pereira Coimbra Fernandes. 2009809882

VITA D’ORO — COMPRA E VENDA DE BENS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 022 591/
050701; identificação de pessoa colectiva n.º 507392078; inscri-
ção n.º 01; número e data da apresentação: 12/050701.

Certifico que entre Maria Cristina Ferreira da Costa Abreu e Virgí-
nia Maria Pires Roque foi constituída a sociedade comercial em epí-
grafe, que se rege pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Vita D’Oro — Compra e Venda
de Bens Imobiliários, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de 12 de Julho de 1997,
5, letra C, loja, em Massamá, freguesia de Massamá, concelho de
Sintra.

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 na compra e venda de bens imobi-
liários.

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, tituladas
uma por cada uma das sócias.

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 deliberado.

2 — Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes ou de um gerente e um procurador.

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 aprovado.

4 — Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de noventa dias, a contar da data do falecimen-
to, os herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante
comum.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a percen-
tagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser deliberado em
assembleia geral.

Disposição transitória

Ficam desde já nomeadas gerentes as sócias.

12 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Lapas Ferreira. 2009808436

JONASBEL, CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 014 270/
0990428; identificação de pessoa colectiva n.º 504408488; núme-
ro e data da apresentação: 05/050701.

Certifico que foi deslocada a sede da sociedade em epígrafe para
Urbanização Vale Mourão, Rua de Mário Dionísio, 7, cave, atelier 1,
freguesia de Rio de Mouro.

12 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Lapas Ferreira. 2009802004

P. M. H. PNEUS MIL HOMENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 020 231/
030521; identificação de pessoa colectiva n.º 506520145; número
e data da apresentação: 04/050701.

Certifico que foi deslocada a sede da sociedade em epígrafe para,
Estrada Nacional n.º 247, ao quilómetro 65, 9, armazém 2, freguesia
da Terrugem.

12 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Lapas Ferreira. 2010217098

IMO STYLE — SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 022 589/
050701; identificação de pessoa colectiva n.º 507297091; inscri-
ção n.º 01; número e data da apresentação: 01/050701.



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIE N.º 225 — 23 de Novembro de 200525 088

Certifico que entre José Pedro Botto e Sousa Machado, Helena Maria
Gonçalves Pereira Boucina, Bruno Malha Ferreira e Ana Sofia Perei-
ra de Sousa Boucinha foi constituída a sociedade comercial em epí-
grafe, que se rege pelo contrato seguinte:

1.º

1 — A sociedade adopta a firma Imo Style — Sociedade de Medi-
ação Imobiliária, L.da, e tem a sua sede na Estrada de Mem Martins,
184, loja 2, freguesia de Algueirão Mem Martins, concelho de Sintra.

2 — A gerência poderá transferir a sede da sociedade para outro
local dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de re-
presentação no território nacional e no estrangeiro.

2.º

A sociedade tem por objecto a intermediação na compra e venda
de imóveis, consultadoria imobiliária, mediação e angariação imobili-
ária.

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 no valor de dois mil euros, pertencentes uma a cada um dos sócios
José Pedro Botto e Sousa Machado e Helena Maria Gonçalves Perei-
ra Boucinha, e outras duas no valor de quinhentos euros, pertencen-
tes uma a cada um dos sócios Bruno Malha Ferreira e a Ana Sofia
Pereira de Sousa Boucinha.

2 — Poderão ser exigidas aos sócios a realização de prestações
suplementares de capital até ao montante de cinquenta mil euros.

3 — Os sócios poderão fazer à caixa social os suprimentos de que
ela carecer mediante as condições que forem afixadas em assembleia
geral.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência, com ou sem remuneração, conforme vier a ser
deliberado em assembleia geral, compete aos sócios José Pedro Botto
e Sousa Machado e Helena Maria Gonçalves Pereira Boucinha, desde
já nomeados gerentes.

2 — Para obrigar a Sociedade é necessária a intervenção conjunta
de dois gerentes.

3 — Nos actos de gestão ordinária bastará a intervenção de um
único gerente.

4 — Os gerentes poderão delegar entre si os seus poderes de gerên-
cia e de representação legal.

ARTIGO 5.º

A divisão e cessão de quotas, no todo ou em parte, a não sócios,
depende do consentimento da sociedade, gozando esta em primeiro
lugar e os sócios não cedentes em segundo lugar, do direito de prefe-
rência.

ARTIGO 5.º

Mediante prévia deliberação dos sócios, fica permitida a participa-
ção da sociedade em agrupamentos complementares de empresas, bem
como no capital social de outras sociedades, ainda que com objecto
diferente do seu ou reguladas por lei especial.

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, inclusão em

massa falida, ou de qualquer outro modo de apreensão judicial, se não
for de imediato desonerada;

c) Por partilha subsequente a divórcio ou separação judicial de bens,
na parte que não seja adjudicada ao seu titular;

d) Por infracção do sócio em outorgar a escritura de cessão de quota,
depois dos sócios ou a sociedade terem declarado pretender exercer o
direito de preferência previsto no artigo 5.º

2 — A contrapartida da amortização, salvo no caso de acordo com
o titular, em que valerá o principio da vontade das partes e no caso
de apreensão judicial, em que se aplicará o regime legal, será igual ao
valor que para a quota resultar do último balanço aprovado.

ARTIGO 8.º

Os lucros líquidos apurados em cada exercício, depois de deduzida a
percentagem legal para o fundo de reserva, serão distribuídos pelos
sócios na proporção das respectivas quotas.

12 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Lapas Ferreira. 2009801644

QUADRISTAR — COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 021 856/
041104; identificação de pessoa colectiva n.º 507055241; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 05/050708.

Certifico que foi alterado o artigo 4.º do contrato que ficou com a
seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

1 — (Mantém-se).
2 — Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-

tratos, é suficiente a intervenção de um gerente.
3 — (Mantém-se).

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

21 de Julho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Fernando Manuel
Pereira Coimbra Fernandes. 2009809084

IRMÃOS MUSCATEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 09393/
941104; identificação de pessoa colectiva n.º 503346675; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 18/050721.

Certifico que foi aumentado o capital social de € 200 000$ para
5 000 000$ e alterado o contrato no que respeita aos artigos 2.º, n.º 1,
3.º e 4.º que ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

1 — A sede social é na Rua de Belarmina Marmelo, 15-A, em
Almoçageme, freguesia de Colares, concelho de Sintra.

2 — ...............................................................................................

ARTIGO 3.º

O objecto social consiste na carpintaria, construção civil e com-
pra e venda de propriedades.

ARTIGO 4.º

O capital social, inteiramente realizado, é de cinco milhões de es-
cudos, dividido em três quotas: uma do valor nominal de dois milhões
e quinhentos mil escudos do sócio Henrique José Moscatel Correia; e
duas, uma do valor nominal de duzentos mil escudos e outra do valor
nominal de dois milhões e trezentos mil escudos do sócio Luís Miguel
Moscatel Correia.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

22 de Julho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Fernando Manuel
Pereira Coimbra Fernandes. 2009814282

GLOBAL CASH — GESTÃO DE FRANQUIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 022 618/
050708; identificação de pessoa colectiva n.º 504885170; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 08/050708.

Certifico que foram alterados os artigos 1.º, n.º 2, 3.º, n.º 1, e 4.º
n.os 2 e 4, do contrato que ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

2 — A sociedade tem a sua sede no Parque Aermingeste, Rua
de Marciano Tomaz da Costa, 27, armazém 6, freguesia de São
Marcos, concelho de Sintra.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais valores constantes do activo social é de nove mil novecentos e
setenta e cinco euros e noventa e seis cêntimos e corresponde à soma
de três quotas, uma de três mil trezentos e vinte e cinco euros e
noventa e nove cêntimos pertencente ao sócio José Luís Fernandez
Martinez, outra de três mil trezentos e vinte e quatro euros e noven-
ta e nove cêntimos pertencente ao sócio Carlos Manuel Duarte Oli-
veira e outra de três mil trezentos e vinte e quatro euros e noventa
e oito cêntimos pertencente ao sócio Pedro Miguel Prates Vieira.
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ARTIGO 4.º

2 — Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos, é necessária a intervenção de dois gerentes.

4 — São gerentes os sócios José Luís Fernandez Martinez, Carlos
Manuel Duarte Oliveira e Pedro Miguel Prates Vieira, já designados.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

22 de Julho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Fernando Manuel
Pereira Coimbra Fernandes. 2009809580

ARQUIAMBIENTE — ARQUITECTURA E PROJECTOS
AMBIENTAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 013 232/
980604; inscrição n.º 03; número e data da apresentação: 07/050708.

Certifico que foi aumentado o capital social de 400 000$ para
€ 5000 tendo alterado o artigo 4.º do contrato que ficou com a se-
guinte redacção:

ARTIGO 4.º

1 — O capital social é de cinco mil euros e encontra-se integral-
mente realizado e corresponde à soma das seguintes quotas:

a) Uma de valor nominal de dois mil e quinhentos euros perten-
cente a Francisco José Barbosa Freixo;

b) Outra de valor nominal de dois mil e quinhentos euros perten-
cente a Pedro Rodrigo Martins Lopes.

2 — Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital, até ao quíntuplo do capital social, nos termos e condições
que forem aprovados pela assembleia geral.

3 — Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade nos termos
e condições que forem fixados pela assembleia geral.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

22 de Julho de 2005, — O Segundo-Ajudante, Fernando Manuel
Pereira Coimbra Fernandes. 2009809777

M. RIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 04655/
750807; identificação de pessoa colectiva n.º 500375739; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 29/050712.

Certifico que foi aumentado o capital social de € 2992,80 para
€ 50 001 tendo alterado o artigo 4.º do contrato que ficou com a
seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social inteiramente realizado é de cinquenta mil e um
euros, correspondente à soma de quatro quotas: duas dos valores no-
minais de dezasseis mil seiscentos e sessenta e sete euros, uma de cada
um dos sócios António de Jesus Rios e Joaquim Manuel de Jesus Rios;
e duas dos valores nominais de novecentos e noventa e sete euros e
sessenta cêntimos (bem comum do casal dissolvido) e de quinze mil
seiscentos e sessenta e nove euros e quarenta cêntimos (bem próprio)
da sócia Idalina Manuela de Jesus Rios.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

25 de Julho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Fernando Manuel
Pereira Coimbra Fernandes. 2009820789

AUTO TÁXIS VAZ & LIMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 09778/
950516; identificação de pessoa colectiva n.º 500503583; averba-
mento n.º 2 à inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 02/
050713.

Certifico que foi depositada a acta de que consta a deslocação da
sede para Rua de Maria Veleda, 1, rés-do-chão B, Torre dos Lírios,
Vale Flores, freguesia de São Pedro de Penaferrim.

25 de Julho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Fernando Manuel
Pereira Coimbra Fernandes. 2010188039

ENKROTT, GESTÃO E TRATAMENTO DE ÁGUAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 08257/
680322; identificação de pessoa colectiva n.º 500103461; inscri-
ção n.º 28; número e data da apresentação: 38/050712.

Certifico que foi depositada a acta de que consta a designação do
conselho de administração para o triénio de 2004-2006.

Conselho de administração: presidente — Dionísio da Conceição
Martins; vogais — Nuno Miguel Pires Santos Leitão, Alberto Moura
Fontes, António Eduardo Brites Sanches Lucas Nunes e Carlos Mi-
guel Matias Carvalho.

25 de Julho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Fernando Manuel
Pereira Coimbra Fernandes. 2010548469

GEOTAB — SOCIEDADE DE GESTÃO
DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 017 924/
011011; identificação de pessoa colectiva n.º 502743786; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 12 e inscrição n.º 13; números e data
das apresentações: 33 e 34/050708.

Certifico que foi depositada a escritura e a acta de que consta a
cessação de funções de Andrew Jonh King, em 31 de Março de 2005,
por renúncia e designação de Mark Ingo Niehaus, para a sociedade
em epígrafe por deliberação de 31 de Março de 2005.

26 de Julho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Fernando Manuel
Pereira Coimbra Fernandes. 2009820380

SINALEMP — SINALÉCTICA EMPRESARIAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 021 072/
040308; identificação de pessoa colectiva n.º 505202158; averbamento
n.º 2 à inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 34/050712.

Certifico que foi depositada a acta de que consta a cessação de
funções de António Maria da Silva Freire, em 31 de Julho de 2005,
por renúncia.

27 de Julho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Fernando Manuel
Pereira Coimbra Fernandes. 2009820800

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES SOFERRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 1531;
identificação de pessoa colectiva n.º 500256977; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 277/011211.

Certifico que conforme acta depositada na pasta respectiva foi rede-
nominado o capital, tendo em consequência o artigo 3.º do mesmo ficado
com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de nove mil novecentos e setenta e cinco euros
e está integralmente realizado em dinheiro e corresponde à soma de
duas quotas de quatro mil novecentos e oitenta e sete euros e noven-
ta e oito cêntimos, uma de cada sócio.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

28 de Junho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Fernando Manuel
Pereira Coimbra Fernandes. 2009795563

JOSÉ BALEIA DUARTE & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 018 626/
020225; identificação de pessoa colectiva n.º 505249774; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 35/050712.

Certifico que foi alterado o artigo 3.º do contrato que ficou com a
seguinte redacção:

3.º

A sociedade tem por objecto, movimentação de terras aterros e
desaterres, fornecimento e transporte de terras vegetais e materiais



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIE N.º 225 — 23 de Novembro de 200525 090

de construção, demolições, drenagens e tratamento de taludes e ar-
ranjos em caminhos agrícolas e florestais.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

14 de Julho de 2005. — O Segundo-Ajudante, Fernando Manuel
Pereira Coimbra Fernandes. 2009820363

S-LINE COMÉRCIO AUTOMÓVEL, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 022 592/
050701; identificação de pessoa colectiva n.º 507355849; inscri-
ção n.º 01; número e data da apresentação: 16/050701.

Certifico que entre Ricardo de Jesus Palmeiro dos Santos foi cons-
tituída a sociedade comercial em epígrafe, que se rege pelo contrato
seguinte:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma S-LINE Comércio Automóvel,
Unipessoal, L.da, e vai ter a sua sede na Estrada do Marquês de Pom-
bal, 66, loja direita, na Rinchoa, freguesia de Rio de Mouro, concelho
de Sintra.

2 — Por simples deliberação da gerência poderá a sede social ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como criar, encerrar, sucursais, agências, delegações, ou outras for-
mas locais de representação no território nacional.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a compra, venda e manutenção de
automóveis e motos e respectivos acessórios.

ARTIGO 3.º

Fica permitida a participação da sociedade em agrupamentos com-
plementares de empresas ou agrupamentos de interesse económico,
bem como em sociedades de responsabilidade limitada com objecto
igual ou diferente do seu ou reguladas por lei especial.

ARTIGO 4.º

O capital social está integralmente realizado em dinheiro de cinco
mil euros, e corresponde à quota do único sócio Ricardo de Jesus
Palmeiro dos Santos.

ARTIGO 5.º

1 — A gerência poderá ser remunerada, se tal vier a ser deliberado
em assembleia geral e compete ao sócio Ricardo de Jesus Palmeiro
dos Santos, desde já nomeado gerente.

2 — A sociedade vincula-se com a intervenção de um gerente.

Declarou o outorgante que a gerência fica desde já autorizada a levan-
tar o capital social depositado a fim de ocorrer a despesas de constitui-
ção de registos, instalação da sociedade e gastos anteriores à constituição
e ainda para aquisição de bens e produtos necessários à sua actividade.

12 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Lapas Ferreira. 2009808681

TORRES VEDRAS

SUCATAS RAMAVEDRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 4167; identificação de pessoa colectiva n.º 506091341; data da
entrada: 20050502.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício do ano de 2003.

Está conforme.

26 de Agosto de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália Pires
Dias Narciso Duarte Caetano. 2000513646

SUCATAS RAMAVEDRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 4167; identificação de pessoa colectiva n.º 506091341; data da
entrada: 20050502.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício do ano de 2002.

Está conforme.

26 de Agosto de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália Pires
Dias Narciso Duarte Caetano. 2000513590

CERQUEIRA E BARBOSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 482; identificação de pessoa colectiva n.º 500331120; data da
entrada: 20050502.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício do ano de 2002.

Está conforme.

26 de Agosto de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália Pires
Dias Narciso Duarte Caetano. 2000513573

CERQUEIRA E BARBOSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 482; identificação de pessoa colectiva n.º 500331120; data da
entrada: 20050502.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício do ano de 2003.

Está conforme.

26 de Agosto de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália Pires
Dias Narciso Duarte Caetano. 2006521578

CONTAFINA — CONTABILIDADE E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 4066; identificação de pessoa colectiva n.º 506035514; data da
entrada: 20041229.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício do ano de 2002.

Está conforme.

19 de Agosto de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália Pires
Dias Narciso Duarte Caetano. 2000513794

SANTSILV — AQUECIMENTO CENTRAL
E CANALIZAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3031; identificação de pessoa colectiva n.º 504689525; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 03; número e data da apresentação:
01/04072005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte registo:

Cessação de funções da gerente Luísa Maria da Silva Gomes dos
Santos, por renúncia em 20 de Abril de 2005.

Está conforme.

20 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria do Carmo
Baptista de Jesus Miguel de Sousa. 2011304270

UNIFACE — CLÍNICA DE ESTÉTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 4660; identificação de pessoa colectiva n.º P 507223900; ins-
crição n.º 01; número e data da apresentação: 03/20050707.
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Certifico que entre Sandra Tomás Fernandes Franco, casada com
Pedro Miguel dos Santos Franco, na comunhão de adquiridos; e Maria
Esperança Tomás Fernandes, casada com José Alcindo Fernandes, na
comunhão de adquiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe, a
qual se regerá pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Uniface — Clínica de Estética L.da,
tem a sua sede na Travessa de Florêncio Augusto Chagas, 4-C, freguesia
de Torres Vedras (São Pedro e Santiago), concelho de Torres Vedras.

2 — Por deliberação da gerência a sede poderá ser deslocada para
outro local dentro do mesmo concelho ou concelho limítrofe e bem
assim criar sucursais, filiais, agências e outras formas legais de repre-
sentação no território nacional ou no estrangeiro.

3 — A sociedade poderá adquirir, livremente, participações nou-
tras sociedades, mesmo que estas tenham objecto diverso do seu, e
integrar agrupamentos complementares de empresas, constituir asso-
ciações em participação e consórcios.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto instituto de beleza, clínica de serviços
de estética, clínica de serviços médicos e de serviços de enfermagem,
de naturopatia, de fisioterapia e de medicina alternativa.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e acha-se dividido em duas quotas iguais, uma do valor no-
minal de dois mil e quinhentos euros, pertencente à sócia Sandra Tomás
Fernandes Franco, e a outra do valor nominal de dois mil e quinhen-
tos euros, pertencente à sócia Maria Esperança Tomás Fernandes.

ARTIGO 4.º

1 — Poderão ser exigidas prestações suplementares a todos os só-
cios na proporção da sua quota no capital até ao montante global de
vinte e cinco mil euros.

2 — As sócias poderão fazer suprimentos à sociedade nas condi-
ções a estabelecer em assembleia geral.

ARTIGO 5.º

1 — A administração e a representação da sociedade pertencem aos
gerentes que forem eleitos em assembleia geral.

2 — A gerência será ou não remunerada conforme for deliberado
em assembleia geral.

3 — Fica desde já designada gerente a sócia Sandra Tomás Fernan-
des Franco.

4 — A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.

ARTIGO 6.º

1 — A cessão de quotas entre sócios não carece do consentimento
da sociedade.

2 — A cessão de quotas a estranhos depende do consentimento
prévio da sociedade, gozando a sociedade, em primeiro lugar, e os
sócios não cedentes, em segundo lugar, de direito de preferência.

ARTIGO 7.º

1 — A sociedade poderá amortizar a quota, nos seguintes casos:
a) Com o consentimento do seu titular;
b) Em caso de cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade;
c) Em caso de arresto, arrolamento, penhor ou penhora;
d) Em caso de divórcio ou separação judicial ou declarada pelo con-

servador, a quota não ficar a pertencer integralmente ao seu titular;
2 — A quota amortizada figurará no balanço como tal, e, posteri-

ormente, por deliberação dos sócios, poderão, em sua substituição,
ser criadas, uma ou mais quotas destinadas a ser cedidas a um ou al-
guns sócios ou a terceiros.

Está conforme.

22 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria do Carmo
Baptista de Jesus Miguel de Sousa. 2011305721

J.  P. R. C. — COMÉRCIO DE MOTOCICLOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 4361; identificação de pessoa colectiva n.º 506658600; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 01; número e data da apresentação:
01/22072005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte registo:

Cessação de funções do gerente João Paulo dos Reis Pinto Cheira,
por renúncia em 9 de Novembro de 2004.

Está conforme.

28 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria do Carmo
Baptista de Jesus Miguel de Sousa. 2011254221

F. L. A. E. — INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES,
SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 4648; identificação de pessoa colectiva n.º 507373855; inscri-
ções n.os 02 e 03; número e datas das apresentações: 04/20050711
e 20050728.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

Facto inscrito: designação do conselho de administração.
Conselho de administração: presidente — Álvaro dos Santos da Silva,

casado; vice-presidentes — Francisco Miguel Mota da Silva, casado; e
Luís António Mota da Silva, casado.

Prazo: quadriénio de 2005-2008.
Data: 14 de Junho de 2005.
Facto inscrito: designação do fiscal único.
Fiscal único: Deloitte & Associados, SROC, S. A., representado por

Paulo Jorge Duarte Gil Galvão André, casado, ROC; suplente: Carlos
Manuel Pereira Freire, casado, ROC.

Prazo: quadriénio de 2005-2008.
Data: 24 de Junho de 2005.

Está conforme.

29 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria do Carmo
Baptista de Jesus Miguel de Sousa. 2011219469

ASSISCORP — CONSTRUÇÃO CIVIL,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 4672; identificação de pessoa colectiva n.º P 507402367; ins-
crição n.º 01; número e data da apresentação: 04/20050720.

Certifico que por Rui Pedro Batista Assis, solteiro, maior, foi cons-
tituída a sociedade em epígrafe, a qual se regerá pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma ASSISCORP — Construção Civil, Uni-
pessoal, L.da, e tem a sua sede na Estrada Nacional n.º 9, junto à Ro-
tunda, Edifício Móveis Santo Agostinho, 1.º esquerdo, local de Casa-
linhos de Alfaiata, freguesia de Silveira, concelho de Torres Vedras.

§ único. A sociedade por simples deliberação da gerência, poderá
transferir a sede social para qualquer outro local permitido por lei, bem
como abrir, transferir ou encerrar agências, delegações, sucursais, fili-
ais, dependências, escritórios ou outras formas de representação no País
ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto construção civil, compra e venda de
bens imobiliários e revenda dos adquiridos para esse fim.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de cento e
dezoito mil euros, representando por uma quota de igual valor nomi-
nal, pertencente a ele sócio, Rui Pedro Batista Assis.

ARTIGO 4.º

1 — O sócio poderá decidir efectuar prestações suplementares até
ao montante global correspondente ao décuplo do capital social.

2 — Depende de deliberação do sócio a celebração de contratos de
suprimentos.

ARTIGO 5.º

1 — A gerência da sociedade com ou sem remuneração, conforme
for deliberado, ficará a cargo dele sócio, Rui Pedro Batista Assis, des-
de já nomeado gerente, ou a cargo de outras pessoas estranhas à socie-
dade, que venham a ser por ele sócio designadas.
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2 — Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos é
suficiente a assinatura de um gerente.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá livremente participar sob qualquer forma, no
capital social de sociedades já existentes ou a constituir, qualquer que
seja a sua natureza ou objecto, bem como no capital de sociedades
reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas e desde que em sociedades por quotas não fique na situação
de único sócio desta sociedade.

ARTIGO 7.º

Fica o sócio autorizado a celebrar com a sociedade negócios jurídi-
cos que sirvam à prossecução do objecto social.

Está conforme.

28 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria do Carmo
Baptista de Jesus Miguel de Sousa. 2011254140

AQUAPIPE — CANALIZAÇÃO, CLIMATIZAÇÃO
E ASPIRAÇÃO CENTRAL, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 4661; identificação de pessoa colectiva n.º P 507397169; ins-
crição n.º 01; número e data da apresentação: 04/20050707.

Certifico que por Fernando Romeu Gomes Silva, solteiro, maior,
foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se regerá pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma AQUAPIPE — Canalização, Cli-
matização e Aspiração Central, Unipessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua do Norte, 15, em Gafa-
nhotos, freguesia de Ventosa, concelho de Torres Vedras.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-
da, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestarão de serviços de canaliza-
ção, climatização e aspiração central.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinco mil euros, representado por uma quota de igual valor nomi-
nal, pertencente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência e a representação da sociedade pertencem ao só-
cio único ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme o
sócio decidir.

2 — Para vincular a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar 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.

Disposição transitória

1 — O sócio único fica, desde já, nomeado gerente.
2 — A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do

capital social depositado, a fim de custear as despesas de constituição
e registo da sociedade, aquisição de equipamento e 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.

Está conforme.

28 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria do Carmo
Baptista de Jesus Miguel de Sousa. 2006520407

TRANSPORTADORA CORADINHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2434; identificação de pessoa colectiva n.º 503593389; inscri-
ção n.º 03; número e data da apresentação: 08/28062005.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo de dissolução e encerramento da liquidação de data da aprova-
ção das contas em 30 de Maio de 2005.

Está conforme.

20 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria do Carmo
Baptista de Jesus Miguel de Sousa. 2011278643

ALDEIA — INDÚSTRIA DE PANIFICAÇÃO, SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3978; identificação de pessoa colectiva n.º 505962551; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
01/20050624.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Deslocação de sede para a Rua da Padaria, 2, Casal das Pedras Lages,
Runa, Torres Vedras.

Está conforme.

20 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria do Carmo
Baptista de Jesus Miguel de Sousa. 2002539448

O DIAMANTE — CERVEJARIA RESTAURANTE
DE CUNHA & HENRIQUE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 1299; identificação de pessoa colectiva n.º 502086742; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 13 e inscrição n.º 17; números e data
das apresentações: 01 e 02/27062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes registos:

Cessação de funções dos gerentes Manuel Gomes e Ilda Lopes do
Souto Gomes, por renúncia, em 6 de Junho de 2005; e nomeação de
gerente de Rosária de Jesus Santos, divorciada, em 6 de Junho de 2005.

Está conforme.

21 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria do Carmo
Baptista de Jesus Miguel de Sousa. 2011235855

CASIMPER, IMPERMEABILIZANTES
E REVESTIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 1213; identificação de pessoa colectiva n.º 501647120; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 10; número e data da apresentação:
05/28062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte registo:

Cessação de funções do gerente Adérito Gomes Castelo, por óbito,
em 25 de Fevereiro de 2005.

Está conforme.

22 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria do Carmo
Baptista de Jesus Miguel de Sousa. 2006229621

SUPER DESCONTO — SOCIEDADE PORTUGUESA
DE LOJAS DE DESCONTO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 4418; identificação de pessoa colectiva n.º 503189553; inscri-
ção n.º 15; números e data das apresentações: 02, 03 e 04/
28062005.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi reduzido o
capital social em € 936 610, mediante a extinção de cento e oitenta
e sete mil trezentos e vinte e duas acções, com o valor nominal de
cinco euros cada uma, para proceder à cobertura de prejuízos, tendo
em consequência sido alterado o artigo 4.º, tendo ainda sido alterados
o corpo do artigo 2.º e o artigo 14.º, os quais ficaram com a seguinte
redacção:

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na gestão e exploração de estabeleci-
mentos comerciais denominados lojas, desconto, importação, exporta-
ção e comercialização de produtos alimentares, produtos frescos e con-
gelados, bebidas, equipamento para o lar e bem estar pessoal, têxteis e
outros de consumo corrente em supermercado, comércio por grosso.

§ único. (Mantém-se.)
ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de novecen-
tos mil euros e encontra-se representado por cento e oitenta mil acções
com o valor nominal de cinco euros cada.

ARTIGO 14.º

Para a sociedade se considerar validamente obrigada em todos os
seus actos e contratos é necessária a intervenção de um administra-
dor ou, em alternativa, de um ou dois mandatários, dentro das atribui-
ções específicas e com os limites constantes dos poderes que lhe fo-
rem atribuídos pelo respectivo mandato.

Depositado na pasta respectiva cópia actualizada do contrato.

Está conforme.

25 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria do Carmo
Baptista de Jesus Miguel de Sousa. 2009415787

COOPERTORRES — COOPERATIVA DE RETALHISTAS
DE MERCEARIAS DO OESTE, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 1594; identificação de pessoa colectiva n.º 500336334; inscri-
ção n.º 13; número e data da apresentação: 02/20041123.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Facto inscrito: nomeação dos membros de direcção e do conselho
fiscal.

Direcção: presidente — José Henrique Carvalho, casado; vice-
-presidente — Francisco dos Santos Raposo, casado, vogal — Antó-
nio Pedro Antunes Catarino, casado; suplente — Luís António Pais
da Silva, casado, em representação de Litó-Minimercado, L.da

Conselho fiscal: presidente — Vítor Manuel Roxa de Sousa Leão,
casado, secretário — Mário Rui da Silva Príncipe Lopes, casado; vo-
gal — Ana Maria da Anunciação da Silva Garcia, casada.

Prazo: quadriénio de 2004-2007.
Data: 5 de Janeiro de 2004.

Está conforme.

29 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria do Carmo
Baptista de Jesus Miguel de Sousa. 2006513648

TECNOVEDRAS — NOVAS TECNOLOGIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 4539; identificação de pessoa colectiva n.º 507123697; inscri-
ção n.º 02; números e data das apresentações: 01, 02 e 03/
30062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital social de € 5000 para € 5500, sendo o montante do au-
mento de € 500, subscrito e realizado em dinheiro pelo sócio Carlos
Amorim Silva Coelho com € 250 e pela entrada do novo sócio Hélio
Manuel Duarte Brazuna Cândido, casado com Graça Maria dos Santos
Caetano Brazuna Cândido na comunhão de adquiridos, com € 250,
tendo em consequência do aumento sido alterado o artigo 4.º, e ainda
o artigo 9.º, tendo os mesmos ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil e quinhentos euros e corresponde à soma de três quotas: uma no

valor nominal de dois mil e quinhentos euros pertencente à sócia Graça
Maria dos Santos Caetano Brazuna Cândido; uma no valor nominal
de dois mil setecentos e cinquenta euros do sócio Carlos Amorim Silva
Coelho e uma no valor nominal de duzentos e cinquenta euros do
sócio Hélio Manuel Duarte Brazuna Cândido.

ARTIGO 9.º

......................................................................................................
A gerência social será exercida por todos os sócios, que desde já

ficam nomeados gerentes, remunerados ou não, consoante for delibe-
rado em assembleia.

......................................................................................................

Foi depositado na pasta respectiva cópia actualizada do contrato.

Está conforme.

26 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria do Carmo
Baptista de Jesus Miguel de Sousa. 2011279640

ELECTROAREIAS — AREIAS, ELECTRODOMÉSTICOS
E INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 4621; identificação de pessoa colectiva n.º 507300688; inscri-
ção n.º 02; número e data da entrada: 04/20050630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Facto inscrito: nomeação de gerentes.
Gerentes nomeados: Celso da Luz Carlos e Dora Cristina dos San-

tos Miguel Carlos.
Data: 17 de Maio de 2005.

Está conforme.

26 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria do Carmo
Baptista de Jesus Miguel de Sousa. 2011279682

MALVAR & CARDOSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2088; identificação de pessoa colectiva n.º 503149357; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 01; número e data da apresentação:
05/20050630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Deslocação de sede para a Rua do Conde Tarouca, 4, 2.º, esquerdo,
São Pedro, Torres Vedras.

Está conforme.

26 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria do Carmo
Baptista de Jesus Miguel de Sousa. 2011236630

JULISE — INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
E TURÍSTICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3702; identificação de pessoa colectiva n.º 504794965; inscri-
ção n.º 08; número e data da apresentação: 06/20050630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Facto inscrito: designação do conselho de administração e do fiscal
único.

Conselho de administração: presidente — Eduardo Dias Netto de
Almeida, vogais — Joaquim Manuel Teixeira Nunes Barata e Roberto
Marques Pinto da Silveira.

Fiscal único — Camacho Palma & Lisboa Afonso, SROC, repre-
sentado por Horácio Lisboa Afonso, ROC; suplente — António Ma-
nuel Pessanha Camacho Palma, ROC.

Prazo: triénio de 2005-2007.
Data: 29 de Março de 2005.

Está conforme.

26 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria do Carmo
Baptista de Jesus Miguel de Sousa. 2005316946
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PORTALEGRE
PORTALEGRE

TTJ — TRADUÇÕES E TRANSCRIÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 1291;
identificação de pessoa colectiva n.º 507431170; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 01/220705.

Certifico que Carlos Alberto Marianito Carona casado com Maria
da Conceição Correia Trancarruas Carona, na comunhão de adquiri-
dos, Rua do Aqueduto da Amoreira, lote 15, rés-do-chão-C, Elvas,
constituiu a sociedade unipessoal em epígrafe, que se rege pelo se-
guinte contrato:

1.º

1 — A sociedade adopta a firma TTJ — Traduções e Transcrições,
Unipessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede no Largo dos Silveiros, 3, rés-do-
-chão, direito, em Portalegre.

3 — Por decisão sócio único poderá a sociedade transferir a sua
sede social dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

2.º

A sociedade tem por objecto traduções e transcrições de gravações
de audiências de julgamento, de documentos, depoimentos, actas, reu-
niões, discursos ou entrevistas.

3.º

1 — O capital social é de 5000 euros, representado por uma quota
de igual valor nominal, pertencente ao sócio único.

2 — O capital social encontra-se integralmente realizado em di-
nheiro.

4.º

1 — A gerência e a representação da sociedade pertencem ao só-
cio Carlos Alberto Marianito Carona, desde já nomeado gerente.

2 — Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura do gerente.
3 — A sociedade pode constituir mandatário mediante a outorga

de procuração adequada para o efeito.

5.º

O sócio único fica, desde já, autorizado a celebrar negócios jurídi-
cos com a sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do
objecto social.

6.º

A sociedade pode participar em agrupamentos complementares de
empresas, bem como em sociedades com objecto diferente, ou regu-
lados por lei especial, e inclusivamente como sócia de responsabilida-
de limitada.

7.º

 A duração da sociedade é por tempo indeterminado.

8.º

O sócio único poderá fazer à sociedade os suprimentos que esta
carecer, nas condições por aquele determinadas.

9.º

A sociedade poderá entrar de imediato em actividade, ficando o
sócio único, desde já, autorizado a efectuar o levantamento do capi-
tal social para fazer face às despesas de constituição e registo da socie-
dade, sua instalação e aquisição de equipamento.

Conferida. Está conforme.

28 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Henriqueta
Damasceno Pereira Gomes Rota. 2008810801

SPAULOP — ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 1255;
identificação de pessoa colectiva n.º 506285391; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 3 e inscrição n.º 5; números e data das apresenta-
ções: Of. 1 e 2/270705.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, que Idelino
Lopez Perez cessou funções de gerente, por renúncia.

Data: 9 de Novembro de 2004.

Foi designado gerente o novo sócio Tiago José Carrilho Batista
Crisanto, casado, residente na Rua das Xaras, 3, 1.º esquerdo, Porta-
legre;

Foram alterados os artigos 3.º e 5.º, que ficaram com a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

1 — O capital social integralmente realizado em dinheiro é de cin-
co mil euros, e corresponde à soma de duas iguais, no valor nominal
de dois mil e quinhentos euros, cada pertencentes, uma a cada um dos
sócios, Tiago José Carrilho Batista Crisanto e Rui Manuel Carrilho
Crisanto.

2 — Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos que, para
além do capital social, venham a ser necessários aos negócios sociais.
O seu montante, os juros e condições de reembolso desses suprimen-
tos serão fixados em assembleia geral.

ARTIGO 5.º

1 — A gerência da sociedade dispensada de caução e remunerada
ou não, conforme for deliberado em assembleia geral, compete a só-
cios ou a não sócios.

2 — Ficam desde já ficam nomeados gerentes os sócios Tiago José
Carrilho Batista Crisanto e Rui Manuel Carrilho Crisanto.

3 — Para obrigar a sociedade, em todos os actos e contratos é
suficiente a assinatura de um gerente.

 O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Conferida. Está conforme.

29 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Henriqueta
Damasceno Pereira Gomes Rota. 2008810836

ENGILEGRE — ENGENHARIA, PROJECTOS
E CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 995;
identificação de pessoa colectiva n.º 504873326; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 1/210705.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi designa-
do gerente o novo sócio Pedro Manuel Gonçalves Loução Reia, casa-
do na comunhão de adquiridos com Fernanda Maria Lourenço da Sil-
va, residente na Vivenda Árias, Estrada da Serra, Portalegre.

Foi aumentado o capital social de € 5237,38 para € 6546,72.
Foram alterados os artigos 4 e 5.º, que ficaram com a seguinte

redacção:
4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de seis mil
quinhentos e quarenta e seis euros e setenta e dois cêntimos e corres-
ponde à soma de três quotas, uma do valor nominal de dois mil seis-
centos e dezoito euros e sessenta e nove cêntimos, pertencente ao
sócio Carlos Manuel Batista Guedelha, uma do valor nominal de dois
mil seiscentos e dezoito euros e sessenta e nove cêntimos, perten-
cente ao sócio, Carlos Manuel Rabaça Carvalho e uma do valor no-
minal de mil trezentos e nove euros e trinta e quatro cêntimos, per-
tencente ao sócio Pedro Manuel Gonçalves Loução Reia.

5.º

1 — A gerência e administração da sociedade, com ou sem remu-
neração, conforme for deliberado em assembleia geral, pertence a todos
os sócios.

2 — A sociedade vincula-se com a assinatura de dois gerentes.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Conferida. Está conforme.

28 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Henriqueta
Damasceno Pereira Gomes Rota. 2008810763

ENGILEGRE — ENGENHARIA, PROJECTOS
E CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 995;
identificação de pessoa colectiva n.º 504873326; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/210705.
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Certifico que a sociedade em epígrafe deslocou a sede para a Rua
do Engenheiro Cipriano Caleya, 12, fracção B, Zona Industrial, Por-
talegre, tendo, em consequência, alterado o n.º 1 do artigo 2.º do res-
pectivo contrato, que ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade estabelece a sede na Rua do Engenheiro Cipriano
Caleya, 12, fracção B, Zona Industrial, em Portalegre.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Conferida. Está conforme.

28 de Julho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Henriqueta
Damasceno Pereira Gomes Rota. 2008810771

PORTO
PORTO — 2.A SECÇÃO

GO MERCHANDISING — PROMOÇÕES
E MERCHANDISING, L.DA

(antes denominada 99 MERCHANDISING
PROMOÇÕES E MERCHANDISING, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 55 170; identificação de pessoa colectiva n.º 504530461; ins-
crição n.º 11; número e data da apresentação: 49/050701.

Certifico que, por escritura lavrada em 15 de Junho de 2005 no
Cartório Notarial de Lisboa, a cargo da notária licenciada Isabel Ca-
tarina Portela Guimarães Neto Ferreira, foi alterado o artigo 1.º do
pacto social da sociedade em epígrafe, cuja redacção passa a ser a
seguinte:

1.º

1 — A sociedade adopta a firma Go Merchandising — Promoções
e Merchandising, L.da, tem a sua sede na Rua da Invicta Filmes, 164,
2.1, freguesia de Ramalde, concelho do Porto.

§ único. A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar sucursais ou
quaisquer formas de representação no território nacional ou no es-
trangeiro.

Foi depositado na pasta respectiva o contrato social, na sua redac-
ção actualizada.

Está conforme.

19 de Julho de 2005. — O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 2007457474

GLASS — HOTELARIA E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 59 564; identificação de pessoa colectiva n.º 507303709; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 19/050706.

Certifico que foi constituía a sociedade em epígrafe, a qual se irá
reger pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a denominação Glass — Hotelaria e Orga-
nização de Eventos, L.da, e tem a sua sede na Rua de Manuel Pinto de
Azevedo, 567, armazém 1, na cidade do Porto.

2 — Por simples deliberação da gerência a sociedade poderá deslo-
car a sua sede dentro do mesmo concelho ou concelhos limítrofes, e
criar sucursais, agências ou outras formas de representação local, no
país ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a exploração de actividades hotelei-
ras, organização de eventos e actividades complementares.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, em dinheiro é de cinco
mil euros, dividido em duas quotas iguais de dois mil e quinhentos euros
cada uma, pertencente uma à sócia Via — Actividades Hoteleiras, L.da,
e a outra ao sócio Luís Filipe Lamouroux Barroso.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá participar no capital de outras sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu, mediante prévia deliberação dos
sócios.

ARTIGO 5.º

A gerência e administração da sociedade e a sua representação,
em juízo e fora dele, activa e passivamente, remunerada ou não,
conforme for deliberado em assembleia geral, compete a Nuno Va-
lentim Pinto de Loureiro e ao sócio Luís Filipe Lamouroux Barro-
so, que, desde já, ficam nomeados gerentes, com dispensa de cau-
ção.

§ 1.º Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos, ne-
cessária a assinatura de dois gerentes.

§ 2.º Ficam incluídos nos poderes de gerência a compra e venda de
veículos automóveis, assinar contratos de leasing ou locação finan-
ceira de quaisquer móveis e, ainda, tomar de arrendamento quaisquer
locais e dar ou tomar de trespasse quaisquer estabelecimento, bem como
confessar, desistir e transigir em juízo.

§ 3.º Fica expressamente proibido aos gerentes obrigar a sociedade
em actos e contratos estranhos aos negócios sociais, tais como abo-
nações, fianças, letras de favor ou outros actos semelhantes.

ARTIGO 6.º

1 — A cessão total ou parcial de quotas é livremente permitida
entre sócios e a favor dos seus descendentes; porém, a favor de ou-
tros, fica dependente do prévio consentimento da sociedade, cabendo
a esta, em primeiro lugar e aos sócios não cedentes, em segundo lu-
gar, o direito de preferência, aplicando-se o disposto nos artigos 416.º
a 418.º do Código Civil.

2 — Os direitos de preferência consagrados neste artigo gozam de
eficácia real, que os contraentes expressamente convencionam, nos
termos e para os efeitos do artigo 421.º do Código Civil.

ARTIGO 7.º

1 — A sociedade poderá amortizar a quota ou parte da quota de
qualquer sócio nos casos seguintes:

a) Interdição, inabilitação, ausência legalmente verificada, insol-
vência ou falência do respectivo titular;

b) Quando a quota for arrestada, penhorada, arrolada ou sujeita a
qualquer outro procedimento cautelar ou administrativo;

c) Por acordo com o respectivo titular.
2 — A contrapartida da amortização será a que resultar de um ba-

lanço especial, organizado para o efeito pela gerência, e levado a cabo
por peritos, um indicado por cada sócio.

3 — O balanço referido no número anterior deverá estar concluído
no prazo máximo de 60 dias a contar da deliberação da amortização
da quota.

4 — A contrapartida será paga em duas prestações: metade no prazo
de 30 dias a contar do balanço efectuado e a outra metade acrescido
de juros à taxa legal então em vigor, no prazo de um ano a contar
daquela data.

5 — Amortizada qualquer quota, a mesma passa a figurar no balan-
ço como quota amortizada, podendo posteriormente os sócios delibe-
rar em assembleia geral, para o efeito convocada, a criação de uma
ou várias quotas, em vez da amortizada, destinadas a serem alienadas
aos sócios.

ARTIGO 8.º

No caso de morte, interdição ou inabilitação de qualquer sócio, a
sociedade continuará com o representante legal do interdito ou inabi-
litado e os herdeiros do falecido, devendo estes nomear de entre si
um que a todos represente na sociedade, enquanto a quota se manti-
ver indivisa.

ARTIGO 9.º

As assembleias gerais, quando a lei não prescreva outros prazos ou
formalidades, serão convocadas por carta registada, com aviso de
recepção, dirigidas aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias.

ARTIGO 10.º

Os lucros líquidos disponíveis apurados em cada balanço serão ou
não distribuídos, conforme for deliberado em assembleia geral.

Está conforme.

21 de Julho de 2005. — O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 2007457547
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Q. G. S. — QUALIDADE, GESTÃO E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 45 941/890627; identificação de pessoa colectiva
n.º 502180374; número e data da apresentação: 757/20050621.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004 referente à socie-
dade em epígrafe.

28 de Julho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria da Conceição
Ribeiro da Silva. 2000639895

I .  M.  F. — INFORMAÇÃO DE MERCADOS
FINANCEIROS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 52 761; identificação de pessoa colectiva n.º 503740438; ins-
crição n.º 20; número e data da apresentação: 33/050706.

Certifico que pela acta n.º 40 referente à sociedade em epígrafe,
foi efectuada a designação dos membros dos órgãos sociais para o ano
de 2005.

Nomeados em 31 de Dezembro de 2004:
a) Conselho de administração: presidente — Manuel Jorge Ferreira

Ferraz, casado, residente na Rua da Alegria, 837, 4.º, direito, Porto;
vogais — Ricardo Nuno Rosales da Silva Marques, casado, residente
na Rua de Costa Ferreira, lote 10, Birre, Cascais, e Filipe Manuel de
Oliveira Castro Branco Garcia, casado, residente na Rua de Brito e
Cunha, 487, 3.º, esquerdo, traseiras, Matosinhos.

b) Fiscal único efectivo — Jorge Manuel Teixeira da Silva, ROC,
casado, residente na Urbanização de Souto do Rio, lote 43, ap. 33,
Águeda; suplente — António Vítor de Almeida Campos, ROC, casa-
do, residente na Avenida do Capitão Silva Pereira, 99, 1.º, frente,
Viseu.

É o que me cumpre certificar.

25 de Julho de 2005. — O Ajudante Principal, José Guilherme
Cerqueira Martins. 2007457610

VILA NOVA DE GAIA

REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS — FÁTIMA FARIA
DOS SANTOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 62 512/20050629; identificação de pessoa colectiva
n.º 507093208; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 1/
20050629.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os seguintes registos:

Alteração do contrato de sociedade.
Sede: Rua da Quinta do Bispo, 7 e 19, Praia da Granja, freguesia de

Vila Nova de Gaia (Santa Marinha), concelho de Vila Nova de Gaia,
distrito do Porto.

7 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2010940059
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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

 € 5,20




