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1. Concursos públicos

PARTE A

ÓRGÃOS DE SOBERANIA

MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA

Comando-Geral da Guarda Nacional
Republicana

Chefia do Serviço de Intendência

Conselho Administrativo

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
Guarda Nacional Republicana
Chefia do Serviço de Intendência

Endereço Código postal
Rua de Damasceno Monteiro 1170-165 Lisboa

Localidade/Cidade País
Lisboa Portugal

Telefone Fax
218814900 218814956

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
csint@gnr.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 camisas do uniforme n.º 2.

II.1.6) Descrição/objecto do concurso
20 000 camisas do uniforme n.º 2, de meia manga, para militares masculinos.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
No Depósito de Fardamento da Chefia do Serviço de Intendência da Guarda Nacio-
nal Republicana, sito na Rua de Damasceno Monteiro, 1170-165 Lisboa.

Código NUTS
PT 130.

II.1.8) Nomenclatura

II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *
Vocabulário principal Vocabulário complementar

Objecto 18.32.10.00-5 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

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

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

II.1.8.2) Outra  nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC) **
18.21.30.

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
20 000 camisas do uniforme n.º 2, de meia manga, para militares masculinos.

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

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

Prazo em meses \\ e/ou em dias \\\ a partir da data da consignação (para
obras)

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

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

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO

III.1.1) Cauções e garantias exigidas
5% do montante total do fornecimento, com exclusão do IVA.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
O pagamento será efectuado na forma e condições estipuladas no artigo 5.º do pro-
grama do concurso e do caderno de encargos.
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III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
Poderão concorrer agrupamentos de empresas, não sendo exigida a sua constituição
jurídica na apresentação da proposta. No caso de a adjudicação lhes ser feita, terão
que se associar obrigatoriamente, antes da celebração do contrato, de modo a cons-
tituírem uma única entidade jurídica, em regime de responsabilidade solidária.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/do
prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a capacidade
económica, financeira e técnica mínima exigida
Não podem apresentar propostas as empresas que se encontrem em alguma das si-
tuações previstas no artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, e no
artigo 3.º do programa do concurso.

III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
Declaração na qual os concorrentes indiquem o seu nome, número fiscal de contri-
buinte, número do bilhete de identidade ou de pessoa colectiva, estado civil e
domicílio ou, no caso de pessoa colectiva, a denominação social, número de pes-
soa colectiva, sede, filiais que interessem à execução do contrato, objecto social,
nome dos titulares dos corpos sociais e de outras pessoas com poderes para a
obrigarem, conservatória do registo comercial onde se encontra matriculada e o seu
número de matrícula nessa conservatória:
Declaração nos termos do artigo 33.º, n.º 2, do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Ju-
nho, e do n.º 2 do artigo 3.º do programa do concurso.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
Declaração do concorrente na qual indique, em relação aos últimos três anos, o
volume global dos seus negócios e dos fornecimentos de bens objecto do procedi-
mento:
Cópia da última declaração periódica de rendimentos para efeitos de IRS ou IRC,
contendo o carimbo «Recebido», ou, para entidades que não estejam sujeitas a
obrigação declarativa, certidão dessa inexistência passada pelos serviços compe-
tentes da administração fiscal. Este documento não pode ser substituído por recibos
de pagamento de IRS ou IRC já efectuados a título de autoliquidação ou por conta.

III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Lista dos principais bens fornecidos nos últimos três anos, respectivos montantes,
datas e destinatários, a comprovar por declaração destes ou, na sua falta e tratando-
-se de destinatários particulares, por simples declaração do concorrente;
Descrição do equipamento técnico utilizado pelo concorrente.

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 A qualidade do tecido;
2 A qualidade da entretela;
3 A qualidade da confecção;
4 O preço;
5 O prazo de entrega.
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 05/CA/CSI/2006.

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

Data limite de obtenção 13 /02 /2006

Custo: 25 euros. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento:
O horário de atendimento ao público para obtenção dos documentos contratuais é
das 9 às 12 e das 14 às 17 horas. O valor pode ser liquidado em numerário ou
cheque, passado em nome do Conselho Administrativo da Chefia do Serviço de
Intendência da GNR. Desde que solicitados em tempo útil, o programa e o caderno
de encargos podem ser enviados aos interessados, contra o pagamento aos CTT no
acto de entrega do valor indicado anteriormente, acrescido dos custos de envio.
IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação

13 /02 /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

Até \\ /\\ /\\\\ ou \\ meses e/ou 090 dias a contar da data
fixada para a recepção das propostas

IV.3.7) Condições de abertura das propostas

IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas
Qualquer interessado, apenas podendo intervir os concorrentes e seus representan-
tes, devidamente credenciados.

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 14 /02 /2006
Hora: 10 horas. Local: Conselho Administrativo da Chefia do Serviço de Intendên-
cia da GNR.

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
Não são admitidas propostas relativas a parte dos bens objecto do procedimento.

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

9 de Dezembro de 2005. — O Presidente do Conselho Administra-
tivo, Carlos Jorge de Figueiredo Polido, major de AM.

3000188160

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 Serviço de Aprovisionamento
(Zona Central)

Endereço Código postal
Rua de José António Serrano 1150-199

Localidade/Cidade País
Lisboa Portugal

Telefone Fax
218841368 218841073

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
helena.lisboa@chlisboa-zc.min-saude.pt

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

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

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

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

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

II.1) DESCRIÇÃO

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

Combinação dos anteriores £

II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro?
NÃO    ¢         SIM    £

II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Contrato de fornecimento.
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II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Aquisição de material de osteossíntese externa.

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), Armazém de Consumo.

Código NUTS
PT 171 LISBOA E VALE DO TEJO — GRANDE LISBOA.

II.1.8) Nomenclatura

II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *
Vocabulário principal Vocabulário complementar

Objecto 33.18.33.00-9 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

II.1.9) Divisão em lotes
NÃO   ¢        SIM    £
Indicar se se podem apresentar propostas para:

um lote £ vários lotes £ todos os lotes £

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

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

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

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO

III.1.1) Cauções e garantias exigidas
Não há lugar a caução nesta fase.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
90 dias a partir da factura.

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
Conforme o estipulado no artigo 32.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/do
prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a capacidade
económica, financeira e técnica mínima exigida
a) Declaração de acordo com o n.º 2 do artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8
de Junho.

III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
a) Declaração comprovativa que tem a situação regularizada quanto ao pagamento
da taxa ao INFARMED ou INSA, conforme o caso, nos termos do Decreto-Lei
n.º 282/85, de 26 de Outubro, do artigo 72.º da Lei n.º 3-B/2000, de 4 de Abril,
do Decreto-Lei n.º 312/2002, de 20 de Dezembro, e do Decreto-Lei n.º 264/2003,
de 24 de Outubro.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
a) Lista dos principais fornecimentos objecto do concurso nos últimos três anos,
respectivos montantes, datas e destinatários, a comprovar por declaração destes.

III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
a) Documento comprovativo, emitido por organismo competente, em como os pro-
dutos a que concorrem, no caso de abrangidos pelo Decreto-Lei n.º 273/95, de 25
de Outubro, e que satisfazem os requisitos essenciais estabelecidos na Portaria
n.º 136/96, de 3 de Maio, ou, em sua substituição, declaração, sob compromisso de
honra, em como os produtos a que concorrem e que são considerados dispositivos
médicos respeitam as disposições acima referidas, comprometendo-se a entregar tais
comprovativos em caso de adjudicação.

III.3) CONDIÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS DE SERVIÇOS

III.3.1) A prestação do serviço está reservada a uma determinada profissão?

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

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

NÃO    ¢       SIM    £

SECÇÃO IV: PROCESSOS

IV.1) TIPO DE PROCESSO

Concurso público ¢

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

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
1-2.0023/06.

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

Data limite de obtenção 11 /01 /2006

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

Condições e forma de pagamento:
Em moeda ou cheque.

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

13 /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

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

IV.3.7) Condições de abertura das propostas

IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas
Pode assistir ao acto público de abertura qualquer interessado, apenas podendo
nele intervir os concorrentes ou seus representantes devidamente credenciados.

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

Hora: 10 horas. Local: Serviço de Aprovisionamento, sito na morada indicada
em I.1).

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    ¢        SIM    £

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

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

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

12 de Dezembro de 2005. — O Administrador Hospitalar, Armé-
nio Neves. 3000188156

Centro Hospitalar de Torres Vedras

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 Torres Vedras Serviços de Aprovisionamento

do Centro Hospitalar de Torres
Vedras

Endereço Código postal
Rua do Dr. Aurélio Ricardo Belo 2560-324

Localidade/Cidade País
Torres Vedras Portugal

Telefone Fax
+351 261319385 +351 261319264

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
aprov@hdtvedras.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 £
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SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

II.1) DESCRIÇÃO

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

Combinação dos anteriores £

II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro?
NÃO    ¢         SIM    £

II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Concurso público n.º 100011/2005.

II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Fornecimento de um sistema de digitalização radiográfico por châssis de fósforo.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Serviços de Aprovisionamento do Centro Hospitalar de Torres Vedras.

Código NUTS
PT 16B CONTINENTE CENTRO — OESTE.

II.1.8) Nomenclatura

II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *
Vocabulário principal Vocabulário complementar

Objecto 33.11.10.00-1 M016-4M036-0M048-7
principal

II.1.9) Divisão em lotes
NÃO   ¢        SIM    £
Indicar se se podem apresentar propostas para:

um lote £ vários lotes £ todos os lotes £

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

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO

II.2.1) Quantidade ou extensão total
Um sistema de digitalização radiográfico por châssis de fósforo, composto pelos
componentes e acessórios.

II.2.2) Opções. Descrição e momento em que podem ser exercidas
São admitidas propostas variantes, devidamente explícitas, mas não são admitidas
condições divergentes do programa do concurso e do caderno de encargos.

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

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

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
Nos pagamentos até 90 dias a contar da data de emissão das facturas relativas ao
fornecimento, os adjudicatários não terão direito a juros de mora.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

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

III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
Declaração emitida conforme o artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Ju-
nho.
Declaração emitida conforme alínea a) do n.º 1 do artigo 96.º do Decreto-Lei
n.º 197/99, de 8 de Junho.
Comprovativo da regularização da taxa sobre comercialização de dispositivos médi-
cos, conforme despacho n.º 15 247/2004 (2.ª série), do Ministro da Saúde.

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.

SECÇÃO IV: PROCESSOS

IV.1) TIPO DE PROCESSO

Concurso público ¢

IV.1.1) Já foram seleccionados candidatos?

NÃO    ¢        SIM   £

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

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

1 Adequação técnica e facilidade de operação;
2 Características técnicas do equipamento;

3 Preço;
4 Prazo de entrega;
5 Garantia de assistência técnica e manutenção.

Por ordem decrescente de importância NÃO £ SIM ¢

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante
N.º 100011/2005.

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

Data limite de obtenção 09 /01 /2006

Custo: ———————— Moeda: ————————
Condições e forma de pagamento:

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

23 /01 /2006
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

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

IV.3.7) Condições de abertura das propostas

IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas
Podem assistir todos os interessados, podendo apenas intervir os representantes
dos concorrentes devidamente credenciados.

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 24 /01 /2006
Hora: 15 horas. Local: Sala n.º 1 do Serviço de Aprovisionamento do Centro Hos-
pitalar de Torres Vedras, Rua do Dr. Aurélio Ricardo Belo, Torres Vedras.

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

12 /12 /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.

12 de Dezembro de 2005. — O Presidente do Conselho de Admi-
nistração, José Manuel Agostinho de Campos Pinheiro.

3000188157

Hospital de São Marcos

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 São Marcos Serviço de Aprovisionamento

Endereço Código postal
Largo do Engenheiro Carlos Amarante 4701-965 Braga

Localidade/Cidade País
Braga Portugal

Telefone Fax
253209000/253209045 253613334/253209092

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
hsm.geral@hsmbraga.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.1.2) 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.1.6) Descrição/objecto do concurso
Fornecimento de material de esterilização e empacotamento.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Conforme o exigido no caderno de encargos.

Código NUTS
PT 112.

II.1.8) Nomenclatura

II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *
Vocabulário principal Vocabulário complementar

Objecto 33.10.00.00-1 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

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

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

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

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO

II.2.1) Quantidade ou extensão total
As quantidades dos bens a fornecer são as expressas na parte IV do caderno de
encargos.

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

Prazo em meses \\ e/ou em dias \\\ a partir da data da consignação (para
obras)

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

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

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO

III.1.1) Cauções e garantias exigidas
Para garantir o exacto e pontual cumprimento das suas obrigações, pode ser exigi-
da a prestação de uma caução no valor de 5% do montante total do fornecimento,
com exclusão do IVA.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
Conforme o descrito no artigo 4.º das cláusulas jurídicas do caderno de encargos.

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
É permitida a apresentação de propostas por um agrupamento de concorrentes, o
qual deve assumir a forma jurídica de consórcio, ou outras, desde que aceites pelo
Hospital de São Marcos quando lhe for adjudicado o contrato.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/do
prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a capacidade
económica, financeira e técnica mínima exigida
Conforme o exigido no caderno de encargos.

III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
Conforme o exigido no caderno de encargos.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
Conforme o exigido no caderno de encargos.

III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Conforme o exigido no caderno de encargos.

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 —————————— 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
600003.

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

Data limite de obtenção 13 /01 /2006 ou \\\ dias a contar da
publicação do anúncio no Diário da República.

Custo: 30 euros. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento:
Os documentos podem ser adquiridos no Serviço de Aprovisionamento, mediante
pagamento prévio em numerário ou cheque, na Tesouraria deste Hospital.

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

23 /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: até às 17 horas e 30 minutos.

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

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

£ £ £ £ £ £ £ £ ¢ £ £ ————————

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

Até \\ /\\ /\\\\ ou \\ meses e/ou 090 dias a contar da data
fixada para a recepção das propostas

IV.3.7) Condições de abertura das propostas

IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas
Os interessados no processo, apenas podendo intervir os interessados e seus repre-
sentantes, devidamente credenciados.

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 24 /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 e 30 minutos. Local: Serviço de Aprovisionamento do Hospital de
São Marcos.

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.

12 de Dezembro de 2005, — O Presidente do Conselho de Admi-
nistração, Lino Mesquita Machado. 3000188158
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ANÚNCIO DE CONCURSO

Obras £

Fornecimentos ¢

Serviços £

O concurso está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos (ACP)?
NÃO    ¢         SIM    £

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Hospital de São Marcos Serviço de Aprovisionamento

Endereço Código postal
Largo do Engenheiro Carlos Amarante 4701-965 Braga

Localidade/Cidade País
Braga Portugal

Telefone Fax
253209000/253209045 253613334/253209092

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
hsm.geral@hsmbraga.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.1.6) Descrição/objecto do concurso
Fornecimento de material de laparoscopia.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Conforme o exigido no caderno de encargos.

Código NUTS
PT 112.

II.1.8) Nomenclatura

II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *
Vocabulário principal Vocabulário complementar

Objecto 33.10.00.00-1 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

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

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

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

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO

II.2.1) Quantidade ou extensão total
As quantidades dos bens a fornecer são as expressas na parte IV do caderno de
encargos.

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

Prazo em meses \\ e/ou em dias \\\ a partir da data da consignação (para
obras)

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

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

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO

III.1.1) Cauções e garantias exigidas
Para garantir o exacto e pontual cumprimento das suas obrigações, pode ser exigi-
da a prestação de uma caução no valor de 5% do montante total do fornecimento,
com exclusão do IVA.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
Conforme o descrito no artigo 4.º das cláusulas jurídicas do caderno de encargos.

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
É permitida a apresentação de propostas por um agrupamento de concorrentes, o
qual deve assumir a forma jurídica de consórcio, ou outras, desde que aceites pelo
Hospital de São Marcos quando lhe for adjudicado o contrato.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/do
prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a capacidade
económica, financeira e técnica mínima exigida
Conforme o exigido no caderno de encargos.

III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
Conforme o exigido no caderno de encargos.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
Conforme o exigido no caderno de encargos.

III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Conforme o exigido no caderno de encargos.

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 —————————— 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
600016.

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

Data limite de obtenção 13 /01 /2006 ou \\\ dias a contar da
publicação do anúncio no Diário da República.

Custo: 30 euros. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento:
Os documentos podem ser adquiridos no Serviço de Aprovisionamento, mediante
pagamento prévio em numerário ou cheque, na Tesouraria deste Hospital.

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

23 /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: até às 17 horas e 30 minutos.

IV.3.5) Língua ou línguas que podem ser utilizadas nas propostas ou nos pe-
didos de participação
ES DA DE EL EN FR IT NL PT FI SV Outra - país terceiro

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

Até \\ /\\ /\\\\ ou \\ meses e/ou 090 dias a contar da data
fixada para a recepção das propostas

IV.3.7) Condições de abertura das propostas

IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas
Os interessados no processo, apenas podendo intervir os interessados e seus repre-
sentantes, devidamente credenciados.

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 25 /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 e 30 minutos. Local: Serviço de Aprovisionamento do Hospital de
São Marcos.
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SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    ¢        SIM    £

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

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

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

12 de Dezembro de 2005. — O Presidente do Conselho de Admi-
nistração, Lino Mesquita Machado. 3000188161

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 São Marcos Serviço de Aprovisionamento

Endereço Código postal
Largo do Engenheiro Carlos Amarante 4701-965 Braga

Localidade/Cidade País
Braga Portugal

Telefone Fax
253209000/253209045 253613334/253209092

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
hsm.geral@hsmbraga.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.1.6) Descrição/objecto do concurso
Fornecimento de material médico-cirúrgico irrecuperável, em uso na UCIP.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Conforme o exigido no caderno de encargos.

Código NUTS
PT 112.

II.1.8) Nomenclatura

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

Vocabulário principal Vocabulário complementar

Objecto 33.10.00.00-1 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

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

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

II.1.10) As variantes serão tomadas em consideração?

NÃO   ¢        SIM   £

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO

II.2.1) Quantidade ou extensão total
As quantidades dos bens a fornecer são as expressas na parte IV do caderno de
encargos.

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

Prazo em meses \\ e/ou em dias \\\ a partir da data da consignação (para
obras)

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

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

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO

III.1.1) Cauções e garantias exigidas
Para garantir o exacto e pontual cumprimento das suas obrigações, pode ser exigi-
da a prestação de uma caução no valor de 5% do montante total do fornecimento,
com exclusão do IVA.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
Conforme o descrito no artigo 4.º das cláusulas jurídicas do caderno de encargos.

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
É permitida a apresentação de propostas por um agrupamento de concorrentes, o
qual deve assumir a forma jurídica de consórcio, ou outras, desde que aceites pelo
Hospital de São Marcos quando lhe for adjudicado o contrato.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/do
prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a capacidade
económica, financeira e técnica mínima exigida
Conforme o exigido no caderno de encargos.

III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
Conforme o exigido no caderno de encargos.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
Conforme o exigido no caderno de encargos.

III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Conforme o exigido no caderno de encargos.

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 —————————— 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
600021.

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

Data limite de obtenção 13 /01 /2006 ou \\\ dias a contar da
publicação do anúncio no Diário da República.

Custo: 30 euros. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento:
Os documentos podem ser adquiridos no Serviço de Aprovisionamento, mediante
pagamento prévio em numerário ou cheque, na Tesouraria deste Hospital.



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIE N.º 243 — 21 de Dezembro de 200527 056

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

23 /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: até às 17 horas e 30 minutos.

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

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

£ £ £ £ £ £ £ £ ¢ £ £ ————————

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

Até \\ /\\ /\\\\ ou \\ meses e/ou 090 dias a contar da data
fixada para a recepção das propostas

IV.3.7) Condições de abertura das propostas

IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas
Os interessados no processo, apenas podendo intervir os interessados e seus repre-
sentantes, devidamente credenciados.

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 26 /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 e 30 minutos. Local: Serviço de Aprovisionamento do Hospital de
São Marcos.

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.

12 de Dezembro de 2005. — O Presidente do Conselho de Admi-
nistração, Lino Mesquita Machado. 3000188163

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Editorial do Ministério da Educação
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
Editorial do Ministério da Educação

Endereço Código postal
Estrada de Mem Martins, 4, São Carlos, 2726-901 Mem Martins
Apartado 113, Mem Martins

Localidade/Cidade País
Mem Martins Portugal

Telefone Fax
219266600 219202765

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
geral@eme.pt

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

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

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

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

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO
II.1) DESCRIÇÃO

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

Execução, seja por que meio for, de uma obra que satisfaça as necessidades
indicadas pela entidade adjudicante   £

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

Combinação dos anteriores £

II.1.3) Tipo de contrato de serviços

Categoria de serviços   \\

II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro?
NÃO    ¢         SIM    £

II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Concurso público internacional n.º 01/2006.

II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Papel IO nas gramagens de 70 g, 80 g e 90 g durante o ano 2006.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Estrada de Mem Martins, 4, São Carlos, Mem Martins.

Código NUTS

II.1.8) Nomenclatura

II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *
Vocabulário principal Vocabulário complementar

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

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

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

II.1.8.2) Outra  nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC) **
Papel e cartão preparados — 21.12.53.

II.1.9) Divisão em lotes
NÃO   ¢        SIM    £
Indicar se se podem apresentar propostas para:

um lote £ vários lotes £ todos os lotes £

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

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO

II.2.1) Quantidade ou extensão total

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

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

Prazo em meses \\ e/ou em dias \\\ a partir da data da consignação (para
obras)

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

Ou: Início 06 /02 /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
A caução para garantia do cumprimento do contrato é de 5% e será prestada pelo
depósito em dinheiro ou em títulos emitidos ou garantidos pelo Estado, ou me-
diante garantia bancária, ou ainda por seguro-caução, nos termos dos artigos 69.º e
70.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, e prestado à ordem da Editorial do
Ministério da Educação.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
O pagamento será efectuado no prazo de 30 dias a contar da data da recepção das
facturas, salvo se as mesmas contiverem incorrecções, caso em que contará da data
da recepção dos documentos corrigidos.

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

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/do
prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a capacidade
económica, financeira e técnica mínima exigida
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III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
Registo comercial de constituição e das alterações do pacto social.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
Declaração do concorrente na qual indique, em relação aos últimos três anos, o
volume global dos seus negócios e dos fornecimentos de bens objecto do procedi-
mento.

III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Lista dos principais bens fornecidos nos últimos três anos, respectivos montantes,
datas e destinatários, a comprovar por declaração do concorrente.

III.3) CONDIÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS DE SERVIÇOS

III.3.1) A prestação do serviço está reservada a uma determinada profissão?

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

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

NÃO    ¢       SIM    £

SECÇÃO IV: PROCESSOS

IV.1) TIPO DE PROCESSO

Concurso público ¢

Concurso limitado £

Concurso limitado com publicação de anúncio £

Concurso limitado sem publicação de anúncio £

Concurso limitado por prévia qualificação £

Concurso limitado sem apresentação de candidaturas £

Concurso limitado urgente £

Processo por negociação £

Processo por negociação com publicação prévia de anúncio £

Processo por negociação sem publicação prévia de anúncio £

Processo por negociação urgente £

IV.1.1) Já foram seleccionados candidatos?
NÃO    £        SIM   £

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

IV.1.2) Justificação para a utilização do procedimento acelerado

IV.1.3) Publicações anteriores referentes ao mesmo projecto

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

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

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

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

IV.1.3.2) Outras publicações anteriores
Número do anúncio no índice do Jornal Oficial da União Europeia

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

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

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

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

Número   \\      ou       Mínimo \\ / Máximo \\

IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
A) Preço mais baixo   £
Ou:
B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta   ¢
B1) Os critérios a seguir indicados

1 Qualidade do papel, tendo em conta o documento exigido na alínea d) do pon-
to 10.1 do programa do concurso;
2 Melhor preço.

Por ordem decrescente de importância NÃO £ SIM ¢

ou

B2) Os critérios indicados no caderno de encargos £

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante
Concurso público internacional n.º 01/2006.

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

Data limite de obtenção 03 /02 /2006 ou \\\ dias a contar da
publicação do anúncio no Diário da República.

Custo: ———————— Moeda: ————————

Condições e forma de pagamento:

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

03 /02 /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 e 30 minutos.

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

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

IV.3.5) Língua ou línguas que podem ser utilizadas nas propostas ou nos pe-
didos de participação
ES DA DE EL EN FR IT NL PT FI SV Outra - país terceiro

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

Até \\ /\\ /\\\\ ou \\ meses e/ou 060 dias a contar da data
fixada para a recepção das propostas

IV.3.7) Condições de abertura das propostas

IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 06 /02 /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: 11 horas. Local: Estrada de Mem Martins, 4, Mem Martins.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

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

VI.3) O PRESENTE CONTRATO ENQUADRA-SE NUM PROJECTO/PROGRAMA
FINANCIADO PELOS FUNDOS COMUNITÁRIOS?
NÃO    ¢        SIM    £
Em caso afirmativo, indicar o projecto/programa, bem como qualquer referência útil

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES

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

12 /12 /2005

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

12 de Dezembro de 2005. — O Director Administrativo e Finan-
ceiro, Luís Gonzaga. 3000188167

MINISTÉRIO DA CULTURA

Instituto Português do Património Arquitectónico

Direcção Regional do Porto

ANÚNCIO DE CONCURSO

Obras £

Fornecimentos £

Serviços ¢

O concurso está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos (ACP)?
NÃO    ¢         SIM    £

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Instituto Português do Património Divisão de Obras, Conservação
Arquitectónico e Restauro
Direcção Regional do Porto
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Endereço Código postal
Casa de Ramalde, Rua da Igreja 4149-011 Porto
de Ramalde

Localidade/Cidade País
Ramalde/Porto Portugal

Telefone Fax
226197080 226179385

Correio electrónico Endereço Internet (URL)

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

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

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

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

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

II.1) DESCRIÇÃO

II.1.3) Tipo de contrato de serviços

Categoria de serviços   27

II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro?
NÃO    ¢         SIM    £

II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Selecção de equipas de fiscalização do concurso público n.º 9/IPPAR/DRP/2005 —
Mosteiro de São Martinho de Tibães — «Recuperação e reabilitação do Novicia-
do, Ala Sul e Claustro do Refeitório».

II.1.6) Descrição/objecto do concurso
O objecto do concurso consiste na constituição da equipa de fiscalização e contro-
le, relativamente à execução da empreitada a fiscalizar.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Mire de Tibães, concelho de Braga, distrito de Braga.

Código NUTS
1.1.2.03.03.25.

II.1.8) Nomenclatura

II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *
Vocabulário principal Vocabulário complementar

Objecto 74.14.23.00-9 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

Objectos74.26.20.00-3 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
comple- \\.\\.\\.\\-\ \\\\-\\\\\-\\\\\-\
mentares\\.\\.\\.\\-\ \\\\-\\\\\-\\\\\-\

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

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

II.1.9) Divisão em lotes

NÃO   ¢        SIM    £

Indicar se se podem apresentar propostas para:

um lote £ vários lotes £ todos os lotes £

II.1.10) As variantes serão tomadas em consideração?

NÃO   ¢        SIM   £

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO

II.2.1) Quantidade ou extensão total
Preço base: 132 000 euros (não incluindo o imposto sobre o valor acrescentado).

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

Prazo em meses \\ e/ou em dias \\\ a partir da data da consignação (para
obras)

em dias 720 a partir da decisão de adjudicação (para fornecimentos e serviços)

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO

III.1.1) Cauções e garantias exigidas
O valor da caução a prestar pelo adjudicatário será de 5% do valor da adjudicação,
nos termos do artigo 69.º 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
O serviço será financiado pelo Orçamento do Estado e pelo FEDER. Os trabalhos
serão pagos nos termos dos artigos 207.º, 211.º e 212.º do mesmo diploma.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/do
prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a capacidade
económica, financeira e técnica mínima exigida
Os concorrentes deverão comprovar a sua capacidade financeira, económica e técni-
ca nos termos do estabelecido no programa de concurso.

III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
Os concorrentes deverão comprovar a sua situação jurídica de acordo com o estabe-
lecido no artigo 5.1 do programa de concurso.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
Os concorrentes podem comprovar a sua capacidade económica e financeira nos
termos do estabelecido no artigo 11.2 do programa de concurso.

III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Os concorrentes podem comprovar a sua capacidade técnica nos termos do estabe-
lecido no artigo 11.3 do programa de concurso.

III.3) CONDIÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS DE SERVIÇOS

III.3.1) A prestação do serviço está reservada a uma determinada profissão?
NÃO    ¢        SIM   £
Em caso afirmativo, referência às disposições legislativas, regulamentares ou
administrativas relevantes

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

NÃO    £       SIM    ¢

SECÇÃO IV: PROCESSOS

IV.1) TIPO DE PROCESSO

Concurso público ¢

IV.1.1) Já foram seleccionados candidatos?
NÃO    ¢        SIM   £

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

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

1 Preço — 50%;
2 Valia técnica da proposta — 50%.

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 10/IPPAR/DRP/2005.

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

Data limite de obtenção \\ /\\ /\\\\ ou 025 dias a contar da
publicação do anúncio no Diário da República.

Custo: 20 euros, acrescidos do IVA. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento:
Numerário ou cheque, contra recibo, no acto de aquisição.

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

\\ /\\ /\\\\ ou 030 dias a contar da sua publicação no Diário
da República

Hora: 17 horas 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 060 dias a contar da data
fixada para a recepção das propostas

IV.3.7) Condições de abertura das propostas

IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas
Só poderão intervir no acto do concurso as pessoas que, para o efeito, estiverem
devidamente credenciadas pelos concorrentes, bastando, para tanto, no caso de in-
tervenção do titular de empresa em nome individual, a exibição do seu bilhete de
identidade e, no caso de intervenção dos representes de empresa em nome indivi-
dual e de sociedades ou de agrupamentos complementares de empresas, a exibição
dos respectivos bilhetes de identidade e de uma credencial passada por quem obri-
gue a empresa em nome individual, sociedade ou agrupamento da qual constem o
nome e o número do bilhete de identidade do(s) representante(s).
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IV.3.7.2) Data, hora e local

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

Hora: 10 horas e 30 minutos. Local: Casa de Ramalde — Porto.

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 Operacional da Cultura — Medida 1.1 — Recuperação e Animação de
Sítios Históricos e Culturais.

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

\\ /\\ /\\\\

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

ANEXO A

1.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Organismo À atenção de
Norcópia

Endereço Código postal
Avenida de Rodrigues de Freitas, 138 4000-416

Localidade/Cidade País
Porto Portugal

Telefone Fax
225107799 225107800

Correio electrónico Endereço Internet (URL)

12 de Novembro de 2005. — O Presidente, Elísio Summavielle.
3000188222

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

Secretaria Regional dos Assuntos Sociais

Direcção Regional da Saúde

Hospital de Santo Espírito de Angra do Heroísmo

ANÚNCIO DE CONCURSO

Obras £

Fornecimentos ¢

Serviços £

O concurso está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos (ACP)?
NÃO    ¢         SIM    £

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Hospital de Santo Espírito de Angra
do Heroísmo

Endereço Código postal
Rua do Barreiro 9700-856

Localidade/Cidade País
Angra do Heroísmo Portugal

Telefone Fax
295403200 295214992

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
secretariado@hseah.org

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

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

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

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

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

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

Governo central £ Instituição Europeia £

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

II.1) DESCRIÇÃO

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

Execução, seja por que meio for, de uma obra que satisfaça as necessidades
indicadas pela entidade adjudicante   £

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

Combinação dos anteriores £

II.1.3) Tipo de contrato de serviços

Categoria de serviços   \\

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

NÃO    ¢         SIM    £

II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Contrato de fornecimento e montagem de equipamento de RX e PACS ao HSEAH.

II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Aquisição de equipamento de RX e PACS para o Serviço de Imagiologia do
HSEAH.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Hospital de Santo Espírito de Angra do Heroísmo.

Código NUTS
PT 200.

II.1.8) Nomenclatura

II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *
Vocabulário principal Vocabulário complementar

Objecto 33.11.00.00-4 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

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

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

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

II.1.9) Divisão em lotes
NÃO   ¢        SIM    £
Indicar se se podem apresentar propostas para:

um lote £ vários lotes £ todos os lotes £

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

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO

II.2.1) Quantidade ou extensão total
Fornecimento e montagem de equipamento de RX no Serviço de Imagiologia do
HSEAH.

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

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

Prazo em meses \\ e/ou em dias \\\ a partir da data da consignação (para
obras)

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

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

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO

III.1.1) Cauções e garantias exigidas
O concorrente a quem for adjudicado o fornecimento presta a favor do adjudicante
uma caução correspondente a 5% do valor adjudicado, com exclusão do IVA, no
prazo de seis dias sobre a data da notificação da aprovação da minuta do contrato,
conforme artigo 25.º do programa de concurso. A caução é prestada com base no
modelo para elaboração das guias, anexo II do caderno de encargos.
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III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
O pagamento é efectuado, pelo adjudicante, mediante apresentação da respectiva
factura e de acordo com o plano de pagamentos, previsto no artigo 4.º das cláusulas
jurídicas do caderno de encargos.

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
No caso de a adjudicação ser feita a um agrupamento de empresas, estas associar-
-se-ão obrigatoriamente, antes da celebração do contrato, na modalidade de consór-
cio externo.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/do
prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a capacidade
económica, financeira e técnica mínima exigida
É obrigatória a apresentação dos documentos referidos no artigo 10.º do programa
de concurso.

III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
Declaração com identificação da firma;
Declaração emitida conforme modelo constante do anexo I do programa de concurso.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
No caso de pessoas colectivas, cópia das declarações de IRC apresentadas nos úl-
timos três anos;
No caso de pessoas singulares, cópia das declarações de IRS apresentadas nos úl-
timos três anos;
Declaração do concorrente na qual indique, em relação aos três últimos anos, o
volume global dos seus negócios e do fornecimento de serviços objecto do proce-
dimento.

III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Lista dos principais equipamentos fornecidos, de acordo com a finalidade do forne-
cimento, nos últimos três anos, respectivos montantes, datas e destinatários.

III.3) CONDIÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS DE SERVIÇOS

III.3.1) A prestação do serviço está reservada a uma determinada profissão?

NÃO    £        SIM   £

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

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

NÃO    £       SIM    £

SECÇÃO IV: PROCESSOS

IV.1) TIPO DE PROCESSO

Concurso público ¢

Concurso limitado £

Concurso limitado com publicação de anúncio £

Concurso limitado sem publicação de anúncio £

Concurso limitado por prévia qualificação £

Concurso limitado sem apresentação de candidaturas £

Concurso limitado urgente £

Processo por negociação £

Processo por negociação com publicação prévia de anúncio £

Processo por negociação sem publicação prévia de anúncio £

Processo por negociação urgente £

IV.1.1) Já foram seleccionados candidatos?
NÃO    £        SIM   £

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

IV.1.2) Justificação para a utilização do procedimento acelerado

IV.1.3) Publicações anteriores referentes ao mesmo projecto

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

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

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

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

IV.1.3.2) Outras publicações anteriores
Número do anúncio no índice do Jornal Oficial da União Europeia

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

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

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

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

Número   \\      ou       Mínimo \\ / Máximo \\

IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO

A) Preço mais baixo   £
Ou:
B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta   ¢
B1) Os critérios a seguir indicados

1 Preço unitário;
2 Adequação/qualidade do equipamento proposto;
3 Garantias de assistência técnica e custos de manutenção;
4 Prazo de entrega.

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 180001/2006.

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

Data limite de obtenção 26 /01 /2006 ou \\\ dias a contar da
publicação do anúncio no Diário da República.

Custo: 200 euros. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento:
O programa de concurso será fornecido mediante o pagamento em dinheiro ou che-
que na Tesouraria do HSEAH ou enviado à cobrança.

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

26 /01 /2006 ou \\\ dias a contar da sua publicação no Diário
da República
Hora: até às 16 horas.

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

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

IV.3.5) Língua ou línguas que podem ser utilizadas nas propostas ou nos pe-
didos de participação
ES DA DE EL EN FR IT NL PT FI SV Outra - país terceiro

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

Até \\ /\\ /\\\\ ou \\ meses e/ou 060 dias a contar da data
fixada para a recepção das propostas

IV.3.7) Condições de abertura das propostas

IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas
Podem assistir à sessão todos os interessados e intervir apenas os devidamente
credenciados pelos concorrentes.

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 27 /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: sala de reuniões do Edifício do Serviço de Aprovisiona-
mento.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

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

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

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

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES

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

05 /12 /2005

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

1.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Organismo À atenção de
Hospital de Santo Espírito de Angra Coordenadora do Serviço
do Heroísmo de Aprovisionamento
Serviço de Aprovisionamento

Endereço Código postal
Rua do Barreiro 9700-856

Localidade/Cidade País
Angra do Heroísmo Portugal

Telefone Fax
295403218 295213381

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
aprovisionamento@hseah.org

1.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Organismo À atenção de
Hospital de Santo Espírito de Angra Coordenadora do Serviço
do Heroísmo de Aprovisionamento
Serviço de Aprovisionamento

Endereço Código postal
Rua do Barreiro 9700-856

Localidade/Cidade País
Angra do Heroísmo Portugal

Telefone Fax
295403218 295213381

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
aprovisionamento@hseah.org

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

Organismo À atenção de
Hospital de Santo Espírito de Angra Coordenadora do Serviço
do Heroísmo de Aprovisionamento
Serviço de Aprovisionamento

Endereço Código postal
Rua do Barreiro 9700-856

Localidade/Cidade País
Angra do Heroísmo Portugal

Telefone Fax
295403218 295213381

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
aprovisionamento@hseah.org

5 de Dezembro de 2005. — O Administrador-Delegado, Filipe
Alexandre Veiga Rocha. 1000295621

AUTARQUIAS

CÂMARA MUNICIPAL DE ALMADA

ANÚNCIO DE CONCURSO

Obras £

Fornecimentos ¢

Serviços £

O concurso está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos (ACP)?
NÃO    ¢         SIM    £

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Município de Almada — Câmara
Municipal
Departamento de Administração Geral
e Finanças
Divisão de Aprovisionamento

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

Localidade/Cidade País
Almada Portugal

Telefone Fax
351 212724000 351 212724244

Correio electrónico Endereço Internet (URL)

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

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

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

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

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

II.1) DESCRIÇÃO

II.1.2) Tipo de contrato de fornecimentos

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

Execução, seja por que meio for, de uma obra que satisfaça as necessidades
indicadas pela entidade adjudicante   £

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

Combinação dos anteriores £

II.1.3) Tipo de contrato de serviços

Categoria de serviços   \\

II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro?
NÃO    ¢         SIM    £

II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Concurso público n.º 35/2005.

II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Concurso público para o fornecimento de duas varredouras mecânicas para a Câma-
ra Municipal de Almada.

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

Código NUTS
PT 172.

II.1.8) Nomenclatura

II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *
Vocabulário principal Vocabulário complementar

Objecto 34.00.00.00-0 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

Objectos34.10.00.00-0 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
comple- 34.14.40.00-0 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
mentares34.14.44.00-0 \\\\-\\\\\-\\\\\-\

34.14.44.30-0 \\\\-\\\\\-\\\\\-\

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

II.1.9) Divisão em lotes
NÃO   ¢        SIM    £

Indicar se se podem apresentar propostas para:

um lote £ vários lotes £ todos os lotes £

II.1.10) As variantes serão tomadas em consideração?

NÃO   ¢        SIM   £

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO

II.2.1) Quantidade ou extensão total
Duas varredouras para a Câmara Municipal de Almada.

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

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

Prazo em meses \\ e/ou em dias 180 a partir da decisão de adjudicação
(para fornecimentos e serviços)

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

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO

III.1.1) Cauções e garantias exigidas
5% do valor da adjudicação.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
30 dias após recepção da factura.
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III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

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

III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
Declaração com a identificação do concorrente, declaração conforme artigo 33.º,
n.º 2, do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
Balanços e demonstrações de resultados dos últimos três exercícios, declarações do
IRS dos últimos três anos (no caso de pessoas singulares), lista dos principais
serviços efectuados nos últimos três anos.

III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Descrição do equipamento técnico, indicação dos técnicos e órgãos técnicos, indi-
cação do pessoal médio anual, descrição dos métodos para garantia de qualidade,
lista dos principais bens ou serviços fornecidos nos últimos três anos.

III.3) CONDIÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS DE SERVIÇOS

III.3.1) A prestação do serviço está reservada a uma determinada profissão?

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

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

NÃO    £       SIM    ¢

SECÇÃO IV: PROCESSOS

IV.1) TIPO DE PROCESSO

Concurso público ¢

Concurso limitado £

Concurso limitado com publicação de anúncio £

Concurso limitado sem publicação de anúncio £

Concurso limitado por prévia qualificação £

Concurso limitado sem apresentação de candidaturas £

Concurso limitado urgente £

Processo por negociação £

Processo por negociação com publicação prévia de anúncio £

Processo por negociação sem publicação prévia de anúncio £

Processo por negociação urgente £

IV.1.1) Já foram seleccionados candidatos?
NÃO    ¢        SIM   £

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

IV.1.2) Justificação para a utilização do procedimento acelerado

IV.1.3) Publicações anteriores referentes ao mesmo projecto

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

Número   \\      ou       Mínimo \\ / Máximo \\

IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
A) Preço mais baixo   £
Ou:
B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta   ¢
B1) Os critérios a seguir indicados
1.º Preço (46%);
2.º Características técnicas (36%):
Cilindrada — 3%;
Binário/rotação — 3%;
Potência/rotação 3%;
Tipo travões — 3%;
Tipo material da cuba — 3%;
Distância ao solo — 3%;
Caudal de aspiração (m3/h) — 3%;
Capacidade máxima de varredura (m2/h) — 3%;
Velocidade de deslocação — 3%;
Velocidade máxima de trabalho — 3%;
Deslocação lateral das escovas — 3%;
Largura varredura — 3%;
3.º Prazo de garantia (13%);
4.º Prazo de entrega (5%).

Por ordem decrescente de importância NÃO £ SIM ¢

ou

B2) Os critérios indicados no caderno de encargos £

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante
Concurso n.º 35/2005.

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

Data limite de obtenção 16 /01 /206 ou \\\ dias a contar da pu-
blicação do anúncio no Diário da República.

Custo: 8,22 euros (IVA incluído). Moeda: euro.

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

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

16 /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: 15 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 060 dias a contar da data
fixada para a recepção das propostas

IV.3.7) Condições de abertura das propostas

IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas
Dois representantes por concorrente devidamente credenciados.

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 17 /01 /206
Hora: 14 horas e 30 minutos. Local: indicado em I.1).

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

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

VI.3) O PRESENTE CONTRATO ENQUADRA-SE NUM PROJECTO/PROGRAMA
FINANCIADO PELOS FUNDOS COMUNITÁRIOS?
NÃO    ¢        SIM    £
Em caso afirmativo, indicar o projecto/programa, bem como qualquer referência útil

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES

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

ANEXO A

1.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Organismo À atenção de
Município de Almada — Câmara Departamento de Administração
Municipal Geral e Finanças

Divisão Administrativa/Atendimento

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

Localidade/Cidade País
Almada Portugal

Telefone Fax
351 212724115 351 212724200

Correio electrónico Endereço Internet (URL)

5 de Dezembro de 2005. — A Presidente da Câmara, Maria Emí-
lia Neto de Sousa. 3000188180

ANÚNCIO DE CONCURSO

Obras £

Fornecimentos £

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

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Município de Almada — Câmara
Municipal
Departamento de Administração
Geral e Finanças
Divisão de Aprovisionamento

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

Localidade/Cidade País
Almada Portugal

Telefone Fax
351 212724000 351 212724244

Correio electrónico Endereço Internet (URL)

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

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

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

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

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

II.1) DESCRIÇÃO

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

Combinação dos anteriores £

II.1.3) Tipo de contrato de serviços

Categoria de serviços   65

II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro?
NÃO    ¢         SIM    £

II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Concurso público n.º 36/2005.

II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Operação de financiamento, por locação financeira (leasing), pelo prazo de cinco
anos, fornecimento de duas varredouras mecânicas para a Câmara Municipal de Al-
mada, no valor aproximado de 190 000 euros, ao qual acresce o IVA à taxa em vigor.

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

Código NUTS
PT 172.

II.1.8) Nomenclatura

II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *
Vocabulário principal Vocabulário complementar

Objecto 66.00.00.00-0 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

Objectos66.10.00.00-0 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
comple- 66.14.00.00-0 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
mentares\\.\\.\\.\\-\ \\\\-\\\\\-\\\\\-\

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

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

II.1.9) Divisão em lotes
NÃO   ¢        SIM    £
Indicar se se podem apresentar propostas para:

um lote £ vários lotes £ todos os lotes £

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

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO

II.2.1) Quantidade ou extensão total
Operação de financiamento, por locação financeira (leasing), pelo prazo de cinco
anos, fornecimento de duas varredouras mecânicas para a Câmara Municipal de Al-
mada, no valor aproximado de 190 000 euros, ao qual acresce o IVA à taxa em vigor.

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

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

Prazo em meses \\ e/ou em dias \\\ a partir da data da consignação (para
obras)

em dias 999 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

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
Rendas constantes, trimestrais e antecipadas.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

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

III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
Declaração com a identificação do concorrente, declaração conforme artigo 33.º,
n.º 2, do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
Declaração do concorrente onde indique possuir capacidade económica e financeira
para a execução da locação financeira.

III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Declaração do concorrente onde indique possuir capacidade técnica para a execução
da locação financeira.

III.3) CONDIÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS DE SERVIÇOS

III.3.1) A prestação do serviço está reservada a uma determinada profissão?

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

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

NÃO    £       SIM    ¢

SECÇÃO IV: PROCESSOS

IV.1) TIPO DE PROCESSO

Concurso público ¢

Concurso limitado £

Concurso limitado com publicação de anúncio £

Concurso limitado sem publicação de anúncio £

Concurso limitado por prévia qualificação £

Concurso limitado sem apresentação de candidaturas £

Concurso limitado urgente £

Processo por negociação £

Processo por negociação com publicação prévia de anúncio £

Processo por negociação sem publicação prévia de anúncio £

Processo por negociação urgente £

IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
A) Preço mais baixo   £
Ou:
B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta   ¢
B1) Os critérios a seguir indicados
Spread — 100,00%.

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 n.º 36/2005.

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

Data limite de obtenção 17 /01 /2006 ou \\\ dias a contar da
publicação do anúncio no Diário da República.

Custo: 6,87 euros (IVA incluído). Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento:
Cheque, vale de correio, numerário, multibanco.
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IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação

17 /01 /2006
Hora: 15 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 060 dias a contar da data
fixada para a recepção das propostas

IV.3.7) Condições de abertura das propostas

IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas
Dois representantes por concorrente devidamente credenciados.

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 18 /01 /2006
Hora: 14 horas e 30 minutos. Local: indicado em I.1).

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

VI.3) O PRESENTE CONTRATO ENQUADRA-SE NUM PROJECTO/PROGRAMA
FINANCIADO PELOS FUNDOS COMUNITÁRIOS?
NÃO    ¢        SIM    £
Em caso afirmativo, indicar o projecto/programa, bem como qualquer referência útil

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
O prazo de duração do contrato é de 1825 dias a partir da data de adjudicação [res-
posta correcta ao ponto II.3)].

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

ANEXO A

1.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Organismo À atenção de
Município de Almada — Câmara Departamento de Administração
Municipal Geral e Finanças

Divisão Administrativa/Atendimento

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

Localidade/Cidade País
Almada Portugal

Telefone Fax
351 212724115 351 212724200

Correio electrónico Endereço Internet (URL)

5 de Dezembro de 2005. — A Presidente da Câmara, Maria Emí-
lia Neto de Sousa. 3000188179

CÂMARA MUNICIPAL DE BELMONTE

ANÚNCIO DE CONCURSO

Obras ¢

Fornecimentos £

Serviços £

O concurso está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos (ACP)?
NÃO    ¢         SIM    £

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Município de Belmonte Câmara Municipal de Belmonte

Endereço Código postal
Rua de Pedro Álvares Cabral, 135 6250-088

Localidade/Cidade País
Belmonte Portugal

Telefone Fax
275910010 275910019

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
cmbelmonte@mail.telepac.pt www.cm-belmonte.pt

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

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

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

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

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

II.1) DESCRIÇÃO

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

Execução, seja por que meio for, de uma obra que satisfaça as necessidades
indicadas pela entidade adjudicante   £

II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Construção da Escola de Música de Belmonte.

II.1.6) Descrição/objecto do concurso
A obra consta de montagem e desmontagem de estaleiro; demolições; movimento de
terras; construção civil em geral; fundações e estruturas; instalações e equipamen-
tos de águas e esgotos; instalações e equipamentos eléctricos; rede estruturada de
voz e dados; segurança; instalações e equipamentos mecânicos. O preço base do
concurso é de 376 270,70 euros, a que acresce o IVA.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Vila de Belmonte.

Código NUTS
PT 16A CONTINENTE CENTRO — COVA DA BEIRA.

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

Prazo em dias 180 a partir da data da consignação (para obras)

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO

III.1.1) Cauções e garantias exigidas
O concorrente a quem for adjudicada a empreitada prestará uma caução no valor de
5% do valor total da adjudicação. O prazo de garantia é de cinco anos.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
A empreitada será por série de preços, com preços unitários do concorrente, nos
termos do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março. O pagamento será
por medição, nos termos do artigo 202.º do mesmo decreto-lei. Financiamento atra-
vés do orçamento do município.

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
Podem concorrer empresas ou grupos de empresas que declarem a intenção de se
constituírem juridicamente numa única entidade ou 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
prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a capacidade
económica, financeira e técnica mínima exigida
Habilitação legal — só serão admitidos os concorrentes titulares do alvará de
construção, emitido pelo IMOPPI, com as seguintes autorizações:
a) 1.ª categoria (Edifícios e património construído) — 1.ª subcategoria, a qual tem
que ser da classe que cubra o valor global da proposta e integrar-se na categoria
em que o tipo de obra se enquadra;
b) 1.ª, 4.ª, 5.ª, 6.ª e 8.ª subcategorias da 1.ª categoria e 1.ª, 8.ª, 10.ª e 12.ª subcatego-
rias da 4.ª categoria e da classe correspondente à parte dos trabalhos a que do pro-
grama de concurso.

III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
Os documentos referidos no programa de concurso.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
Os documentos referidos no programa de concurso.
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III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Os documentos referidos no programa de concurso.

SECÇÃO IV: PROCESSOS

IV.1) TIPO DE PROCESSO

Concurso público ¢

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

1 Preço mais baixo — 60%;
2 Qualidade e valia técnica da proposta — 40%.

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
2/CP/2005.

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

Data limite de obtenção 26 /01 /2006

Custo: 232,30 euros, a que acresce o IVA. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento:
O pagamento é feito no acto do levantamento em dinheiro ou cheque passado a
favor do tesoureiro municipal.

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

31 /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

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

IV.3.7) Condições de abertura das propostas

IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas
Podem assistir ao acto público do concurso todas as pessoas interessadas e inter-
vir as devidamente credenciadas, conforme n.º 5.2 do programa de concurso.

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 01 /02 /2006
Hora: 10 horas. Local: Edifício dos Paços do Concelho.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

VI.3) O PRESENTE CONTRATO ENQUADRA-SE NUM PROJECTO/PROGRAMA
FINANCIADO PELOS FUNDOS COMUNITÁRIOS?
NÃO    ¢        SIM    £
Em caso afirmativo, indicar o projecto/programa, bem como qualquer referência útil

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

07 /12 /2005

7 de Dezembro de 2005. — O Presidente da Câmara, Amândio
Manuel Ferreira Melo. 1000295665

CÂMARA MUNICIPAL DE FELGUEIRAS

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 Felgueiras Divisão de Património

e Aprovisionamento
Serviço de Compras

Endereço Código postal
Praça da República 4610-116

Localidade/Cidade País
Felgueiras Portugal

Telefone Fax
255318000 255318137

Correio electrónico Endereço Internet (URL)

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

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

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

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

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

II.1) DESCRIÇÃO

II.1.2) Tipo de contrato de fornecimentos

Compra ¢ Locação £ Locação financeira £ Locação-venda £

Combinação dos anteriores £

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

NÃO    ¢         SIM    £

II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Fornecimento de géneros alimentícios — produtos ultracongelados para os refeitó-
rios do município de Felgueiras para o ano 2006. PCO n.º 2/2006.

II.1.6) Descrição/objecto do concurso
O presente concurso tem por objecto o fornecimento de produtos ultracongelados
para os refeitórios do município de Felgueiras, em regime de fornecimento contí-
nuo, para o ano 2006, de conformidade com as disposições técnicas definidas na
parte II do caderno de encargos.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Os serviços objecto do presente procedimento serão realizados na área do municí-
pio de Felgueiras, nos locais indicados artigo 3.º das cláusulas jurídicas do cader-
no de encargos.

Código NUTS
01020304.

II.1.8) Nomenclatura

II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *
Vocabulário principal Vocabulário complementar

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

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

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

II.1.8.2) Outra  nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC) **
Subcategoria 15.33.11 da categoria 15.33.1 — Produtos hortícolas preparados e
conservados;
Subcategoria 15.20.12, 15.20.15 e 15.20.18 da categoria 15.20.1 — Preparações e
conservas de peixe;
Subcategoria 15.11.19 da categoria 15.11.1 — Carne e miudezas comestíveis de
animais das espécies bovina, suína, caprina, asinina e muar.

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
Quantidades de acordo com o mapa de quantidades previstas em anexo ao caderno
de encargos.

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

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

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO

III.1.1) Cauções e garantias exigidas
Para garantir o exacto e pontual cumprimento das suas obrigações, o adjudicatário
deve prestar uma caução no valor de 5% do montante total do fornecimento, com
exclusão do IVA.
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III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
O pagamento será efectuado a 60 dias após a data da factura. Não podem ser pro-
postos adiantamentos por conta dos bens a entregar.

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
É permitida a apresentação de propostas por um agrupamento de concorrentes, o
qual deve assumir a forma jurídica de consórcio externo, em regime de responsabi-
lidade solidária, quando lhe for adjudicado o contrato.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/do
prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a capacidade
económica, financeira e técnica mínima exigida
Não podem apresentar-se a concurso as entidades que se encontrem em alguma das
situações previstas no artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.

III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
Todos os que constem no caderno de encargos.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
Todos os que constem no caderno de encargos.

III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Todos os que constem no caderno de encargos.

SECÇÃO IV: PROCESSOS

IV.1) TIPO DE PROCESSO

Concurso público ¢

IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO

A) Preço mais baixo   ¢

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante
O processo tem a seguinte referência — PCO n.º 2/2006.

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

Data limite de obtenção 16 /01 /2006

Custo: 21,69 euros. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento:
Os documentos podem ser requeridos no Gabinete referido no anexo A, sendo os
documentos pagos, no acto da entrega, na Tesouraria da Câmara Municipal ou fa-
zendo o download de forma gratuita no site www.econstroi.com.

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

16 /01 /2006
Hora: 15 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

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

IV.3.7) Condições de abertura das propostas

IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas
Ao acto público de abertura das propostas pode assistir qualquer interessado, ape-
nas podendo nele intervir os concorrentes e ou seus representantes, devidamente
credenciados.

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 17 /01 /2006
Hora: 10 horas. Local: Auditório da Biblioteca Municipal de Felgueiras, sito na
Avenida de Agostinho Ribeiro, Felgueiras.

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

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

ANEXO A

1.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Organismo À atenção de
Câmara Municipal de Felgueiras Gabinete de Atendimento,

Comunicação e Imagem

Endereço Código postal
Praça da República 4610-116

Localidade/Cidade País
Felgueiras Portugal

Telefone Fax
255318000 255318179

Correio electrónico Endereço Internet (URL)

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

Organismo À atenção de
Câmara Municipal de Felgueiras Gabinete de Atendimento,

Comunicação e Imagem

Endereço Código postal
Praça da República 4610-116

Localidade/Cidade País
Felgueiras Portugal

Telefone Fax
255318000 255318179

Correio electrónico Endereço Internet (URL)

29 de Novembro de 2005. — A Presidente da Câmara, (Assinatura
ilegível.) 3000188178

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 Felgueiras Divisão de Património

e Aprovisionamento
Serviço de Compras

Endereço Código postal
Praça da República 4610-116

Localidade/Cidade País
Felgueiras Portugal

Telefone Fax
255318000 255318137

Correio electrónico Endereço Internet (URL)

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

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

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

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

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

II.1) DESCRIÇÃO

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

Combinação dos anteriores £

II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro?
NÃO    ¢         SIM    £
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II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Fornecimento de géneros alimentícios — frutas e produtos hortícolas para os refei-
tórios do município de Felgueiras para o ano 2006. PCO n.º 4/2006.

II.1.6) Descrição/objecto do concurso
O presente concurso tem por objecto o fornecimento de frutas e produtos hortícolas
para os refeitórios do município de Felgueiras, em regime de fornecimento contí-
nuo, para o ano 2006, de conformidade com as disposições técnicas definidas na
parte II do caderno de encargos.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Os serviços objecto do presente procedimento serão realizados na área do municí-
pio de Felgueiras, nos locais indicados artigo 3.º das cláusulas jurídicas do cader-
no de encargos.

Código NUTS
01020304.

II.1.8) Nomenclatura

II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *
Vocabulário principal Vocabulário complementar

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

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

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

II.1.8.2) Outra  nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC) **
Subcategoria 01.11.21 da categoria 01.11.2 — Produtos hortícolas;
Categoria 01.12.1 — Outros produtos hortícolas, frescos ou refrigerados;
Categoria 01.13.1 — Uvas;
Categoria 01.13.2 — Outros frutos.

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
Quantidades de acordo com o mapa de quantidades previstas em anexo ao caderno
de encargos.

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

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

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO

III.1.1) Cauções e garantias exigidas
Para garantir o exacto e pontual cumprimento das suas obrigações, o adjudicatário
deve prestar uma caução no valor de 5% do montante total do fornecimento, com
exclusão do IVA.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
O pagamento será efectuado a 60 dias após a data da factura. Não podem ser pro-
postos adiantamentos por conta dos bens a entregar.

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
É permitida a apresentação de propostas por um agrupamento de concorrentes, o
qual deve assumir a forma jurídica de consórcio externo, em regime de responsabi-
lidade solidária, quando lhe for adjudicado o contrato.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/do
prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a capacidade
económica, financeira e técnica mínima exigida
Não podem apresentar-se a concurso as entidades que se encontrem em alguma das
situações previstas no artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.

III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
Todos os que constem no caderno de encargos.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
Todos os que constem no caderno de encargos.

III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Todos os que constem no caderno de encargos.

SECÇÃO IV: PROCESSOS

IV.1) TIPO DE PROCESSO

Concurso público ¢

IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO

A) Preço mais baixo   ¢

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante
O processo tem a seguinte referência — PCO n.º 4/2006.

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

Data limite de obtenção 17 /01 /2006

Custo: 21,69 euros. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento:
Os documentos podem ser requeridos no Gabinete referido no anexo A, sendo os
documentos pagos, no acto da entrega, na Tesouraria da Câmara Municipal ou fa-
zendo o download de forma gratuita no site www.econstroi.com.

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

17 /01 /2006
Hora: 15 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

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

IV.3.7) Condições de abertura das propostas

IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas
Ao acto público de abertura das propostas pode assistir qualquer interessado, ape-
nas podendo nele intervir os concorrentes e ou seus representantes, devidamente
credenciados.

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 17 /01 /2006
Hora: 10 horas. Local: Auditório da Biblioteca Municipal de Felgueiras, sito na
Avenida de Agostinho Ribeiro, Felgueiras.

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

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

ANEXO A

1.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Organismo À atenção de
Câmara Municipal de Felgueiras Gabinete de Atendimento,

Comunicação e Imagem

Endereço Código postal
Praça da República 4610-116

Localidade/Cidade País
Felgueiras Portugal

Telefone Fax
255318000 255318179

Correio electrónico Endereço Internet (URL)

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

Organismo À atenção de
Câmara Municipal de Felgueiras Gabinete de Atendimento,

Comunicação e Imagem

Endereço Código postal
Praça da República 4610-116

Localidade/Cidade País
Felgueiras Portugal
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Telefone Fax
255318000 255318179

Correio electrónico Endereço Internet (URL)

29 de Novembro de 2005. — A Presidente da Câmara, (Assinatura
ilegível.) 3000188181

ENTIDADES PARTICULARES

CENTRO DE APOIO A IDOSOS DE MOREANES

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 de Apoio a Idosos de Moreanes

Endereço Código postal
Caixa Postal 1900 — Moreanes 7750-409 Santana de Cambas

Localidade/Cidade País
Moreanes Portugal

Telefone Fax
286655394 286655033

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
caim@oninet.pt

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

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/do
prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a capacidade
económica, financeira e técnica mínima exigida
1 — Só serão admitidos como concorrentes os titulares de alvará de construção,
emitido pelo Instituto dos Mercados de Obras Públicas e Particulares e do Imobi-
liário (IMOPPI), que contenha as seguintes autorizações:
a) A 1.ª subcategoria da 1.ª categoria e da classe correspondente ao valor global
da sua proposta;
b) As 4.ª, 5.ª, 6.ª e 8.ª subcategorias da 1.ª categoria, a 1.ª subcategoria da 4.ª cate-
goria e as 2.ª e 10.ª subcategorias da 5.ª categoria, na classe correspondente ao va-
lor dos trabalhos especializados que lhe respeitem, caso o concorrente não recorra
à faculdade conferida no n.º 6.3 do programa de concurso.

SECÇÃO IV: PROCESSOS

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

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

Data limite de obtenção 25 /01 /2006 ou \\\ dias a contar da
publicação do anúncio no Diário da República.

Custo: 80 euros mais IVA. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento:
a) As cópias do processo de concurso serão fornecidas desde que formulado o pe-
dido por escrito, que pode ser transmitido por via fax e cujo pagamento pode ser
efectuado através de numerário ou cheque.

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

30 /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 e 30 minutos.

IV.3.7) Condições de abertura das propostas

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 30 /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: Centro de Apoio a Idosos de Moreanes.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
Este anúncio trata-se de esclarecimentos/rectificações ao processo de concurso,
designadamente numa das autorizações exigidas no alvará de construção, em conse-

quência de esclarecimentos suscitados por potencial concorrente à empreitada de
construção do centro de noite — 2.ª fase, em Moreanes, cujo anúncio de abertura
foi publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 214, de 8 de Novembro de
2005.
Para cumprimento do disposto no n.º 3 do artigo 81.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de
2 de Março, informam-se todos os interessados que dos referidos esclarecimentos
foram anexadas cópias às peças patentes ao concurso e comunicadas por escrito a
todas as empresas que levantaram o respectivo processo.
Em consequência, foram alterados os prazos para obtenção do processo, recepção de
propostas e acto público, conforme especificado nos pontos supra.

5 de Dezembro de 2005. — O Presidente da Direcção, José Rodri-
gues Simão. — O Tesoureiro, António Manuel Castanho Afonso.

1000295648

ERSUC — RESÍDUOS SÓLIDOS DO CENTRO, 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
ERSUC — Resíduos Sólidos
do Centro, S. A.

Endereço Código postal
Rua de Alexandre Herculano, 21-B 3000-019 Coimbra

Localidade/Cidade País
Coimbra Portugal

Telefone Fax
+351 239851910 +351 239851918

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
geral@ersuc.pt

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

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

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

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

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO
II.1) DESCRIÇÃO

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

Execução, seja por que meio for, de uma obra que satisfaça as necessidades
indicadas pela entidade adjudicante   £

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

Combinação dos anteriores £

II.1.3) Tipo de contrato de serviços

Categoria de serviços   \\
II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro?
NÃO    ¢         SIM    £

II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Aproveitamento energético do biogás produzido na célula encerrada do Aterro
Sanitário de Aveiro.
II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Os concorrentes apresentarão com a proposta um projecto base do aproveitamento
energético do biogás produzido na célula encerrada do Aterro Sanitário de Aveiro.
O objecto do concurso consiste em:
1) Elaboração do projecto de execução do aproveitamento energético do biogás
produzido na célula encerrada do Aterro Sanitário de Aveiro, de acordo com o pro-
jecto base;
2) Fornecimento e montagem do equipamento mecânico, electromecânico e eléctrico
e execução das obras projectadas de acordo com o caderno de encargos, nomeada-
mente:
Obras de preparação da célula encerrada de acordo com o projecto base, incluindo
a selagem, de acordo com a modelação existente, redes de lixiviados e pluviais e
execução, se necessário, de novos drenos de biogás e ramais de ligação ao sistema
de condução do biogás para o sistema de aproveitamento energético;
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Fornecimento de órgãos de medição, bombagem e regulação do biogás tendo presen-
te os drenos de biogás existentes e os novos a construir;
Condução do biogás captado para o sistema de aproveitamento energético;
Sistema de produção de energia, permitindo:
Alimentação da rede eléctrica interna do Aterro Sanitário;
Sistema de exportação de energia para o SEP (sistema eléctrico de abastecimento
público).

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Distrito de Aveiro, concelho de Aveiro, freguesia de Cacia, no Aterro Sanitário de
Aveiro.

Código NUTS
N1 — 1; N2 — 02; N3 — 01; DT — 01; CC — 05; FR — 02.

II.1.8) Nomenclatura

II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *
Vocabulário principal Vocabulário complementar

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

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

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

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

II.1.9) Divisão em lotes
NÃO   ¢        SIM    £
Indicar se se podem apresentar propostas para:

um lote £ vários lotes £ todos os lotes £

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

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO

II.2.1) Quantidade ou extensão total
Os concorrentes apresentarão com a proposta um projecto base do aproveitamento
energético do biogás produzido na célula encerrada do Aterro Sanitário de Aveiro.
O objecto do concurso consiste em:
1) Elaboração do projecto de execução do aproveitamento energético do biogás
produzido na célula encerrada do Aterro Sanitário de Aveiro, de acordo com o pro-
jecto base;
2) Fornecimento e montagem do equipamento mecânico, electromecânico e eléctrico
e execução das obras projectadas de acordo com o caderno de encargos, nomeada-
mente:
Obras de preparação da célula encerrada de acordo com o projecto base, incluindo
a selagem, de acordo com a modelação existente, redes de lixiviados e pluviais e
execução, se necessário, de novos drenos de biogás e ramais de ligação ao sistema
de condução do biogás para o sistema de aproveitamento energético;
Fornecimento de órgãos de medição, bombagem e regulação do biogás tendo presen-
te os drenos de biogás existentes e os novos a construir;
Condução do biogás captado para o sistema de aproveitamento energético;
Sistema de produção de energia, permitindo:
Alimentação da rede eléctrica interna do aterro sanitário;
Sistema de exportação de energia para o SEP (sistema eléctrico de abastecimento
público).

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

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

Prazo em meses \\ e/ou em dias \\\ a partir da data da consignação (para
obras)

em dias 180 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
São exigidas:
a) A caução é de 5% do total da do fornecimento de bens e serviços, com exclusão
do IVA, e será prestada na data da celebração do contrato, por depósito em dinhei-
ro ou em títulos emitidos ou garantidos pelo Estado, ou mediante garantia bancária
ou seguro-caução;
b) A caução é de 5% do montante total da componente de empreitada com exclusão
do IVA e será prestada na data da celebração do contrato, por depósito em dinheiro
ou em títulos emitidos ou garantidos pelo Estado, ou mediante garantia bancária
ou seguro-caução.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
Os pagamentos ao adjudicatário serão efectuados no prazo de 60 dias a contar da
data da aceitação dos equipamentos e emissão das respectivas facturas, desde que
as mesmas tenham tido a aprovação da entidade adjudicante.

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
Os concorrentes podem ser empresas ou agrupamentos de empresas, residentes ou
não residentes em território nacional, sem qualquer modalidade jurídica de associa-
ção no momento em que se apresentem a concurso desde que declarem a intenção,
em caso de adjudicação, de se associarem em consórcio externo, em regime de res-
ponsabilidade solidária.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/do
prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a capacidade
económica, financeira e técnica mínima exigida
1 — Abrangendo o presente concurso, simultaneamente, fornecimento de bens e
serviços e empreitadas de obras públicas, podem concorrer (i) empresas fornecedo-
ras de bens e serviços, devidamente habilitadas para o efeito, devendo apresentar
garantias de manutenção e assistência futuras relativas ao equipamento a fornecer
e (ii) os titulares de alvará de obras públicas, emitido pelo Instituto dos Merca-
do de Obras Públicas e Particulares e do Imobiliário (IMOPPI), devendo ser ti-
tulares das autorizações das 1.ª, 5.ª e 15.ª subcategorias da 4.ª categoria (Instala-
ções eléctricas e mecânicas) e 7.ª e 11.ª subcategorias da 5.ª categoria (Outros tra-
balhos) e das classes correspondentes, cada uma, ao valor dos trabalhos especia-
lizados que lhes respeitem, consoante a parte que a cada um desses trabalhos
cabe na proposta.
2 — Poderão igualmente concorrer:
a) Os não titulares de alvará de empreiteiro de obras públicas emitido pelo IMOP-
PI que apresentem certificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprova-
dos, adequado à obra posta a concurso e emitido por uma das entidades competen-
tes mencionadas no n.º 1 do anexo I da Portaria n.º 104/2001, de 21 de Fevereiro,
alterada pela Portaria n.º 3/2002, de 4 de Janeiro, o qual indicará os elementos de
referência relativos à idoneidade, à capacidade financeira e económica e à capacida-
de técnica que permitiram aquela inscrição e justifique a classificação atribuída
nessa lista;
b) Os concorrentes nacionais dos Estados signatários do Acordo sobre Contratos
Públicos, da Organização Mundial do Comércio, e os nacionais do espaço econó-
mico europeu não titulares de alvará de empreiteiro de obras públicas emitido pelo
IMOPPI, ou que não apresentem certificado de inscrição em lista oficial de emprei-
teiros 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.
3 — Os concorrentes têm de possuir capacidade técnica e financeira que garanta a
execução total dos trabalhos, nos exactos termos das exigências especificadas no
programa de concurso e no caderno de encargos.
4 — O concorrente pode recorrer a subempreiteiros, desde que não seja subcontra-
tado mais de 75% do valor dos trabalhos de obras, ficando a eles vinculado, por
contrato, para a execução dos trabalhos correspondentes. Nesse caso, deve anexar à
proposta as declarações de compromisso dos subempreiteiros possuidores das au-
torizações respectivas.

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

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

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

III.3) CONDIÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS DE SERVIÇOS

III.3.1) A prestação do serviço está reservada a uma determinada profissão?

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

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

NÃO    £       SIM    £

SECÇÃO IV: PROCESSOS

IV.1) TIPO DE PROCESSO

Concurso público ¢

Concurso limitado £

Concurso limitado com publicação de anúncio £

Concurso limitado sem publicação de anúncio £

Concurso limitado por prévia qualificação £

Concurso limitado sem apresentação de candidaturas £

Concurso limitado urgente £

Processo por negociação £

Processo por negociação com publicação prévia de anúncio £

Processo por negociação sem publicação prévia de anúncio £

Processo por negociação urgente £

IV.1.1) Já foram seleccionados candidatos?
NÃO    £        SIM   £

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

IV.1.2) Justificação para a utilização do procedimento acelerado
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IV.1.3) Publicações anteriores referentes ao mesmo projecto

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

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

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

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

IV.1.3.2) Outras publicações anteriores
Número do anúncio no índice do Jornal Oficial da União Europeia

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

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

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

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

Número   \\      ou       Mínimo \\ / Máximo \\

IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
A) Preço mais baixo   £
Ou:
B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta   ¢
B1) Os critérios a seguir indicados
a) Valor técnico, nível de garantia e assistência — 60%:
i) Qualidade do projecto — 30%;
ii) Qualidade e carácter funcional dos equipamentos — 20%;
iii) Condições de assessoria técnica após arranque — 10%;
b) Preço — 40%.

Por ordem decrescente de importância NÃO £ SIM ¢

ou

B2) Os critérios indicados no caderno de encargos £

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante

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

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

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

Condições e forma de pagamento:
Deverão ser pagos em dinheiro ou cheque, à ordem da ERSUC — Resíduos Sóli-
dos do Centro, S. A.

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

15 /02 /2006
Hora: 17 horas.

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

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

IV.3.5) Língua ou línguas que podem ser utilizadas nas propostas ou nos pe-
didos de participação
ES DA DE EL EN FR IT NL PT FI SV Outra - país terceiro

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

Até \\ /\\ /\\\\ ou \\ meses e/ou 060 dias a contar da data
fixada para a recepção das propostas

IV.3.7) Condições de abertura das propostas

IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas
Ao acto público pode assistir qualquer interessado, apenas podendo nele intervir
os concorrentes e seus representantes, devidamente credenciados, até ao máximo de
dois por concorrente.

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 16 /02 /2006
Hora: 10 horas. Local: sede da ERSUC, S. A., Rua de Alexandre Herculano, 21-B,
3000-019 Coimbra.

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
Não se trata de concurso periódico.

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

Em caso afirmativo, indicar o projecto/programa, bem como qualquer referência útil

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
Nos três anos subsequentes à assinatura do contrato, a ERSUC — Resíduos Sóli-
dos do Centro, S. A., poderá recorrer ao ajuste directo quando se trate de entregas
complementares destinadas à substituição parcial dos bens fornecidos ou ampliação
de fornecimentos ou de novos serviços que consistam na repetição de serviços si-
milares nos termos previstos no artigo 86.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Ju-
nho.
O processo de concurso poderá ser examinado ou adquirido nas instalações da
ERSUC, S. A., de segunda-feira a sexta-feira, entre as 9 e as 17 horas, até 30 dias a
contar da publicação do anúncio no Diário da República, desde que tenha sido
solicitado por escrito, com uma antecedência mínima de quatro dias úteis.
A entidade que preside ao concurso reserva-se o direito de não adjudicar o concur-
so, ou adjudicar apenas parcialmente, nos termos previstos no Decreto-Lei n.º 197/
99, de 8 de Junho, ou, em caso de não aprovação do PIP (pedido de informação
prévia) já requerido à Direcção-Geral de Geologia e Energia, para atribuição de um
ponto de interligação à rede eléctrica.

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

12 /12 /2005

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

12 de Dezembro de 2005. — O Administrador-Delegado, Alberto
Santos. 3000188190

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
ERSUC — Resíduos Sólidos
do Centro, S. A.

Endereço Código postal
Rua de Alexandre Herculano, 21-B 3000-019 Coimbra

Localidade/Cidade País
Coimbra Portugal

Telefone Fax
+351 239851910 +351 239851918

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
geral@ersuc.pt

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

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

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

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

Governo central £ Instituição Europeia £

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

II.1) DESCRIÇÃO

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

Execução, seja por que meio for, de uma obra que satisfaça as necessidades
indicadas pela entidade adjudicante   £

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

Combinação dos anteriores £

II.1.3) Tipo de contrato de serviços

Categoria de serviços   \\
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II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro?
NÃO    ¢         SIM    £

II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Aproveitamento energético do biogás produzido na célula encerrada do Aterro
Sanitário de Coimbra.

II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Os concorrentes apresentarão com a proposta um projecto base do aproveitamento
energético do biogás produzido na célula encerrada do Aterro Sanitário de Coim-
bra.
O objecto do concurso consiste em:
1) Elaboração do projecto de execução do aproveitamento energético do biogás
produzido na célula encerrada do Aterro Sanitário de Coimbra, de acordo com o
projecto base;
2) Fornecimento e montagem do equipamento mecânico, electromecânico e eléctrico
e a execução das obras projectadas de acordo com o caderno de encargos, nomea-
damente:
Obras de preparação da célula encerrada de acordo com o projecto base, incluindo
a selagem, de acordo com a modelação existente, redes de lixiviados e pluviais e a
execução, se necessário, de novos drenos de biogás e ramais de ligação ao sistema
de condução do biogás para o sistema de aproveitamento energético;
Fornecimento de órgãos de medição, bombagem e regulação do biogás tendo presen-
te os drenos de biogás existentes e os novos a construir;
Condução do biogás captado para o sistema de aproveitamento energético;
Sistema de produção de energia, permitindo:
Alimentação da rede eléctrica interna do Aterro Sanitário;
Sistema de exportação de energia para o SEP (sistema eléctrico de abastecimento
público).

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Distrito de Coimbra, concelho de Coimbra, freguesia de Taveiro, no Aterro Sanitá-
rio de Coimbra.

Código NUTS
N1 — 1; N2 — 02; N3 — 02; DT — 06; CC — 03; FR — 27.

II.1.8) Nomenclatura

II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *
Vocabulário principal Vocabulário complementar

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

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

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

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

II.1.9) Divisão em lotes
NÃO   ¢        SIM    £
Indicar se se podem apresentar propostas para:

um lote £ vários lotes £ todos os lotes £

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

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO

II.2.1) Quantidade ou extensão total
Os concorrentes apresentarão com a proposta um projecto base do aproveitamento
energético do biogás produzido na célula encerrada do Aterro Sanitário de Coim-
bra.
O objecto do concurso consiste em:
1) Elaboração do projecto de execução do aproveitamento energético do biogás
produzido na célula encerrada do Aterro Sanitário de Coimbra, de acordo com o
projecto base;
2) Fornecimento e montagem do equipamento mecânico, electromecânico e eléctrico
e execução das obras projectadas de acordo com o caderno de encargos, nomeada-
mente:
Obras de preparação da célula encerrada de acordo com o projecto base, incluindo
a selagem de acordo com a modelação existente, redes de lixiviados e pluviais e
execução, se necessário, de novos drenos de biogás e ramais de ligação ao sistema
de condução do biogás para o sistema de aproveitamento energético;
Fornecimento de órgãos de medição, bombagem e regulação do biogás tendo presen-
te os drenos de biogás existentes e os novos a construir;
Condução do biogás captado para o sistema de aproveitamento energético;
Sistema de produção de energia, permitindo:
Alimentação da rede eléctrica interna do Aterro Sanitário;
Sistema de exportação de energia para o SEP (sistema eléctrico de abastecimento
público).

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

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

Prazo em meses \\ e/ou em dias \\\ a partir da data da consignação (para
obras)

em dias 180 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
São exigidas:
a) A caução é de 5% do total do fornecimento de bens e serviços, com exclusão do
IVA, e será prestada na data da celebração do contrato, por depósito em dinheiro
ou em títulos emitidos ou garantidos pelo Estado, ou mediante garantia bancária
ou seguro-caução;
b) A caução é de 5% do montante total da componente de empreitada, com exclusão
do IVA, e será prestada na data da celebração do contrato, por depósito em dinhei-
ro ou em títulos emitidos ou garantidos pelo Estado, ou mediante garantia bancária
ou seguro-caução.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
Os pagamentos ao adjudicatário serão efectuados no prazo de 60 dias a contar da
data da aceitação dos equipamentos e emissão das respectivas facturas, desde que
as mesmas tenham tido a aprovação da entidade adjudicante.

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
Os concorrentes podem ser empresas ou agrupamentos de empresas, residentes ou
não residentes em território nacional, sem qualquer modalidade jurídica de associa-
ção no momento em que se apresentem a concurso, desde que declarem a intenção,
em caso de adjudicação, de se associarem em consórcio externo, em regime de res-
ponsabilidade solidária.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/do
prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a capacidade
económica, financeira e técnica mínima exigida
1 — Abrangendo o presente concurso, simultaneamente, fornecimento de bens e
serviços e empreitadas de obras públicas, podem concorrer (i) empresas fornecedoras
de bens e serviços, devidamente habilitadas para o efeito, devendo apresentar ga-
rantias de manutenção e assistência futuras relativas ao equipamento a fornecer e
(ii) os titulares de alvará de obras públicas, emitido pelo Instituto dos Mercado
de Obras Públicas e Particulares e do Imobiliário (IMOPPI), devendo ser titulares
das autorizações das 1.ª, 5.ª e 15.ª subcategorias da 4.ª categoria (Instalações eléctri-
cas e mecânicas) e 7.ª e 11.ª subcategorias da 5.ª categoria (Outros trabalhos) e das
classes correspondentes, cada uma, ao valor dos trabalhos especializados que lhes
respeitem, consoante a parte que a cada um desses trabalhos cabe na proposta.
2 — Poderão igualmente concorrer:
a) Os não titulares de alvará de empreiteiro de obras públicas emitido pelo IMOP-
PI que apresentem certificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprova-
dos, adequado à obra posta a concurso e emitido por uma das entidades competen-
tes mencionadas no n.º 1 do anexo I da Portaria n.º 104/2001, de 21 de Fevereiro,
alterada pela Portaria n.º 3/2002, de 4 de Janeiro, o qual indicará os elementos de
referência relativos à idoneidade, à capacidade financeira e económica e à capacida-
de técnica que permitiram aquela inscrição e justifique a classificação atribuída
nessa lista;
b) Os concorrentes nacionais dos Estados signatários do Acordo sobre Contratos
Públicos, da Organização Mundial do Comércio, e os nacionais do espaço econó-
mico europeu não titulares de alvará de empreiteiro de obras públicas emitido pelo
IMOPPI, ou que não apresentem certificado de inscrição em lista oficial de emprei-
teiros 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.
3 — Os concorrentes têm de possuir capacidade técnica e financeira que garanta a
execução total dos trabalhos, nos exactos termos das exigências especificadas no
programa de concurso e no caderno de encargos.
4 — O concorrente pode recorrer a subempreiteiros, desde que não seja subcontra-
tado mais de 75% do valor dos trabalhos de obras, ficando a eles vinculado, por
contrato, para a execução dos trabalhos correspondentes. Nesse caso, deve anexar à
proposta as declarações de compromisso dos subempreiteiros possuidores das au-
torizações respectivas.

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

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

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

III.3) CONDIÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS DE SERVIÇOS

III.3.1) A prestação do serviço está reservada a uma determinada profissão?

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

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

NÃO    £       SIM    £

SECÇÃO IV: PROCESSOS

IV.1) TIPO DE PROCESSO

Concurso público ¢
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Concurso limitado £

Concurso limitado com publicação de anúncio £

Concurso limitado sem publicação de anúncio £

Concurso limitado por prévia qualificação £

Concurso limitado sem apresentação de candidaturas £

Concurso limitado urgente £

Processo por negociação £

Processo por negociação com publicação prévia de anúncio £

Processo por negociação sem publicação prévia de anúncio £

Processo por negociação urgente £

IV.1.1) Já foram seleccionados candidatos?
NÃO    £        SIM   £

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

IV.1.2) Justificação para a utilização do procedimento acelerado

IV.1.3) Publicações anteriores referentes ao mesmo projecto

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

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

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

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

IV.1.3.2) Outras publicações anteriores
Número do anúncio no índice do Jornal Oficial da União Europeia

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

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

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

Número   \\      ou       Mínimo \\ / Máximo \\

IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
A) Preço mais baixo   £
Ou:
B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta   ¢
B1) Os critérios a seguir indicados
a) Valor técnico, nível de garantia e assistência — 60%:
i) Qualidade do projecto — 30%;
ii) Qualidade e carácter funcional dos equipamentos — 20%;
iii) Condições de assessoria técnica após arranque — 10%;
b) Preço — 40%.

Por ordem decrescente de importância NÃO £ SIM ¢

ou

B2) Os critérios indicados no caderno de encargos £

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante

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

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

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

Condições e forma de pagamento:
Deverão ser pagos em dinheiro ou cheque, à ordem da ERSUC — Resíduos Sóli-
dos do Centro, S. A.

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

15 /02 /2006
Hora: 17 horas.

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

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

IV.3.5) Língua ou línguas que podem ser utilizadas nas propostas ou nos pe-
didos de participação
ES DA DE EL EN FR IT NL PT FI SV Outra - país terceiro

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

Até \\ /\\ /\\\\ ou \\ meses e/ou 060 dias a contar da data
fixada para a recepção das propostas

IV.3.7) Condições de abertura das propostas

IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas
Ao acto público pode assistir qualquer interessado, apenas podendo nele intervir
os concorrentes e seus representantes, devidamente credenciados, até ao máximo de
dois por concorrente.

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 16 /02 /2006
Hora: 15 horas. Local: sede da ERSUC, S. A., Rua de Alexandre Herculano, 21-B,
3000-019 Coimbra.

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
Não se trata de concurso periódico.

VI.3) O PRESENTE CONTRATO ENQUADRA-SE NUM PROJECTO/PROGRAMA
FINANCIADO PELOS FUNDOS COMUNITÁRIOS?
NÃO    ¢        SIM    £
Em caso afirmativo, indicar o projecto/programa, bem como qualquer referência útil

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
Nos três anos subsequentes à assinatura do contrato, a ERSUC — Resíduos Sóli-
dos do Centro, S. A., poderá recorrer ao ajuste directo quando se trate de entregas
complementares destinadas à substituição parcial dos bens fornecidos ou ampliação
de fornecimentos ou de novos serviços que consistam na repetição de serviços si-
milares nos termos previstos no artigo 86.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Ju-
nho.
O processo de concurso poderá ser examinado ou adquirido nas instalações da
ERSUC, S. A., de segunda-feira a sexta-feira, entre as 9 e as 17 horas, até 30 dias a
contar da publicação do anúncio no Diário da República, desde que tenha sido
solicitado por escrito, com uma antecedência mínima de quatro dias úteis.
A entidade que preside ao concurso reserva-se o direito de não adjudicar o concur-
so, ou adjudicar apenas parcialmente, nos termos previstos do Decreto-Lei n.º 197/
99, de 8 de Junho, ou, em caso de não aprovação do PIP (pedido de informação
prévia) já requerido à Direcção-Geral de Geologia e Energia, para atribuição de um
ponto de interligação à rede eléctrica.

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

12 /12 /2005

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

12 de Dezembro de 2005. — O Administrador-Delegado, Alberto
Santos. 3000188191

EP — ESTRADAS DE PORTUGAL, E. P. E.

ANÚNCIO DE CONCURSO

Obras £

Fornecimentos £

Serviços ¢

O concurso está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos (ACP)?
NÃO    ¢         SIM    £

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
EP — Estradas de Portugal, E. P. E. Gabinete Administrativo

Piso 3 — sala 2355

Endereço Código postal
Praça da Portagem 2809-013 Almada

Localidade/Cidade País
Almada Portugal

Telefone Fax
212879646 212947793

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

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

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

I.4) ENDEREÇO PARA ONDE DEVEM SER ENVIADOS AS PROPOSTAS/PEDI-
DOS DE PARTICIPAÇÃO
Indicado em I.1 ¢ Se distinto, ver anexo A
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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   12

II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Ponte internacional sobre o rio Guadiana em Vila Real de Santo António — Exe-
cução de inspecção para a reabilitação estrutural.

II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Ponte internacional sobre o rio Guadiana em Vila Real de Santo António — Exe-
cução de inspecção para a reabilitação estrutural.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Concelho de Castro Marim.

Código NUTS
PT 150 ALGARVE.

II.1.8) Nomenclatura

II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *
Vocabulário principal Vocabulário complementar

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

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

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

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

II.1.9) Divisão em lotes
NÃO   ¢        SIM    £
Indicar se se podem apresentar propostas para:

um lote £ vários lotes £ todos os lotes £

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

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO

II.2.1) Quantidade ou extensão total
Extensão total — ponte: 666,00 m; e viaduto de acesso: 356,40 m.

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

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

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO

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

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
O financiamento terá como fonte a transferência de verbas previstas no Orçamento
do Estado Português, bem assim como autofinanciamento obtido pela EP — Estra-
das de Portugal, E. P. E.

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
Podem concorrer empresas ou agrupamentos de empresas e ou profissionais liberais
em consórcio, sem que entre eles exista qualquer vínculo.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/do
prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a capacidade
económica, financeira e técnica mínima exigida
Deverá ser indicada a equipa técnica, sendo apresentado para cada um dos ele-
mentos integrantes da equipa declaração de que é titular das habilitações/autori-
zações profissionais exigidas para o exercício da profissão ou membro da respec-
tiva organização profissional, conforme modelo tipo VII A), modelo tipo VII B) e
modelo tipo II C), conforme o caso a aplicar, e em anexo, e o respectivo curricu-

lum vitae (comprovação dos anos de experiência). O concorrente deve mencionar
de acordo com os dados do quadro tipo III em anexo, a preencher pelo concorren-
te, as inspecções realizadas sob direcção do técnico proposto na alínea a) se-
guinte:
a) Director técnico da inspecção:
Deverá ser engenheiro civil com experiência em estudos/projectos/inspecções/obras
congéneres de reabilitação, de estruturas com, pelo menos, 10 anos de experiência
profissional. Deverá escrever fluentemente português e pertencer ao quadro perma-
nente da empresa, no caso de o concorrente ser pessoa colectiva;

b) Restantes técnicos a integrar na equipa de inspecção:
Deverão ser três engenheiros civis ou engenheiros técnicos civis com experiência
em estudos/projectos/inspecções/obras congéneres de reabilitação de estruturas
com, pelo menos, cinco anos de experiência profissional. Deverão escrever fluente-
mente português e pertencer ao quadro permanente da empresa, no caso de o con-
corrente ser pessoa colectiva;
c) Gestor do Sistema de Gestão da Segurança e Saúde no Trabalho:
O gestor do Sistema de Gestão da Segurança e Saúde no Trabalho durante a execu-
ção da inspecção para a reabilitação estrutural deverá ser engenheiro civil e pos-
suir formação complementar na área da Coordenação de Segurança, Higiene e Saúde
no Trabalho, obtida em curso desta especialidade com duração mínima de cento e
vinte horas de aulas teóricas e oitenta horas correspondentes ao desenvolvimento
de um projecto individual e ter experiência comprovada na função de três anos.
A afectação mínima será de 10%;
d) Responsável pelo Sistema de Higiene, Segurança e Saúde:
O responsável pelo Sistema de Higiene, Segurança e Saúde no Trabalho durante a
execução da inspecção para a reabilitação estrutural certificado de aptidão profis-
sional (CAP) nível III ou V. A afectação será de 100%.

III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
Em caso de adjudicação da prestação de serviços a agrupamentos de empresas e ou
profissionais liberais em consórcio, estas e ou estes associar-se-ão obrigatoriamen-
te, antes da celebração do contrato, na modalidade de consórcio externo, em regime
de responsabilidade solidária.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
Os concorrentes deverão apresentar os documentos contidos no programa de con-
curso, que permitam avaliar a sua capacidade financeira para a prestação de serviços
posta a concurso.

III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Os concorrentes deverão apresentar os documentos contidos no programa de con-
curso, que permitam avaliar a sua capacidade técnica para a prestação de serviços
posta a concurso.
Cada elemento integrante da equipa técnica proposta a concurso deve apresentar
declaração de acordo com o modelo tipo em anexo ao programa de concurso, bem
como os respectivos curriculum vitae.

III.3) CONDIÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS DE SERVIÇOS

III.3.1) A prestação do serviço está reservada a uma determinada profissão?

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

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

NÃO    £       SIM    ¢

SECÇÃO IV: PROCESSOS

IV.1) TIPO DE PROCESSO

Concurso público ¢

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

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

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 958/2005/EST/DCCT.

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

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

Custo: 300 euros. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento:
Em dinheiro ou por cheque visado passado ao EP — Estradas de Portugal, E. P. E.

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

03 /02 /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: 15 horas.

IV.3.5) Língua ou línguas que podem ser utilizadas nas propostas ou nos pe-
didos de participação
ES DA DE EL EN FR IT NL PT FI SV Outra - país terceiro

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

Até \\ /\\ /\\\\ ou \\ meses e/ou 060 dias a contar da data
fixada para a recepção das propostas

IV.3.7) Condições de abertura das propostas

IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas
Ao acto público do concurso poderá assistir qualquer interessado, mas nele só
poderão intervir as pessoas devidamente credenciadas pelos concorrentes para esse
efeito.
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IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 06 /02 /2006
Hora: 10 horas. Local: EP — Estradas de Portugal, E. P. E., no Auditório do Edi-
fício II, 4.º piso, Praça da Portagem, 2809-013 Almada.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES

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

\\ /\\ /\\\\

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

12 de Dezembro de 2005. — O Presidente do Conselho de Admi-
nistração, António Laranjo. 3000188192

ANÚNCIO DE CONCURSO

Obras ¢

Fornecimentos £

Serviços £

O concurso está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos (ACP)?
NÃO    ¢         SIM    £

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
EP — Estradas de Portugal, E. P. E. Gabinete Administrativo

Piso 3 — sala 2355

Endereço Código postal
Praça da Portagem 2809-013 Almada

Localidade/Cidade País
Almada Portugal

Telefone Fax
212879646 212947793

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

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

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

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

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

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

II.1) DESCRIÇÃO

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

Execução, seja por que meio for, de uma obra que satisfaça as necessidades
indicadas pela entidade adjudicante   £

II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
EN 396 — Pontão da Franqueada ao quilómetro 19 + 680 substituição da obra de
arte.

II.1.6) Descrição/objecto do concurso
A presente empreitada inclui a demolição do Pontão da Franqueada existente, a
construção de uma obra de arte nova em sua substituição e a adequação dos acessos
rodoviários imediatos às características da nova plataforma da estrutura.
O novo pontão consistirá num quadro de betão armado, dotado de um único vão
com 6,40 m, sendo o corpo principal da obra ladeado por muros de ala destinados
a conter as terras dos aterros de acesso.
Esta estrutura funda directamente, por intermédio de sapatas em betão armado, tra-
vadas entre si através de vigas de rigidez.

A obra de arte deverá ser executada com recurso a métodos construtivos correntes
de betonagem in situ.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Concelhos de Loulé.

Código NUTS
PT 150 ALGARVE.

II.1.8) Nomenclatura

II.1.8.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *
Vocabulário principal Vocabulário complementar

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

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

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

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

II.1.9) Divisão em lotes
NÃO   ¢        SIM    £
Indicar se se podem apresentar propostas para:

um lote £ vários lotes £ todos os lotes £

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

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO

II.2.1) Quantidade ou extensão total
Um vão de 6,40 m.
O preço base do concurso é de 115 000 euros, com exclusão do IVA, e inclui os
montantes estimados para os trabalhos especializados: 15 150 euros de pavimen-
tação; 4000 euros de terraplanagem; 6400 euros de equipamento de sinalização e
segurança; 53 300 euros de obras de arte integradas; 10 000 euros de obras aces-
sórias.

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

Prazo em meses \\ e/ou em dias 120 a partir da data da consignação (para
obras)

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO

III.1.1) Cauções e garantias exigidas
Não são exigíveis nesta fase.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
A empreitada é por série de preços, o financiamento terá como fonte a transferência
de verbas prevista no Orçamento do Estado Português, bem assim como autofinan-
ciamento obtido pela EP — Estradas de Portugal, E. P. E.

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
Podem concorrer empresas ou grupos de empresa, sem que entre eles exista qual-
quer vínculo, mas, no caso de adjudicação da empreitada, estas associar-se-ão obri-
gatoriamente, antes da celebração do contrato, na modalidade de consórcio externo,
em regime de responsabilidade solidária, agrupamento complementar de empresas ou
agrupamento europeu de interesse económico.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/do
prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a capacidade
económica, financeira e técnica mínima exigida
a) Os concorrentes deverão ser titulares de alvará de construção, emitido pelo Ins-
tituto dos Mercados de Obras Públicas e Particulares e do Imobiliário (IMOPPI),
contendo as seguintes autorizações:
3.ª subcategoria da 2.ª categoria, a qual tem que ser de classe que cubra o valor
global da proposta;
1.ª e 11.ª subcategorias da 2.ª categoria e 2.ª subcategoria da 5.ª categoria, nas clas-
ses correspondentes à parte dos trabalhos a que respeitem;
b) Para os concorrentes não titulares de alvará de construção emitido pelo IMOP-
PI, deverão apresentar certificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros apro-
vados, adequado à obra posta em concurso e emitido por autoridade competente de
Estado pertencente ao espaço económico europeu, nos termos do artigo 68.º do
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março;
Para os concorrentes não titulares de alvará de construção emitido pelo IMOP-
PI, ou que não apresentem certificado de inscrição em lista oficial de empreitei-
ros aprovados, deverão apresentar os documentos relativos à comprovação da
sua idoneidade, capacidade financeira, económica e técnica para a execução da
obra posta a concurso, nos termos do artigo 67.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2
de Março;
c) Na avaliação da capacidade económica e financeira deverão os concorrentes sa-
tisfazer, com base no quadro de referência constante da Portaria n.º 994/2004, de 5
de Agosto, os seguintes valores:
Liquidez geral > 105%;
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Autonomia financeira > 8% (para as classes 2 a 5), ou 10% (para as classes 6 a 9),
consoante o valor global da proposta;
No caso de o concorrente ser constituído por mais do que uma empresa, deverá
pelo menos uma delas satisfazer os valores indicados;
d) Na avaliação da capacidade técnica dos concorrentes para a execução da obra
posta a concurso, serão adoptados os seguintes critérios:
d1) Comprovação da execução de, pelo menos, uma obra rodoviária de idêntica
natureza da obra posta a concurso, de valor não inferior a 37 020 euros;
d2) Comprovação da execução de, pelo menos, uma obra de arte de idêntica nature-
za da obra posta a concurso, de valor não inferior a 31 980 euros;
d3) Adequação do equipamento e da ferramenta especial a utilizar na obra, seja
próprio, alugado ou sob qualquer outra forma, às suas exigências técnicas;
d4) Adequação dos técnicos e dos serviços técnicos, estejam ou não integrados na
empresa, a afectar à obra.

III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
a) Documento comprovativo da regularização da situação contributiva para com a
segurança social portuguesa, emitido pelo Instituto de Gestão Financeira da Segu-
rança Social, e, se for o caso, certificado equivalente emitido pela autoridade com-
petente do Estado de que a empresa seja nacional ou no qual se situe o seu esta-
belecimento principal;
b) Qualquer dos documentos referidos deve ser acompanhado de declaração, sob
compromisso de honra, do cumprimento das obrigações respeitantes ao pagamento
das quotizações para a segurança social no espaço económico europeu;
c) Declaração comprovativa da situação tributária regularizada, emitida pela re-
partição de finanças do domicílio ou sede do contribuinte em Portugal, de
acordo com o previsto no artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 236/95, de 13 de Setem-
bro, e, se for o caso, certificado equivalente emitido pela autoridade competen-
te do Estado de que a empresa seja nacional ou no qual se situe o seu estabe-
lecimento principal;
d) Qualquer dos documentos referidos deve ser acompanhado de declaração, sob
compromisso de honra, do cumprimento das obrigações no que respeita ao paga-
mento de impostos e taxas no espaço económico europeu.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
a) Documento emitido pelo Banco de Portugal, no mês em que o concurso tenha
sido aberto, no mês anterior ou posterior, que mencione as responsabilidades da
empresa no sistema financeiro e, se for o caso, documento equivalente emitido pelo
banco central do Estado de que a empresa seja nacional ou no qual se situe o seu
estabelecimento principal;
b) Cópia da última declaração periódica de rendimentos para efeitos de IRC, na
qual se contenha o carimbo «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 da respectiva declaração;
c) Cópia das declarações anuais de IRC, acompanhadas do respectivo anexo A, re-
lativas aos anos 2002, 2003 e 2004 e, se for o caso, documentos equivalentes
apresentados no Estado de que a empresa seja nacional ou no qual se situe o seu
estabelecimento principal; se se tratar de início de actividade, a empresa deve apre-
sentar cópia da respectiva declaração.

III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
a) Certificados de habilitações literárias e profissionais dos quadros da empresa e
dos responsáveis pela orientação da obra, de acordo com o estipulado no caderno
de encargos, designadamente do(s):
Um engenheiro civil, que desempenhará as funções de director técnico;
Um técnico responsável pela área de ambiente;
Um responsável pela Gestão do Sistema de Controlo de Qualidade dos Trabalhos;
Um responsável local pelo Sistema de Higiene, Segurança e Saúde no Trabalho,
com experiência adequada na área da construção e na área de Segurança, Higiene e
Saúde no Trabalho, com uma afectação de 100%;
Um técnico gestor do Sistema de Gestão da Segurança e Saúde no Trabalho, com
formação em Engenharia «licenciatura ou bacharelato», e formação complementar na
área de Coordenação de Segurança e Saúde no Trabalho de Construção, ou possuir
formação complementar reconhecida em curso técnico superior de segurança, «nível
V», e ter experiência comprovada na função de, pelo menos, três anos em obras do
mesmo tipo, com uma afectação mínima temporal de 20%.
Um responsável pelo acompanhamento arqueológico;
b) Lista das obras executadas da mesma natureza da que é posta a concurso, acom-
panhada de certificados de boa execução relativos às obras mais importantes; os
certificados devem referir o montante, data e local de execução das obras e se as
mesmas foram 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).

SECÇÃO IV: PROCESSOS

IV.1) TIPO DE PROCESSO

Concurso público ¢

IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
A) Preço mais baixo   £
Ou:
B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta   ¢

B1) Os critérios a seguir indicados
a) Valia técnica da proposta — 50%:
a1) Programa de trabalhos e cronograma financeiro — 20%:
K
1
 — Plano de trabalhos — 9%:

K
1.1

 — Identificação e progressão das actividades — 3%;
K
1.2

 — Planeamento das frentes de trabalho — 3%;
K
1.3

 — Demonstração dos rendimentos calculados — 3%;
K
2
 — Plano de mão-de-obra — 4%;

K
3
 — Plano de equipamento — 4%;

K
4
 — Cronograma financeiro — 3%;

a2) Memória justificativa e descritiva — 15%:
K
5
 — Rendimentos de trabalho — 2,5%;

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

K
7
 — Meios a utilizar — 2,5%;

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

K
9
 — Estaleiro — 2,5%;

K
10

 — Serviços afectados — 2,5%;
a3) Gestão da Segurança e Saúde no Trabalho — 5%:
K
11

 — Lista para adaptação/complemento do Plano de Segurança e Saúde e Compi-
lação Técnica — 2%;
K
12

 — Lista de Planos de Monitorização e Prevenção — 3%;
a4) Gestão Ambiental — 5%:
K
13

 — Compilação do Sistema Documental para o Ambiente — 2%;
K
14

 — Programa Preliminar de Gestão Ambiental — 3%;
a5) Gestão da Qualidade — 5%:
K
15

 — Documentação do Sistema de Gestão da Qualidade do Concorrente para o
Empreendimento — 2%;
K
16

 — Plano da Qualidade preliminar — 3%;
b) Preço — 50%.

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
N.º 975/2005/EMP/GADM.

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

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

Custo: 300 euros. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento:
Em dinheiro ou por cheque visado passado ao EP — Estradas de Portugal, E. P. E.

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

20 /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: 15 horas.

IV.3.5) Língua ou línguas que podem ser utilizadas nas propostas ou nos pe-
didos de participação
ES DA DE EL EN FR IT NL PT FI SV Outra - país terceiro

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

Até \\ /\\ /\\\\ ou \\ meses e/ou 060 dias a contar da data
fixada para a recepção das propostas

IV.3.7) Condições de abertura das propostas

IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas
Ao acto público do concurso poderá assistir qualquer interessado, mas nele só
poderão intervir as pessoas devidamente credenciadas pelos concorrentes para esse
efeito.

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 20 /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: EP — Estradas de Portugal, E. P. E., no Auditório do 4.º
piso do Edifício II, Praça da Portagem, 2809-013 Almada.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

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

\\ /\\ /\\\\

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

12 de Dezembro de 2005. — O Presidente do Conselho de Admi-
nistração, António Laranjo. 3000188193



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIE N.º 243 — 21 de Dezembro de 200527 076

RECTIFICAÇÕES

MINISTÉRIO DA SAÚDE

Instituto Português do Sangue

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 Português do Sangue

Endereço Código postal
Parque de Saúde de Lisboa 1749-005
Avenida do Brasil, 53, pavilhão 17

Localidade/Cidade País
Lisboa Portugal

Telefone Fax
217921014 217921015

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
aprovisio@ips.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.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.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Concurso público n.º 1-90001/2006.

II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Gestão e tratamento de resíduos grupos III, IV e líquidos dos CRS de Lisboa,
Porto e Coimbra, durante o ano 2006.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
Anúncio rectificativo.

5 de Dezembro de 2005. — A Subdirectora do IPS, Leonilde Lo-
pes. 3000188169

CÂMARA MUNICIPAL DE TAVIRA

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 Tavira

Endereço Código postal
Praça da República 8800-951

Localidade/Cidade País
Tavira Portugal

Telefone Fax
281320500 281322888

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
camara@cm-tavira.pt www.cm-tavira.pt

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

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

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

II.1) DESCRIÇÃO

II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
E66/05/CP — Empreitada de intervenção na envolvente da Igreja Matriz e da Rua
do 1.º de Maio, em Cachopo.

SECÇÃO IV: PROCESSOS

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

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

030 dias a contar da sua publicação no Diário da República

Hora: 17 horas e 30 minutos.

IV.3.7) Condições de abertura das propostas

IV.3.7.2) Data, hora e local
No dia útil seguinte à data limite para a apresentação de propostas  ¢
Hora: 10 horas. Local: Salão Nobre dos Paços do Concelho da Câmara Municipal.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
O presente anúncio é de rectificação e de prorrogação de prazo de entrega das pro-
postas para o concurso público designado em II.1.5), cujo anúncio de abertura foi
publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 204, de 24 de Outubro de 2005.

5 de Dezembro de 2005. — O Presidente da Câmara, José Macá-
rio Correia. 1000295650
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2. Despachos, Éditos, Avisos e Declarações

ÓRGÃOS DE SOBERANIA

MINISTÉRIO DA ECONOMIA E DA INOVAÇÃO

Instituto Português da Qualidade, I. P.

Despacho n.º 28/IPQ/2002

Organismos de verificação metrológica de contadores
de energia eléctrica activa

1 — Através da Portaria n.º 1070/89, de 13 de Dezembro, foi pu-
blicado o Regulamento de Controlo Metrológico de Contadores de
Energia Eléctrica Activa.

2 — Verifica-se a necessidade de descentralizar a realização das
operações envolvidas, por forma a simplificar os procedimentos ad-
ministrativos, sem prejuízo do necessário rigor metrológico.

3 — Existem capacidades técnicas tendo já este Laboratório obti-
do o respectivo certificado de acreditação.

4 — Assim, para efeitos de aplicação da Portaria n.º 1070/89, de
13 de Dezembro, e nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 8.º do
Decreto-Lei n.º 291/90, de 20 de Setembro, determino:

a) É reconhecida a qualificação ao Laboratório de Contadores
Eléctricos da JANZ — Contadores de Energia, S. A., sito na
Avenida do Infante D. Henrique, 328, Lisboa, para a exe-
cução das operações de 1.ª verificação e de verificação peri-
ódica;

b) O referido Laboratório colocará nos termos da legislação em
vigor, a respectiva marca própria, anexa ao presente despa-
cho, bem como o símbolo da operação de controlo metro-
lógico aplicável, no esquema de selagem dos contadores
abrangidos pelo Regulamento atrás referido;

c) Das operações envolvidas serão mantidos em arquivo os
relatórios dos ensaios correspondentes às operações de con-
trolo metrológico, nos termos da lei;

d) Mensalmente deverá o Laboratório enviar ao IPQ uma rela-
ção dos contadores que forem verificados, assim como efec-
tuar o pagamento dos montantes correspondentes às opera-
ções realizadas, até ao dia 10 do mês seguinte, mediante
cheque endossado ao Instituto Português da Qualidade, re-
metido ao Serviço de Metrologia Legal, Rua de António Gião,
2, 2829-513 Caparica.

e) O valor da taxa aplicável às operações previstas neste des-
pacho encontra-se definido na tabela de taxas de controlo
metrológico e será revisto anualmente.

5 — O presente despacho produz efeitos a partir desta data e é
válido até 31 de Dezembro de 2003.

14 de Agosto de 2002. — O Administrador, Nieto de Castro.

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA,
DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DAS PESCAS

Direcção Regional de Agricultura
de Trás-os-Montes

Despacho
Por despacho de 18 de Outubro de 2005 do Secretário de Estado

Adjunto da Agricultura e das Pescas:

Donzília de Jesus Queiroga Marques, licenciada em Engenharia Agrí-
cola, a exercer funções nesta Direcção Regional de Agricultura de
Trás-os-Montes em regime de contrato de avença — autorizada a
prorrogação do contrato até 31 de Agosto de 2006. (Isento de fis-
calização prévia do Tribunal de Contas.)

27 de Outubro de 2005. — O Director Regional, Carlos Guerra.
3000185777

MINISTÉRIO DO TRABALHO
E DA SOLIDARIEDADE SOCIAL

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

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

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

O registo foi lavrado pela inscrição n.º 101/2005, a fls. 9 v.º e 10 do
livro n.º 11 das associações de solidariedade social, e considera-se efec-
tuado em 23 de Março de 2005, nos termos do n.º 2 do artigo 13.º do
regulamento acima citado.

Dos estatutos consta, nomeadamente, o seguinte:

Denominação — Muro de Abrigo, Associação de Solidariedade
Social do Muro, IPSS;

Sede — Rua Nova de Real, 1, freguesia do Muro, Trofa;
Fins — apoio a pessoas carenciadas na área da sua implantação,

no que toca a géneros alimentícios, medicamentos, assistência
domiciliária a acamados, toxicodependentes, crianças e ido-
sos, centro de dia e outras actividades de interesse social da
população da localidade do Muro;

Admissão de sócios — Podem ser associados pessoa singulares
ou colectivas que aceitem, e cuja actuação não contrarie os
princípios e objectivos da Muro Abrigo;

Exclusão de sócios — a qualidade de associado perde-se: a pedido
da próprio dirigido à direcção; por falta de pagamento da quo-
tização por período superior a um ano se as quantias em atra-
so não forem liquidadas no prazo de 30 dias após aviso escrito
da direcção para o efeito; por exclusão compulsiva, resultante
da deliberação da direcção, quando se verifique por parte do
associado o não cumprimento do disposto neste estatuto.

2 de Dezembro de 2005. — Pela Subdirectora-Geral, o Director de
Serviços, António M. M. Teixeira. 3000188206

Instituto da Segurança Social, I. P.

Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social do Porto

Alvará n.º 13/2005
Para os devidos efeitos se faz saber que, ao abrigo do n.º 2 do ar-

tigo 18.º do Decreto-Lei n.º 133-A/97, de 30 de Maio, é emitido o
presente alvará de abertura e funcionamento do estabelecimento de-
nominado «Creche Cruz da Serra», sito na Rua da Cruz da Serra, fre-
guesia de Seroa, concelho de Paços de Ferreira, distrito do Porto, pro-
priedade da Associação para a Promoção das Classes Sociais Menos3000185973
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Favorecidas — Paços 2000, requerente Associação para a Promoção
das Classes Sociais Menos Favorecidas — Paços 2000.

A actividade e respectiva lotação máxima autorizada são as seguin-
tes:

Actividade — creche;
Lotação máxima — 33 utentes, respectivamente:

8 crianças dos 4 meses à aquisição de marcha;
10 crianças da aquisição de marcha aos 24 meses;
15 crianças dos 24 aos 36 meses.

15 de Novembro de 2005. — O Director, Luís Cunha.
3000187064

TRIBUNAIS

TRIBUNAL DA COMARCA DE ALMEIRIM

Anúncio
Processo n.º 1234/05.7TBALR.
Insolvência de pessoa singular (apresentação).
Devedor — Vasco Manuel Malha Quina e outro(s).
Credor — Farsana Portugal — Comércio e Indústria, S. A., e outro(s).

No Tribunal da Comarca de Almeirim, secção única de Almeirim,
no dia 21 de Novembro de 2005, ao meio-dia, foi proferida sentença
de declaração de insolvência do devedor: Vasco Manuel Malha Quina,
estado civil: casado (regime: comunhão de adquiridos), número de
identificação fiscal 187984964, com endereço na Rua de 5 de Outu-
bro, 45-A, Almeirim, 2080-052 Almeirim, e Ana Cristina da Rama
Sancho Lameira, número de identificação fiscal 141425474, com
endereço na Rua de 5 de Outubro, 45, 2.º, esquerdo, 2080-052 Almei-
rim, com domicílio na morada indicada.

Para administrador da insolvência é nomeada a pessoa adiante iden-
tificada, indicando-se o respectivo domicílio. Sol(a). Abel Santos Prado,
com endereço no Largo de Vasco da Gama, 19, Cartaxo, 2070-
-048 Cartaxo.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A taxa de juros moratórios aplicável.

É designado o dia 16 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.

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

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

Ficam ainda advertidos de que os prazos para recurso, embargos e
reclamação de créditos só começam a correr finda a dilação e que
esta se conta da publicação do último anúncio.

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

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

23 de Novembro de 2005. — O Juiz de Direito, António Correia
Gomes. — O Oficial de Justiça, Jorge Manuel Santos Garrido.

1000295663

4.º JUÍZO DE COMPETÊNCIA ESPECIALIZADA CÍVEL
DO TRIBUNAL DA COMARCA DE BARCELOS

Anúncio
Processo n.º 5363/05.9TBBCL.
Insolvência de pessoa colectiva (requerida).
Credora — Maria da Graça Cerqueira Pereira.
Devedora — Irmãos Lopes & Costa, L.da

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

No Tribunal da Comarca de Barcelos, 4.º Juízo Competência Cível
de Barcelos, no dia 25 de Novembro de 2005, pelas 17 horas, foi
proferida sentença de declaração de insolvência da devedora: Irmãos
Lopes & Costa, L.da, número de identificação fiscal 505124726, com
endereço no lugar da Portela, Tamel (São Fins), 4750-714 Tamel (São
Fins), com sede na morada indicada.

São administradores do devedor: Davide Manuel da Silva Lopes, e
Irmãos Lopes & Costa, L.da, com endereço no lugar da Portela, Tamel
(São Fins), 4750-714 Barcelos, a quem é fixado domicílio na morada
indicada.

Para administrador da insolvência é nomeada a pessoa adiante iden-
tificada, indicando-se o respectivo domicílio: Rui Almeida, com en-
dereço na Rua de 25 de Abril, 299, 3.º, direito, frente, 4420-356 Gon-
domar.

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

A taxa de juros moratórios aplicável.

É designado o dia 19 de Janeiro de 2006, pelas 14 horas e 30 mi-
nutos, para a realização da reunião de assembleia de credores de apre-
ciação do relatório, podendo fazer-se representar por mandatário com
poderes especiais para o efeito.

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

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

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

Ficam ainda advertidos de que os prazos para recurso, embargos e
reclamação de créditos só começam a correr finda a dilação e que
esta se conta da publicação do último anúncio.

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

Terminando o prazo em dia 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).

28 de Novembro de 2005. — O Juiz de Direito, Artur Dionísio Vale
S. Oliveira. — O Oficial de Justiça, Romão Araújo.

30001888137

TRIBUNAL DA COMARCA DAS CALDAS DA RAINHA

Anúncio
Processo n.º 1936/03.2TBCLD.
Processo especial de recuperação de empresa (apresentação).
Requerente — Petróleos de Portugal — Petrogal, S. A., e outro(s).
Requerida — Transdaniel — Transportes Rodoviários, L.da

São notificados os credores de:
Requerente: Petróleos de Portugal — Petrogal, S. A., com domicí-

lio na Rua das Flores, 7, 1200 Lisboa.
Requerida: Transdaniel — Transportes Rodoviários, L.da, número

de identificação fiscal 504280627, com domicílio na Rua do Rei
Conquistador, 50, Casal do Rei, Vidais, 2500 Caldas da Rainha,
que, por decisão de 12 de Novembro de 2005 proferida nos presentes
autos, foi designado o dia 12 de Janeiro de 2006, pelas 10 horas, para
a realização da assembleia de credores no edifício deste Tribunal, como
preceitua o disposto no artigo 28.º do CPEREF.

Foi reconhecida a situação de insolvência da entidade acima refe-
rida e determinado o prosseguimento da acção declarativa de recupe-
ração de empresa (artigo 25.º, n.º 1, do mesmo diploma).

Foi fixado em 30 dias o período de estudo e observação [artigo 28.º,
alínea c), do mesmo diploma].

São ainda notificados os credores mesmo que preferentes, que pre-
tendam intervir na Assembleia, que devem reclamar os seus créditos,
se o já não fizeram, através de simples requerimento e bem assim,
corrigi-los ou completá-los, conforme preceitua o disposto no ar-
tigo 44.º do citado diploma, no prazo de 10 dias contados da publica-
ção do anúncio no Diário da República.

Faz-se constar, que a petição inicial deu entrada na Secretaria em
16 de Setembro de 2003, e que o seu duplicado se encontra à dispo-
sição de quem o quiser consultar neste juízo dentro das horas normais
de expediente.

15 de Novembro de 2005. — A Juíza de Direito, Cristina Cruz. —
A Oficial de Justiça, Maria de Fátima F. Brás Pereira.

1000295657

TRIBUNAL DA COMARCA
DE FIGUEIRA DE CASTELO RODRIGO

Anúncio
Processo n.º 210/05.4TBFCR.
Insolvência de pessoa colectiva (apresentação).
Insolvente — Besteiro & Guerra — Restaurantes, L.da, e outro(s).
Credor — Banco Mais, S. A., e outro(s).

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

No Tribunal da Comarca de Figueira de Castelo Rodrigo, secção
única de Figueira de Castelo Rodrigo, no dia 30 de Novembro de 2005,
pelas 16 horas e 50 minutos, foi proferida sentença de declaração de
insolvência da devedora Besteiro & Guerra — Restaurantes, L.da, com
endereço na Rua de Adelino Amaro da Costa, Figueira de Castelo
Rodrigo, 6440-119 Figueira de Castelo Rodrigo, com sede na morada
indicada.

É administrador do devedor: Nuno Jorge Besteiro Guerra, não é
fixado domicílio, por se encontrar em parte incerta [artigo 36.º,
alínea c), do CIRE].

Para administrador da insolvência é nomeada a pessoa adiante iden-
tificada, indicando-se o respectivo domicílio: Dr. Ademar Margarido
Sampaio Rodrigues Leite, com endereço na Avenida de Alberto Sam-
paio, 106, 2.º, direito, 3510-027 Viseu.

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

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

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

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

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

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

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

Mesmo o credor que tenha o seu crédito por reconhecido por 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 Fevereiro de 2006, pelas 13 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 (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.
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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).

2 de Dezembro de 2005. — A Juíza de Direito, Lígia Manuela
Rosado. — A Oficial de Justiça, Maria dos Santos D. C. Fernandes.

1000295632

3.º JUÍZO CÍVEL DO TRIBUNAL DA COMARCA
DE GUIMARÃES

Anúncio
Processo n.º 4962/05.3TBGMR.
Insolvência de pessoa colectiva (requerida).
Credora — Ana Ferreira da Silva e outro(s).
Insolvente — Gotzpor — Confecções, L.da

Encerramento de processo

Nos autos de insolvência acima identificados em que são:
Insolvente: Gotzpor — Confecções, L.da, número de identificação

fiscal 506590267, com endereço no Parque Industrial, São João de
Ponte, pavilhão B-8, 4800.

Administradora de insolvência: Dr.ª Ana Maria Oliveira da Silva,
com endereço na Rua do Campo Alegre, 672, 6.º, direito, 4150-
-171 Porto.

Ficam notificados todos os interessados de que o processo supra-
-identificado foi encerrado.

A decisão de encerramento do processo foi determinada por: não
existirem bens susceptíveis de apreensão e liquidação, não ter sido
concedido à devedora o deferimento de pagamento das custas nem
depositado qualquer montante que permitisse o prosseguimento dos
autos.

Efeitos do encerramento: a liquidação da sociedade prossegue, nos
termos gerais; o incidente de qualificação prossegue como incidente
limitado.

À administradora de insolvência foram remetidos os respectivos
anúncios para publicação.

30 de Novembro de 2005. — A Juíza de Direito, Ana Cristina Cle-
mente. — O Oficial de Justiça, Jorge Manuel Cunha Rodrigues.

3000188175

TRIBUNAL DA COMARCA DE OURIQUE

Anúncio
Processo n.º 151/1999.
Falência (requerida).
Requerente — José Alberto Marques Rodrigues e outro(s).
Requerido — António Peixeiro Lourenço e outro(s).

A Dr.ª Catarina Serra, juíza de direito da secção única do Tribunal da
Comarca de Ourique:

Faz saber que, por sentença de 2 de Dezembro de 2005, proferida
nos presentes autos, foi declarada a falência do requerido Jorge Pei-
xeiro Lourenço, com domicílio no Monte dos Gregórios, 7780-
-254 Castro Verde.

Requerido: António Peixeiro Lourenço, com domicílio no Monte
dos Gregórios, Castro Verde, 7780-254 Castro Verde, tendo sido fi-
xado em 30 dias contados da publicação do competente anúncio no
Diário da República, o prazo para os credores reclamarem os seus
créditos, conforme o estatuído no disposto no artigo 128.º, n.º 1,
alínea e), do CPEREF.

Foi nomeada para integrar a comissão de credores:

a) A Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Santiago do Cacém,
C. R. L., que presidirá;

b) INGA;
c) Caixa Geral de Depósitos, S. A;
d) PB LUBS — Companhia de Lubrificantes, L.da, antiga Móbil

Oil Portuguesa, como suplente.

Foi designado o dia 12 de Janeiro de 2006, pelas 15 horas, para a
tomada de posse da comissão de credores.

Foi nomeado liquidatário judicial: Maria Teresa Martins Revês San-
tos Pimenta, com endereço na Estrada de Benfica, 388, 2.º, esquerdo,
Lisboa, 1500-000 Lisboa.

7 de Dezembro de 2005. — A Juíza de Direito, Catarina Serra. —
A Oficial de Justiça, Maria Emília Novais. 3000188153

TRIBUNAL DA COMARCA DE PAÇOS DE FERREIRA

Anúncio
Processo n.º 1200/05.2TBPFR.
Insolvência de pessoa colectiva (requerida).
Credora — Bois Forets Paysages, S. A. R. L.
Insolvente — Ces — Comércio de Madeiras (cunha e Serafim), L.da,

e outro(s).

Nos autos acima identificados, correm éditos de 30 dias contados
da data da segunda e última publicação do anúncio, citando:

Insolvente: Ces — Comércio de Madeiras (cunha e Serafim), L.da,
número de identificação fiscal 506473279, com domicílio no Edifí-
cio Mata Real, Rua do Estádio 575, rés-do-chão, direito, 571, 4590-
-000 Paços de Ferreira, com última residência conhecida na morada
indicada, fica citado para, no prazo de cinco dias, opor embargos à
sentença proferida no dia 6 de Dezembro de 2005, na qual foi decla-
rada a insolvência (artigo 40.º do CIRE).

Fica advertida de que os embargos apenas são admissíveis desde que
o embargante alegue factos ou requeira meios de prova que não te-
nham sido tidos em conta pelo Tribunal e que possa afastar os funda-
mentos da declaração de insolvência.

A oposição de embargos à sentença declaratória da insolvência, bem
como o recurso da decisão que mantenha a declaração, suspende a
liquidação e a partilha do activo, sem prejuízo do disposto no n.º 2 do
artigo 158.º

De que assembleia de apreciação do relatório nos termos do ar-
tigo 156.º do CIRE se encontra designada para o dia 31 de Janeiro de
2006, pelas 14 horas.

Deve juntar ainda, a lista dos cinco maiores credores e respectivos
domicílios, com exclusão do requerente, sob pena de não recebimen-
to da oposição (n.º 2 do artigo 30.º do CIRE).

O duplicado da petição inicial e cópia da sentença encontram-se
nesta secretaria, à disposição do citando.

Fica advertido de que é obrigatória a constituição de mandatário
judicial.

6 de Dezembro de 2005. — O Juiz de Direito, Gonçalo Oliveira
Magalhães. — A Oficial de Justiça, Graça Teixeira. 3000188155

1.º JUÍZO DO TRIBUNAL DE COMÉRCIO DE LISBOA

Anúncio
Processo n.º 1050/03.0TYLSB.
Falência (requerida).
Requerente — A. M. Paiva Transportes, L.da
Requerida — B. F. B. Transportes, L.da

António Marcelo dos Reis, juiz de direito do 1.º Juízo do Tribunal de
Comércio de Lisboa:

Faz saber que, por sentença de 4 de Outubro de 2005, proferida
nos presentes autos, foi declarada a falência da requerida B. F. B.
Transportes, L.da, número de identificação fiscal 504713760, com
domicílio na Centro Empresarial de Sintra Nascente, Edifício 1, Ave-
nida do Almirante Gago Coutinho (EM 623), 2710-418 Sintra, tendo
sido fixado em 30 dias contados da publicação do competente anún-
cio 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.

11 de Outubro de 2005. — O Juiz de Direito, António Marcelo dos
Reis. — A Oficial de Justiça, Isabel David Nunes. 3000188164
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Anúncio
Processo n.º 1380/05.7TYLSB.
Insolvência de pessoa colectiva (requerida).
Credor — BPN — Banco Português de Negócios, S. A.
Devedora — Concepção Mat. Const. Montagens, S. A.

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

No Tribunal de Comércio de Lisboa, 1.º Juízo de Lisboa, no dia
22 de Novembro de 2005, às 9 horas e 45 minutos, foi proferida sen-
tença de declaração de insolvência da devedora: Concepção Mat.
Const. Montagens, S. A., número de identificação fiscal 501554394,
com endereço na Rua de Filipe Folque, 5, 4.º, esquerdo, 1050-110 Lis-
boa, com sede na morada indicada.

São administradores da devedora: Diamantina da Conceição
Belchiorinho Torrinha, e Leg. Rep. de Bloco Porta, L.da, com ende-
reço na Rua de Penha de França, 93, rés-do-chão, esquerdo, 1900-
-000 Lisboa, 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. Américo dos Santos
Martins, com endereço na Avenida de Minas Gerais, 13, 2.º, C, 2780-
-025 Oeiras.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A taxa de juros moratórios aplicável.

É designado o dia 1 de Março de 2006, pelas 14 horas, para a rea-
lização da reunião de assembleia de credores de apreciação do relató-
rio, podendo fazer-se representar por mandatário com poderes espe-
ciais para o efeito.

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).

24 de Novembro de 2005. — O Juiz de Direito, António Marcelo
dos Reis. — A Oficial de Justiça, Paula Silva. 3000188140

2.º JUÍZO DO TRIBUNAL DE COMÉRCIO DE LISBOA

Anúncio
Processo n.º 79/05.9TYLSB.
Insolvência de pessoa colectiva (requerida).
Credor — Frustock — Produtos Alimentares, L.da
Devedora — Cozinha Internacional — Soc. Explor. Restaurantes e

Bares, L.da, e outro(s).

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

No Tribunal de Comércio de Lisboa, 2.º Juízo de Lisboa, no dia
15 de Novembro de 2005, ao meio-dia, foi proferida sentença de de-
claração de insolvência da devedora: Cozinha Internacional — Soc.
Explor. Restaurantes e Bares, L.da, número de identificação fiscal
503362492, com endereço na Rua da Palmeira, 6, Cascais, 2750-
-255 Cascais, com sede na morada indicada.

São administradores da devedora: Rodrigo de Albuquerque Lima, com
endereço na Rua de Manuel Múrias, 2, rés-do-chão, esquerdo, Lisboa,
a quem é fixado domicílio na morada indicada.

Para administrador da insolvência é nomeada a pessoa adiante iden-
tificada, indicando-se o respectivo domicílio: Bernardino Geraldes dos
Santos, com endereço na Avenida de Manuel Júlio Carvalho e Costa,
33-B1. A5, 3.º, B, 2750-424 Cascais.

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.

É designado o dia 14 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 (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).
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Terminando o prazo em dia que os tribunais estiverem encerrados,
transfere-se o seu termo para o 1.º dia útil seguinte.

É necessário o patrocínio judiciário, caso seja interposto recurso e
ou deduzidos embargos.

16 de Novembro de 2005. — A Juíza de Direito, Maria José de
Almeida Costeira. — O Oficial de Justiça, José Manuel Seixas.

1000295677

3.º JUÍZO DO TRIBUNAL DE COMÉRCIO DE LISBOA

Anúncio
Processo n.º 1413/05.7TYLSB.
Insolvência de pessoa colectiva (apresentação).
Insolvente — Zooparque — Animais de Estimação, L.da

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

No Tribunal de Comércio de Lisboa, 3.º Juízo de Lisboa, no dia
15 de Novembro de 2005, ao meio-dia, foi proferida sentença de de-
claração de insolvência da devedora: Zooparque — Animais de Esti-
mação, L.da, número de identificação fiscal 503952958, com endere-
ço na Rua do Paço, Vila Verde, 2705-896 Terrugem, Sintra, com sede
na morada indicada.

São administradores do devedor: João Carlos Simeão e Maria Tere-
sa Monção Lopes Ferreira, com endereço na Rua do Caminho dos
Moleiros, Vivenda Borneirinhos, Azenhas do Mar, 2705-530 Azenhas
do Mar, a quem é fixado domicílio na morada indicada.

Para administrador da insolvência é nomeada a pessoa adiante iden-
tificada, indicando-se o respectivo domicílio: Bernardino Geraldes dos
Santos, com endereço na Avenida de Manuel Júlio Carvalho e Costa,
33-B1. A5, 3.º, B, 2750-424 Cascais.

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, elaborados nos termos do artigo 128.º do CIRE.

É designado o dia 25 de Janeiro de 2006, 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.

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).

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.

É obrigatória a constituição de mandatário judicial.

17 de Novembro de 2005. — A Juíza de Direito, Elisabete Assun-
ção. — A Oficial de Justiça, Maria do Céu Silva. 1000295679

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

Anúncio
Processo n.º 550/05.2TYVNG.
Insolvência de pessoa colectiva (apresentação).
Insolvente — Guimarães & Sousa, L.da, e outro(s).

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

No Tribunal de Comércio de Vila Nova de Gaia, 1.º Juízo de Vila
Nova de Gaia, no dia 21 de Setembro de 2005, pelas 17 horas, foi
proferida sentença de declaração de insolvência da devedora: Guima-
rães & Sousa, L.da, com endereço na Rua do Alto Cimalha, 5, Sandim,
4400-000 Vila Nova de Gaia, com sede na morada indicada.

Para administrador da insolvência é nomeada a pessoa adiante iden-
tificada, indicando-se o respectivo domicílio: Dr. Rui Manuel Pereira
Almeida, com endereço na Rua de 25 de Abril, 299, 3.º, direito, fren-
te, 4420-356 Gondomar.

São administradores do devedor: Joaquim Paulo Resende Oliveira
Guimarães, nascido em 28 de Agosto de 1968, número de identifica-
ção fiscal 176429190, bilhete de identidade n.º 8042879, com ende-
reço na Rua do 1.º de Maio, 360, Avintes, 4430 Vila Nova de Gaia,
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.

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 de que os prazos só começam a correr fin-
da a dilação dos éditos, cinco dias, e que esta se conta da publicação
do último anúncio.

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

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

26 de Setembro de 2005. — A Juíza de Direito, Ana Loureiro. —
A Oficial de Justiça, Isabel Carvalho. 3000188136

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

Anúncio
Processo n.º 70/03.0TYVNG-G.
Prestação de contas (liquidatário).
Liquidatário judicial — Dr. José da Costa Oliveira e outro(s).

A Dr.ª Ana Loureiro, juíza de direito deste Tribunal:

Faz saber que são os credores e o falido Jaime Loureiro de Sousa
Costa e mulher, Maria Eugénia Pinharanha Viegas, residentes na
Avenida do Dr. Germano Vieira, 422, 1.º, direito, Gueifães, Maia,
notificados para no prazo de 5 dias, decorridos que sejam 10 dias de
éditos, que começarão a contar-se da publicação do anúncio, se pro-
nunciarem sobre as contas apresentadas pelo liquidatário Dr. José da
Costa Oliveira (artigo 223.º, n.º 1, do CPEREF).

9 de Novembro de 2005. — A Juíza de Direito, Ana Loureiro. —
A Oficial de Justiça, Teresa Jesus Cabral Correia. 3000188135

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

COFRE DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS
E AGENTES DO ESTADO

Éditos
Para cumprimento do artigo 23.º dos Estatutos do Cofre de Previ-

dência dos Funcionários e Agentes do Estado, aprovados pelo Decre-
to-Lei n.º 465/76, de 11 de Junho, correm éditos de 30 dias, a contar
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da publicação deste anúncio no Diário da República, convidando todas
as pessoas que se julguem com direito, nos termos do artigo 20.º a
receber os subsídios a seguir discriminados, a apresentarem no referi-
do prazo os documentos comprovativos dos seus direitos:

34,92 euros, legado pelo sócio n.º 11 046 — Telmo Correia
Neves, funcionário público, aposentado, falecido em 13 de
Dezembro de 2004;

349,16 euros, legado pelo sócio n.º 12 186 — Jorge Galamba
Marques, funcionário público, aposentado, falecido em 22 de
Outubro de 2004;

299,28 euros, legado pelo sócio n.º 16 291 — João Maria Guer-
ra Fernandes, funcionário público, aposentado, falecido em
18 de Janeiro de 2005;

299,28 euros, legado pelo sócio n.º 16 587 — José António
Carrilho Ralo, funcionário público, aposentado, falecido em
8 de Setembro de 2005;

99,76 euros, legado pelo sócio n.º 17 491 — Raul Silva Calha
Curado, reformado do exército, falecido em 3 de Dezembro
de 2004;

29,93 euros, legado pelo sócio n.º 17 547 — José Oliveira, re-
formado da marinha, falecido em 16 de Janeiro de 2005;

498,79 euros, legado pelo sócio n.º 18 168 — Manuel João
Fajardo, reformado do exército, falecido em 26 de Novembro
de 2004;

99,76 euros, legado pela sócia n.º 18 894 — Maria Manuela Lopes
Silva, funcionária pública, aposentada, falecida em 9 de Feve-
reiro de 2005;

199,52 euros, legado pelo sócio n.º 20 504 — Leopoldino Al-
meida Sousa Magalhães, funcionário público, aposentado, fa-
lecido em 30 de Janeiro de 2005;

99,76 euros, legado pelo sócio n.º 20 590 — Hélder Ferreira
Vidigal, funcionário público, aposentado, falecido em 19 de
Dezembro de 2004;

99,76 euros, legado pelo sócio n.º 22 664 — António Soares
Lopes, funcionário público, aposentado, falecido em 2 de Ja-
neiro de 2005;

498,80 euros, legado pelo sócio n.º 24 013 — José Santos Mar-
ques Alves Catarino, funcionário público, aposentado, faleci-
do em 2 de Novembro de 2005;

99,76 euros, legado pelo sócio n.º 24 832 — Manuel Vieira Cos-
ta, PSP, reformado, falecido em 24 de Dezembro de 2004;

249,40 euros, legado pelo sócio n.º 25 010 — Manuel Duarte
Carvalho, funcionário público, aposentado, falecido em 2 de
Fevereiro de 2005;

199,52 euros, legado pelo sócio n.º 25 048 — António Júlio Lima
Macedo, funcionário público, aposentado, falecido em 31 de
Janeiro de 2005;

249,40 euros, legado pelo sócio n.º 26 888 — Fausto Salvador
Pereira, funcionário público, aposentado, falecido em 30 de
Janeiro de 2005;

99,76 euros, legado pelo sócio n.º 28 756 — Simplício José, GNR,
reformado, falecido em 19 de Junho de 2005;

299,28 euros, legado pelo sócio n.º 31 094 — Carlos Alberto
Arrepia, reformado da marinha, falecido em 25 de Dezembro
de 2004;

149,64 euros, legado pelo sócio n.º 31 409 — Belarmino Pinto
Almeida Magalhães, funcionário público, aposentado, falecido
em 12 de Agosto de 2005;

149,64 euros, legado pelo sócio n.º 34 082 — Henrique Rodri-
gues Neri, GNR, reformado, falecido em 7 de Janeiro de 2005;

99,76 euros, legado pelo sócio n.º 34 652 — António Augusto
Vaqueiro, reformado da marinha, falecido em 26 de Outubro
de 2005;

249,40 euros, legado pela sócia n.º 34 986 — Joana Maria Soa-
res Camadinho Bolinhas Nogueira, funcionária pública, apo-
sentada, falecida em 31 de Outubro de 2005;

99,76 euros, legado pelo sócio n.º 35 968 — Álvaro Pereira Sil-
va, GNR, reformado, falecido em 19 de Dezembro de 2004;

149,64 euros, legado pelo sócio n.º 39 344 — Francisco Macha-
do Oliveira, reformado da marinha, falecido em 11 de Novem-
bro de 2005;

498,80 euros, legado pelo sócio n.º 39 603 — Francisco Eugé-
nio Santos, reformado da marinha, falecido em 19 de Novem-
bro de 2004;

89,78 euros, legado pelo sócio n.º 40 364 — Casimiro Rodrigues,
funcionário público, aposentado, falecido em 18 de Outubro
de 2005;

99,76 euros, legado pelo sócio n.º 40 937 — João Dias Folgado,
funcionário público, aposentado, falecido em 14 de Outubro
de 2005;

249,40 euros, legado pelo sócio n.º 41 543 — Fernando Marques
Silva, funcionário público, aposentado, falecido em 9 de De-
zembro de 2004;

249,40 euros, legado pelo sócio n.º 43 412 — Arsénio Jesus
Cardoso Saldanha, funcionário público, aposentado, falecido
em 14 de Março de 2005;

498,80 euros, legado pelo sócio n.º 44 516 — José Augusto Bar-
reto Reis, reformado do exército, falecido em 31 de Outubro
de 2005;

498,80 euros, legado pelo sócio n.º 44 981 — António Santos
Ribeiro, reformado do exército, falecido em 3 de Novembro
de 2005;

748,20 euros, legado pelo sócio n.º 45 187 — Manuel Bouza
Serrano, reformado da marinha, falecido em 19 de Outubro de
2005;

137,67 euros, legado pelo sócio n.º 46 911 — Manuel Maria
Sordo, funcionário público, aposentado, falecido em 5 de Ja-
neiro de 2005;

299,28 euros, legado pelo sócio n.º 47 299 — Armando Branco
Nunes, funcionário público, aposentado, falecido em 7 de
Novembro de 2005;

109,53 euros, legado pela sócia n.º 47 871 — Maria Conceição
Pinto Vicente, funcionária pública, aposentada, falecida em
17 de Fevereiro de 2005;

199,52 euros, legado pelo sócio n.º 48 009 — Manuel Paulo,
GNR, reformado, falecido em 19 de Outubro de 2005;

748,20 euros, legado pelo sócio n.º 49 892 — Carlos José San-
tos Cardoso, reformado do exército, falecido em 10 de Julho
de 2005;

299,28 euros, legado pela sócia n.º 52 704 — Maria Isabel Ro-
drigues Godinho, funcionária pública, aposentada, falecida em
14 de Janeiro de 2005;

299,28 euros, legado pelo sócio n.º 54 196 — Rui Egídio Vieira
Melim, funcionário público, falecido em 8 de Setembro de
2005;

1246,99 euros, legado pela sócia n.º 62 582 — Isabel Maria Ra-
poso Garção Pires, funcionária pública, falecida em 30 de Se-
tembro de 2005.

9 de Dezembro de 2005. — A Direcção, José Manuel Alves da Silva.
3000188143

AUTARQUIAS

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS
DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

Aviso
Nomeação

Para os devidos efeitos se faz público que, por deliberação do con-
selho de administração de 27 de Outubro de 2005, foi nomeada por
urgente conveniência de serviço, a partir de 28 de Outubro de 2005 a
candidata Marília Leite Pereira Rangel, para o lugar de assistente
administrativo principal, do grupo de pessoal administrativo, do qua-
dro de pessoal desta Associação, na sequência do concurso interno de
acesso geral, aberto por aviso publicado no Diário da República,
3.ª série, n.º 138, de 20 de Julho de 2005.

(Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

28 de Outubro de 2005. — O Administrador-Delegado, Paulo Cos-
ta Couto. 1000295622

Aviso
Nomeação

Para os devidos efeitos se faz público que, por deliberação do con-
selho de administração de 27 de Outubro de 2005, foi nomeada por
urgente conveniência de serviço a partir de 21 de Novembro de 2005 a
candidata Mónica Catarina Viveiros Sousa Coelho, para o lugar de
técnica superior de 2.ª classe do quadro de pessoal desta Associação,
na sequência de concurso externo de ingresso, aberto por aviso publi-
cado no Diário da República, 3.ª série, n.º 130, de 8 de Julho de 2005.

(Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

21 de Novembro de 2005. — O Administrador-Delegado, Paulo
Costa Couto. 1000295623
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CÂMARA MUNICIPAL DE ABRANTES

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

datado de 3 de Novembro de 2005 e de conformidade com o estipu-
lado no n.º 1 do artigo 23.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, reno-
vei a nomeação em comissão de serviço, por mais três anos, no car-
go de chefe de Divisão Financeira, da técnica superior principal Maria
Madalena Fonseca da Cunha Viana Graça Vieira.

A presente nomeação produzirá efeitos a partir de 9 de Dezembro
de 2005.

25 de Novembro de 2005. — O Presidente da Câmara, Nelson
Augusto Marques de Carvalho. 1000295625

CÂMARA MUNICIPAL DE ALJEZUR

Aviso
Nomeação de candidato

Para os devidos efeitos se torna público que, na sequência do con-
curso interno de acesso limitado para provimento de um lugar na
categoria de médico veterinário de 1.ª classe, aberto pelo aviso n.º 28/
2005, de 12 de Agosto, nomeei, por despacho de 28 de Novembro de
2005, o candidato, Vasco Manuel Martins Reis, para ocupar o lugar
em causa.

O candidato deverá aceitar a respectiva nomeação no prazo de
20 dias a contar da publicação do presente aviso, na 3.ª série do Diá-
rio da República (Nomeação isenta de visto do Tribunal de Contas.)

29 de Novembro de 2005. — O Presidente da Câmara, Manuel José
de Jesus Marreiros. 1000295669

CÂMARA MUNICIPAL DE ALMEIDA

Aviso
Concurso interno de acesso geral para provimento
de um lugar de assistente administrativo principal

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho de
6 de Dezembro de 2005, se encontra aberto, nos termos do Decreto-
-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, adaptado à administração local pelo
Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, concurso interno de acesso
geral para provimento de um lugar de assistente administrativo prin-
cipal, do quadro privativo desta autarquia.

1 — Prazo de apresentação de candidaturas — 10 dias a contar da
data da publicação do presente aviso na 3.ª série do Diário da Repú-
blica.

2 — Prazo de validade — o concurso é aberto apenas para o pre-
enchimento da vaga posta a concurso e caduca com o respectivo
preenchimento.

3 — Local de trabalho — sede do município de Almeida.
4 — Métodos de selecção — avaliação curricular e entrevista pro-

fissional de selecção.
4.1 — Os resultados obtidos na aplicação dos métodos de selecção

serão classificados na escala de 0 a 20 valores sendo a classificação
final a que resultar na média aritmética simples das classificações
obtidas em ambos os métodos.

4.2 — Os critérios de apreciação e ponderação da entrevista pro-
fissional de selecção, bem como o sistema de classificação final, in-
cluindo a fórmula classificativa, constarão das actas de reunião do júri
do concurso, sendo as mesmas facultadas aos candidatos sempre que
solicitadas.

5 — Recrutamento — de entre funcionários da administração cen-
tral e local, nos termos do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 175/98, de
2 de Julho, e nas condições previstas na alínea a) do n.º 1 do artigo 8.º
do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 16 de Junho, aplicado à administra-
ção local pelo artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de De-
zembro.

6 — Formalização de candidaturas — através de requerimento diri-
gido ao presidente da Câmara Municipal de Almeida, assinados pelos
candidatos, a enviar pelo correio, com aviso de recepção, ou entre-
gue pessoalmente na Divisão de Gestão Administrativa, sita nos Pa-
ços do Município, 6350-130 Almeida, dele devendo constar:

a) Identificação completa (nome, filiação, naturalidade, residên-
cia, nacionalidade, data de nascimento, número e data do
bilhete de identidade e serviço de identificação que o emitiu,
código postal e número de contribuinte);

b) Referência ao concurso a que se candidata, com expressa
menção do número e data do Diário da República onde se
encontra publicado este aviso;

c) Quaisquer outros elementos que os candidatos entendam de-
ver apresentar que possam ser relevantes para a apresenta-
ção do seu mérito ou constituam motivo de preferência le-
gal.

7 — Instrução do requerimento — o requerimento em que é solici-
tada admissão ao concurso, deverá ser instruído com os seguintes
documentos, sob pena de exclusão:

a) Curriculum vitae documentado, detalhado, datado e assina-
do;

b) Declaração, devidamente autenticada e actualizada, emitida
pelo serviço ou organismo de origem, no caso de funcioná-
rios de outros serviços, da qual conste, inequivocamente, a
natureza do vínculo, a categoria detida, o tempo de serviço
na categoria, na carreira e na função pública e as classifica-
ções de serviço, com indicação das respectivas expressões
quantitativas e qualitativas, reportadas aos três últimos anos;

c) Fotocópia do bilhete de identidade e do cartão de contribu-
inte fiscal.

Os funcionários pertencentes a esta Câmara Municipal estão dis-
pensados da apresentação dos documentos comprovativos dos requi-
sitos que constem do respectivo processo individual.

8 — A lista dos candidatos admitidos ou excluídos ao concurso,
bem como a lista de classificação final serão afixadas, para consulta,
nos termos dos artigos 33.º, 34.º e 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de
11 de Julho, no átrio do edifício dos Paços do Município.

9 — O júri do concurso, terá a seguinte composição:

Presidente — vice-presidente, José Alberto Almeida Morgado.
Vogais efectivos:

Carlos Morgado Portugal, director de Departamento Admi-
nistrativo e Financeiro, que substituirá o presidente nas
suas faltas ou impedimentos.

José António Dourado Espinha, chefe de secção.

Vogais suplentes:

Henrique Jorge Correia Queimada, chefe de secção.
Olívia da Conceição Marques Bastos, assistente administra-

tiva especialista.

6 de Dezembro de 2005. — O Presidente da Câmara, António
Baptista Ribeiro. 1000295658

CÂMARA MUNICIPAL DE AMARES

Aviso
Nomeação

1 — Torna-se público que, por meu despacho datado de 9 de De-
zembro de 2005, nomeei para o cargo de técnico superior de 2.ª clas-
se, de biblioteca e documentação, do grupo de pessoal técnico superi-
or, a candidata Anabela Figueiredo Costa, na sequência do concurso
externo de ingresso publicitado pelo aviso publicado no Diário da
República, 3.ª série, n.º 177, do dia 29 de Julho de 2004.

2 — A nomeada deverá aceitar a presente nomeação num prazo
de 20 dias a contar do dia seguinte ao da publicação do presente aviso
no Diário da República. (Isento de visto do Tribunal de Contas.)

9 de Dezembro de 2005. — O Presidente da Câmara, José Barbosa.
1000295653

Aviso
Nomeação

1 — Torna-se público que, por meu despacho datado de 9 de De-
zembro de 2005, nomeei para o cargo de técnico de 2.ª classe, de
contabilidade e administração, do grupo de pessoal técnico, a candi-
data Paula Cristina Silva Ferreira na sequência do concurso externo
de ingresso publicitado pelo aviso publicado no Diário da República,
3.ª série, n.º 187, do dia 10 de Agosto de 2004. A candidata foi dis-
pensada da frequência de estágio, com fundamento na jurisprudência
do Tribunal de Contas e na informação fornecida pela chefe da Sec-
ção de Pessoal, onde consta que a candidata agora nomeada exerceu
funções em regime de contrato de avença por período superior ao
legalmente exigido para frequência de estágio probatório.
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2 — A nomeada deverá aceitar a presente nomeação num prazo
de 20 dias a contar do dia seguinte ao da publicação do presente aviso
no Diário da República. (Isento de visto do Tribunal de Contas.)

9 de Dezembro de 2005. — O Presidente da Câmara, José Barbosa.
1000295654

Aviso
Nomeação

1 — Torna-se público que, por meu despacho datado de 9 de De-
zembro de 2005, nomeei para o cargo de técnico de 2.ª classe, tu-
rismo, do grupo de pessoal técnico, a candidata Elisabete Andrade
Azevedo na sequência do concurso externo de ingresso publicitado
pelo aviso publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 187, do
dia 10 de Agosto de 2004. A candidata foi dispensada da frequência
de estágio, com fundamento na jurisprudência do Tribunal de Con-
tas e na informação fornecida pela chefe da Secção de Pessoal, onde
consta que a candidata agora nomeada exerceu funções em regime
de contrato de trabalho a termo certo e de prestação de serviços/
avença por período superior ao legalmente exigido para frequência
de estágio probatório.

2 — A nomeada deverá aceitar a presente nomeação num prazo
de 20 dias a contar do dia seguinte ao da publicação do presente aviso
no Diário da República. (Isento de visto do Tribunal de Contas.)

9 de Dezembro de 2005. — O Presidente da Câmara, José Barbosa.
1000295655

CÂMARA MUNICIPAL DE ANADIA

Aviso
Para os devidos efeitos se torna público que, o funcionário da Câ-

mara Municipal de Anadia, José Valentim Carvalho Ferreira, com a
categoria de cantoneiro regressou ao serviço no dia 2 de Novembro,
do ano em curso, após o gozo de licença sem vencimento de longa
duração.

24 de Novembro de 2005. — O Presidente da Câmara, Litério
Augusto Marques. 3000188141

CÂMARA MUNICIPAL DE BARCELOS

Aviso
Por despacho de 29 de Novembro de 2005 foram nomeados na

categoria de técnico superior assessor, carreira de engenheiro civil,
Maria de Lurdes de Lima Neiva e Nuno Coutinho da Silva Rosas,
candidatos aprovados no concurso interno de acesso geral, aberto por
aviso publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 144, de 28 de
Julho de 2005, devendo assinar o termo de aceitação no prazo de
20 dias a contar da data da publicação do presente aviso no Diário da
República.

29 de Novembro de 2005. — O Vereador, Félix Falcão Araújo.
1000295661

Aviso
Por despacho de 29 de Novembro de 2005 foi nomeado na cate-

goria de técnico de informática grau 3, nível 1, carreira de técnico de
informática, Paulo Manuel Dias Mourão de Sousa, candidato apro-
vado no concurso interno de acesso geral, aberto por aviso publicado
no Diário da República, 3.ª série, n.º 147, de 2 de Agosto de 2005,
devendo aceitar o lugar no prazo de 20 dias a contar da data de publi-
cação do presente aviso no Diário da República.

29 de Novembro de 2005. — O Vereador, Félix Falcão Araújo.
1000295662

CÂMARA MUNICIPAL DO CARTAXO

Aviso n.º 207/2005
Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho de

6 de Dezembro de 2005, foi alterado o júri do seguinte concurso,
passando a ter a seguinte constituição:

Concurso externo de ingresso para provimento de um lugar de téc-
nico superior de 2.ª classe — estagiário (jurista) do grupo de pessoal

técnico superior, publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 109,
de 7 de Junho de 2005, e alterado no Diário da República, 3.ª série,
n.º 138, de 20 de Julho de 2005:

Presidente — Dr. Pedro Miguel Magalhães Ribeiro, vice-presi-
dente da Câmara.

Vogais efectivos:

Engenheiro Bento António Gírio Tanganho, chefe da Di-
visão de Obras e Equipamentos Municipais.

Dr.ª Maria do Céu Madeira Mourato, chefe da Divisão de
Administração e Finanças.

Vogais suplentes:

Dr.ª Rute Isabel Ribeiro Ouro, vereadora.
Engenheiro José Carlos Correia Tavares Cláudio, técnico

superior assessor principal.

O presidente do júri será substituído pelo primeiro vogal efectivo.

6 de Dezembro de 2005. — O Vereador, com delegação de compe-
tências, Francisco Casimiro. 1000295671

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA DE PÊRA

Aviso
Concursos externos de ingresso

1 — Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despa-
cho datado de 5 de Dezembro de 2005, se encontram abertos pelo
prazo de 10 dias úteis, a contar do dia seguinte à data da publicação
do presente aviso no Diário da República, concursos externos de
ingresso, nos termos do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, adap-
tado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Ju-
nho, para provimento dos seguintes lugares do quadro de pessoal des-
te município:

Concurso I — um lugar da categoria de técnico superior de 2.ª clas-
se da carreira de consultor jurídico, do grupo de pessoal téc-
nico superior;

Concurso II — um lugar da categoria e carreira de cozinheiro,
do grupo de pessoal auxiliar;

Concurso III — um lugar da categoria e carreira de fiel de refei-
tório, do grupo de pessoal auxiliar;

Concurso IV — dois lugares da categoria e carreira de auxiliar de
serviços gerais, do grupo de pessoal auxiliar.

2 — Validade dos concursos:

Concurso I — será admitido a estágio um único candidato, esgo-
tando-se o concurso com a sua admissão;

Concursos II, III e IV — os concursos visam exclusivamente o
preenchimento das vagas mencionadas.

3 — Conteúdo funcional:

Concursos I e III — o constante do Despacho n.º 10 688/99,
publicado no Diário da República, 2.ª série, de 26 de Janeiro
de 1989;

Concurso II — o constante do Despacho n.º 38/88, publicado no
Diário da República, 2.ª série, de 26 de Janeiro de 1989;

Concurso IV — 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 — área do município de Castanheira de Pêra.
5 — Serviço a que se destina:

Concurso I — assessoria jurídica;
Concursos II e III — Divisão Administrativa e Financeira —

Secção de Intervenção Sócio-Educativa;
Concurso IV — Divisão Administrativa e Financeira — Secção

de Intervenção Sócio-Educativa e Divisão de Planeamento,
Obras, Urbanismo e Ambiente — Secção de Ambiente e Salu-
bridade.

6 — Remuneração base — será a correspondente à categoria, nos
termos do Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro:

Concurso I — escalão 1, índice 321, a que corresponde o venci-
mento ilíquido mensal de 1018,08 euros;
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Concursos II e III — escalão 1, índice 142, a que corresponde o
vencimento ilíquido mensal de 450,37 euros;

Concurso IV — escalão 1, índice 128, a que corresponde o ven-
cimento ilíquido mensal de 405,96 euros.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7.2 — Especiais:

Concurso I — licenciatura em Direito;
Concursos II, III e IV — escolaridade obrigatória.

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

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

a) Identificação completa (nome, filiação, naturalidade, nacio-
nalidade, data de nascimento, estado civil, morada comple-
ta, número, data, validade e serviço emissor do bilhete de
identidade, número fiscal de contribuinte e número de tele-
fone);

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

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

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

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

9.1 — Documentos que deverão obrigatoriamente acompanhar o
requerimento:

a) Fotocópia do bilhete de identidade e do cartão de contri-
buinte fiscal;

b) Certificado comprovativo das habilitações literárias.

10 — As candidaturas que não obedeçam aos requisitos expressos
no presente aviso serão excluídas.

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

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

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

Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, com as alterações in-
troduzidas pela Lei n.º 117/99, de 11 de Agosto, pelo Decre-

to-Lei n.º 70-A/2000, de 5 de Maio, e pelo Decreto-Lei
n.º 157/2001, de 11 de Maio;

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

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

creto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro.

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

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

12 — Classificação final — será obtida através da média aritméti-
ca simples, das classificações obtidas nos métodos de selecção referi-
dos.

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

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

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

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

17 — Regime de estágio para o concurso I — o estágio a reali-
zar tem carácter probatório e duração de um ano. A frequência do
mesmo será feita em regime de contrato administrativo de provi-
mento, no caso de indivíduo não vinculado à Administração Pú-
blica ou em comissão de serviço extraordinária nos restantes ca-
sos, de acordo com o Decreto-Lei n.º 265/88, de 28 de Julho, na
sua última redacção.

17.1 — Finda a frequência do estágio, o candidato admitido será
provido a título definitivo em lugar de técnico superior de 2.ª clas-
se — consultor jurídico, desde que obtenha classificação final de está-
gio não inferior a Bom (14 valores).

17.2 — Na avaliação e classificação do estágio serão tidos em
consideração os seguintes factores: relatório de estágio, classificação
de serviço obtida durante o período de estágio e, sempre que possível,
os resultados da formação profissional.

17.3 — A classificação final traduzir-se-á numa escala de 0 a 20 va-
lores.

18 — Júri dos concursos:

Presidente — Bernardina Pais de Macedo Vidal Tomás, chefe de
Divisão de Planeamento, Obras, Urbanismo e Ambiente.

Vogais efectivos:

Paula Maria Teixeira dos Santos Silva, técnica superior
principal, a qual substituirá o presidente do júri nas suas
faltas e impedimentos.

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

Vogais suplentes:

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

Carla Inês Tavares Correia, técnica superior de 2.ª classe.

O júri do concurso fará também a avaliação final do estágio, no
caso do concurso I.

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

6 de Dezembro de 2005. — O Presidente da Câmara, Fernando
José Pires Lopes. 1000295631
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CÂMARA MUNICIPAL
DE FIGUEIRA DE CASTELO RODRIGO

Aviso
Concursos externos de ingresso

Para efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 28.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, e do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 238/99,
de 25 de Junho, torna-se público que, por meu despacho datado de
5 de Dezembro 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 Se-
tembro, alterada e republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janei-
ro, conjugada com a alínea a) do n.º 1 do artigo 4.º do Decreto-Lei
n.º 238/99, de 25 de Junho, que adaptou à administração local o De-
creto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, se encontram abertos pelo pra-
zo de 10 dias úteis, a contar da data da publicação do presente aviso
no Diário da República, os seguintes concursos externos de ingresso,
com vista ao provimento dos referidos lugares no quadro de pessoal
da Câmara Municipal de Figueira de Castelo Rodrigo, publicado no
apêndice n.º 148 ao Diário da República, 2.ª série, n.º 34, de 10 de
Fevereiro de 2002:

Referência A — um lugar de técnico superior de 2.ª classe —
estagiário — engenharia civil;

Referência B — um lugar de técnico superior de 2.ª classe —
estagiário — (consultor jurídico);

Referência C — um lugar de técnico superior de 2.ª classe —
estagiário — (secretariado e assessoria de direcção);

Referência D — um lugar de técnico profissional de 2.ª classe —
(medidor orçamentista);

Referência E — um lugar de técnico profissional de 2.ª classe —
desenhador;

Referência F — um lugar de auxiliar — leitor-cobrador de con-
sumos;

Referência G — um lugar de auxiliar — tratador-apanhador de
animais;

Referência H — um lugar de auxiliar — telefonista.

1 — Legislação aplicável — Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de
Dezembro, alterado pela Lei n.º 44/99, de 11 de Junho, aplicado à
administração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezem-
bro, Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Outubro, e respectivas alte-
rações, Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicado à adminis-
tração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Julho, Decreto-Lei
n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro, Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de De-
zembro, aplicado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 409/91,
de 17 de Outubro, Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro, com
as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro
(Código do Procedimento Administrativo), Decreto-Lei n.º 265/88,
de 28 de Julho, e Decreto-Lei n.º 159/95, de 6 de Julho.

2 — Prazo de validade — os concursos são válidos para as vagas
indicadas, caducando com o seu preenchimento de harmonia com a
alínea a) do artigo 7.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.

3 — Local de trabalho — área do município de Figueira de Castelo
Rodrigo.

4 — Remuneração e condições de trabalho — os lugares a promo-
ver serão remunerados pelos seguintes escalões e índices:

Referências A, B e C — a remuneração durante o período pro-
batório é a correspondente ao escalão 1 da categoria de esta-
giário, índice 321 da escala indiciária do novo sistema retribu-
tivo da função pública, a que veio corresponder no ano de
2005 o valor de 1018,08 euros e após o ingresso no quadro a
remuneração é a correspondente ao escalão 1 da categoria de
2.º classe, índice 400 da escala indiciária do novo sistema re-
tributivo da função pública, a que veio corresponder no ano
de 2005 o valor de 1268,64 euros;

Referências D e E — a remuneração é a correspondente ao
escalão 1 da categoria de 2.ª classe, índice 199 da escala indi-
ciária do novo sistema retributivo da função pública, a que veio
corresponder no ano de 2005 o valor de 631,15 euros;

Referência F — a remuneração é a correspondente ao escalão 1,
índice 175, da escala indiciária do novo sistema retributivo da
função pública, a que veio corresponder no ano de 2005 o valor
de 555,03 euros;

Referência G — a remuneração é a correspondente ao escalão 1,
índice 137, da escala indiciária do novo sistema retributivo da
função pública, a que veio corresponder no ano de 2005 o valor
de 434,51 euros;

Referência H — a remuneração é a correspondente ao escalão 1,
índice 133, da escala indiciária do novo sistema retributivo da
função pública, a que veio corresponder no ano de 2005 o valor
de 421,82 euros.

As condições de trabalho e as regalias sociais são as genéricas, vi-
gentes para os funcionários da administração local.

5 — Conteúdo funcional:

Referência A — o constante no Despacho 6871/2002, Diário
da República, 2.ª série, de 3 de Abril de 2002;

Referência B — o constante no Despacho 10 688/99, Diário da
República, 2.ª série, de 31 de Maio de 1999;

Referências C e F: os constantes no Despacho 38/88, Diário da
República, 2.ª série, de 26 de Janeiro de 1989;

Referência D — o constante no Despacho 6872/2002, Diário
da República, 2.ª série, de 3 de Abril de 2002;

Referência E — o constante na Portaria n.º 351/87, de 29 de
Abril de 1987;

Referências G e H — os constantes no Despacho 4/88, Diário
da República, 2.ª série, de 6 de Abril de 1989.

6 — Quota de emprego para pessoas com deficiência, em cumpri-
mento do disposto no n.º 3 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 29/2001,
de 3 de Fevereiro, os candidatos com deficiência igual ou superior a
60 %, têm preferência, em igualdade de classificação, a qual prevale-
ce sobre qualquer outra preferência legal.

7 — Requisitos de admissão ao concurso — poderão candidatar-se
os indivíduos que até ao termo do prazo findo para a apresentação
das candidaturas reúnam os seguintes requisitos:

7.1 — Requisitos de admissão gerais — os previstos nas alíneas a)
a f) do n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho,
aplicado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de
Junho:

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

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

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

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

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

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

7.2 — Requisitos de admissão especiais:

Referência A — posse do curso superior que confira grau de
licenciatura em Engenharia Civil [alínea d) do n.º 1 do ar-
tigo 4.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro,
com as alterações introduzidas pela Lei n.º 44/99, de 11 de
Junho];

Referência B — posse do curso superior que confira grau de li-
cenciatura em Direito [alínea d) do n.º 1 do artigo 4.º do De-
creto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, com as altera-
ções introduzidas pela Lei n.º 44/99, de 11 de Junho];

Referência C — posse do curso superior que confira grau de li-
cenciatura em Secretariado e Assessoria de Direcção [alínea d)
do n.º 1 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de
Dezembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 44/99,
de 11 de Junho];

Referências D e E — posse de curso tecnológico, curso das es-
colas profissionais, curso que confira certificado de qualifi-
cação profissional de nível III, definida pela Decisão n.º 85/
3687CEE, do Conselho das Comunidades Europeias, de 16 de
Julho de 1985, ou curso equiparado [alínea d) do n.º 1 do
artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro,
com as alterações introduzidas pela Lei n.º 44/99, de 11 de
Junho];

Referências F, G e H — possuir a escolaridade obrigatória de
acordo com a idade do candidato (4.ª classe para os nascidos
até 31 de Dezembro de 1966, o 6.º ano de escolaridade para
os nascidos a partir de 1 de Janeiro de 1967 e para os nascidos
a partir de 1 de Janeiro de 1981 o 9.º ano de escolaridade)
[alínea c) do n.º 1 do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98,
de 18 de Dezembro, com as alterações introduzidas pela Lei
n.º 44/99, de 11 de Junho].
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7.3 — Será dispensada a apresentação dos documentos comprovati-
vos dos requisitos gerais previstos nas alíneas a), b), d), e) e f) do
artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, e mencionados
no n.º 7.1 do presente 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 dos
requisitos aí previstos.

8 — Constituição do júri:

Referência A:

Presidente — Sandra Monique Beato Pereira, vereadora em
regime de permanência.

Vogais efectivos:

1.º vogal efectivo — Jorge Humberto Padrão Almeida
Branco, técnico superior de 1.ª classe.

2.º vogal efectivo — Francisco José Fernandes Janei-
ro, chefe de Divisão do Departamento Técnico de
Obras, Urbanismo e Meio Ambiente.

Vogais suplentes:

1.º vogal suplente — António Miguel Cancela Santos
Torres, técnico superior de 1.ª classe.

2.º vogal suplente — Maria de Fátima Tavares Moreira
Nunes, técnica superior principal.

Referência B:

Presidente — Arelindo Gonçalves Farinha, vice-presidente.
Vogais efectivos:

1.º vogal efectivo — José Paulo Saraiva Sarmento,
técnico superior principal na Câmara Municipal de
Almeida.

2.º vogal efectivo — Mário Mendes Morais, técnico
superior de 1.ª classe.

Vogais suplentes:

1.º vogal suplente — Maria de Fátima Tavares Moreira
Nunes, técnica superior principal.

2.º vogal suplente — Ana Cristina Martins Glória, téc-
nica superior de 1.ª classe.

Referência C:

Presidente — Sandra Monique Beato Pereira, vereadora em
regime de permanência.

Vogais efectivos:

1.º vogal efectivo — Mário Mendes Morais, técnico
superior de 1.ª classe.

2.º vogal efectivo — Maria de Fátima Tavares Moreira
Nunes, técnica superior principal.

Vogais suplentes:

1.º vogal suplente — Margarida Maria Pacheco
Poiarês, técnica superior de 2.ª classe.

2.º vogal suplente — Maria Luís Marques Teixeira Maia
Fonseca, técnica 2.ª classe.

Referência D:

Presidente — Arelindo Gonçalves Farinha, vice-presidente.
Vogais efectivos:

1.º vogal efectivo — Francisco José Fernandes Janei-
ro, chefe de Divisão do Departamento Técnico de
Obras, Urbanismo e Meio Ambiente.

2.º vogal efectivo — António Miguel Cancela Santos
Torres, técnico superior de 1.ª classe.

Vogais suplentes:

1.º vogal suplente — Jorge Humberto Padrão Almeida
Branco, técnico superior de 1.ª classe.

2.º vogal suplente — Fernando Pereira Alexandre, de-
senhador de 1.ª classe.

Referência E:

Presidente — Arelindo Gonçalves Farinha, vice-presidente.

Vogais efectivos:

1.º vogal efectivo — Francisco José Fernandes Janei-
ro, chefe de Divisão do Departamento Técnico de
Obras, Urbanismo e Meio Ambiente.

2.º vogal efectivo — Jorge Humberto Padrão Almeida
Branco, técnico superior de 1.ª classe.

Vogais suplentes:

1.º vogal suplente — António Miguel Cancela Santos
Torres, técnico superior de 1.ª classe.

2.º vogal suplente — Pereira Alexandre, desenhador de
1.ª classe.

Referência F:

Presidente — Arelindo Gonçalves Farinha, vice-presidente.
Vogais efectivos:

1.º vogal efectivo — Francisco José Fernandes Janei-
ro, chefe de Divisão do Departamento Técnico de
Obras, Urbanismo e Meio Ambiente.

2.º vogal efectivo — Vítor Joaquim Lourenço Mon-
teiro, leitor-cobrador de consumos.

Vogais suplentes:

1.º vogal suplente — Nelson Ferreira Quadrado, encar-
regado pessoal operário qualificado.

2.º vogal suplente — Vítor Manuel Valente Correira,
encarregado operário semiqualificado.

Referência G:

Presidente — Sandra Monique Beato Pereira, vereadora em
regime de permanência.

Vogais efectivos:

1.º vogal efectivo — Francisco José Fernandes Janei-
ro, chefe de Divisão do Departamento Técnico de
Obras, Urbanismo e Meio Ambiente.

2.º vogal efectivo — Nelson Ferreira Quadrado, encar-
regado pessoal operário qualificado.

Vogais suplentes:

1.º vogal suplente — Vítor Manuel Valente Correira,
encarregado operário semiqualificado.

2.º vogal suplente — Luís Monteiro Coelho, encarre-
gado parque de viaturas automóveis.

Referência H:

Presidente — Maria de Fátima Tavares Moreira Nunes,
técnica superior principal.

Vogais efectivos:

1.º vogal efectivo — Maria Teresa Lourenço Moreda
Fernandes, chefe de Secção de Contabilidade.

2.º vogal efectivo — Ana Conceição Reigado Aguilar
Ribeiro, assistente administrativo.

Vogais suplentes:

1.º vogal suplente — Francisco José Correira Alvarenga,
assistente administrativo especialista.

2.º vogal suplente — Ana Isabel Saraiva Marques, as-
sistente administrativa.

8.1 — O presidente do júri será substituído nas suas faltas e impe-
dimentos pelo 1.º vogal efectivo.

9 — Formalização das candidaturas — as candidaturas deverão
ser formalizadas mediante requerimento a solicitar a admissão ao
concurso dirigido ao presidente da Câmara, podendo ser entregues
pessoalmente na Secção de Expediente Geral desta autarquia, ou
remetido pelo correio, registado e com aviso de recepção, expedi-
do até ao termo do prazo fixado para apresentação de candidatu-
ras, para o município de Figueira de Castelo Rodrigo, Câmara
Municipal, Largo do Dr. Vilhena, 1, 6440-100 Figueira de Castelo
Rodrigo.

10 — Do requerimento devem constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome; estado civil; número, data do
bilhete de identidade e serviço emissor; residência, código
postal; e telefone de contacto);
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b) Habilitações académicas e profissionais;
c) Lugar a que se candidata, referenciado a publicação do pre-

sente aviso (data do Diário da República, número e respec-
tiva série);

d) Identificação do concurso e referência;
e) Quaisquer outros elementos que o candidato entenda pas-

síveis de influírem na apreciação do seu mérito ou de cons-
tituírem motivo de preferência legal, os quais, todavia, só
serão tidos em consideração pelo júri do concurso, se de-
vidamente comprovados, no acto de entrega das candida-
turas.

10.1 — Juntamente com o requerimento de candidatura, deverão
os candidatos apresentar o seguinte:

a) Documento comprovativo das habilitações académicas;
b) Fotocópia do bilhete de identidade;
c) Curriculum vitae documentado, detalhado, datado e assinado;
d) Declaração ou documentação comprovativa das circunstân-

cias referidas na alínea anterior e) do mesmo número;
f) Declaração, sob compromisso de honra, para os candidatos

portadores de deficiência do respectivo grau de incapacidade
e tipo de deficiência, sendo dispensada a apresentação ime-
diata de documento comprovativo segundo o disposto no
artigo 6.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de Feve-
reiro.

10.2 — Os candidatos deverão juntar os documentos comprovati-
vos das declarações prestadas no curriculum vitae, designadamente da
experiência profissional e da formação profissional, sob pena de es-
tas não serem consideradas.

10.3 — A não apresentação dos documentos comprovativos dos
requisitos exigidos no n.º 10.1 anterior determina a exclusão do con-
curso assistindo ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato, em
caso de dúvida, a apresentação de elementos comprovativos das suas
declarações.

10.4 — Nos termos do n.º 4 do artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho, não é admitida a junção de documentos que pudes-
sem ter sido apresentados dentro do prazo previsto para entrega de
candidatura.

11 — Métodos de selecção — os métodos de selecção constarão
de uma avaliação curricular (eliminatória), de uma prova escrita de
conhecimentos teóricos (eliminatória) e de uma entrevista profissio-
nal de selecção.

12 — A classificação final dos candidatos será a resultante da apli-
cação da fórmula a seguir indicada, traduzida numa escala de 0 a 20 va-
lores para cada uma das provas, sendo excluídos os candidatos que
obtenham classificação inferior a 9,5 valores:

CF = 0,35 AC + 0,35 PECT + 0,30 EPS

em que:

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

13 — A avaliação curricular, graduada de 0 a 20 valores, visa
avaliar as aptidões profissionais do candidato na área para que o
concurso é aberto com base na análise do respectivo currículo pro-
fissional em que serão considerados e ponderados, de acordo com
as exigências da função, serão excluídos aqueles que obtenham
uma classificação inferior a 9,5 valores, através da seguinte fór-
mula:

AC =
 HL + FP + [EP × 2]

4

sendo:

AC = avaliação curricular;
HL = habilitações literárias;
FP = formação profissional;
EP = experiência profissional.

14 — As provas escritas de conhecimentos teóricos serão classi-
ficadas de 0 a 20 valores, visam avaliar os conhecimentos dos can-
didatos, sendo excluídos aqueles que obtenham classificação inferior
a 9,5 valores. Terão a duração de duas horas e trinta minutos para
a referências A, B e C e uma hora e trinta minutos para as referên-
cias D, E, F, G e H, com consulta de legislação não anotada, e ver-

sarão sobre os seguintes temas constantes dos programas, a seguir
indicados:

Referência A:

Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro — Estatuto Disci-
plinar dos Funcionários e Agentes da Administração Cen-
tral, Regional e Local;

Decreto-Lei n.º 184/89, de 2 de Junho, alterado pela Lei
n.º 25/98, de 26 de Maio, e pela Lei n.º 10/2004, de 22 de
Março — Estatuto Remuneratório 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, pelo
Decreto-Lei n.º 503/99, de 20 de Novembro, pelo Decre-
to-Lei n.º 70-A/2000, de 5 de Maio, e pelo Decreto-Lei
n.º 157/2001, de 11 de Maio — Regime de Férias, Faltas
e Licenças dos Funcionários e Agentes da Administração
Pública;

Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada
pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro — Quadro de
Competências e Regime Jurídico de Funcionamento dos
Órgãos dos Municípios e das Freguesias;

Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro, alterado pelo
Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro — Código do Pro-
cedimento Administrativo;

Constituição da República Portuguesa de 1976, sétima revi-
são constitucional de 2005;

Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, alterado pela Lei
n.º 163/99, de 14 de Setembro, e pelo Decreto-Lei n.º 159/
2000, de 27 de Julho — Regime Jurídico das Empreitadas
de Obras Públicas;

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com as altera-
ções introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de
Junho, e Declaração de Rectificação n.º 13-T/2001, de
30 de Junho — Regime Jurídico da Urbanização e Edifi-
cação.

Referência B:

Organização do poder político:

O Estado — conceito e funções;
Órgãos de soberania — formação, composição, com-

petência e funcionamento dos órgãos;
O poder local — município e freguesia;
Administração Pública — Constituição da República

Portuguesa de 1976, sétima revisão constitucional
de 2005.

Organização e gestão e funcionamento das autarquias lo-
cais:

Atribuições e competências das autarquias locais — Lei
n.º 159/99, de 14 de Setembro;

Competências e Regime de Funcionamento dos Órgãos
do Município 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;

Organização e Funcionamento dos Serviços Munici-
pais — Decreto-Lei n.º 116/84, de 6 de Abril, alte-
rado pela Lei n.º 44/85, de 13 de Setembro, pelo De-
creto-Lei n.º 198/91, de 29 de Maio, e Lei n.º 96/
99, de 17 de Junho.

Regime Jurídico de Pessoal:

Princípios gerais em matéria de emprego público —
Decreto-Lei n.º 184/89, de 2 de Junho, alterado pela
Lei n.º 25/98, de 26 de Maio, e pela Lei n.º 10/2004,
de 22 de Março;

Relação Jurídica de Emprego — Decreto-Lei n.º 427/
89, de 7 de Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei
n.º 102/96, de 31 de Julho, e pelo Decreto-Lei
n.º 218/98, de 17 de Julho — Decreto-Lei
n.º 407/91, de 17 de Outubro, Decreto-Lei
n.º 409/91, de 17 de Outubro, Lei n.º 23/2004,
de 22 de Junho;

Recrutamento e Selecção — Decreto-Lei n.º 204/98,
de 11 de Julho, Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de
Junho;

Regime de Férias, Faltas e Licenças — Decreto-Lei
n.º 100/99, de 31 de Março, com as alterações in-
troduzidas pela Lei n.º 117/99, de 11 de Agosto, pelo
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Decreto-Lei n.º 503/99, de 20 de Novembro, pelo
Decreto-Lei n.º 70-A/2000, de 5 de Maio, e pelo
Decreto-Lei n.º 157/2001, de 11 de Maio;

Estatuto Disciplinar da Função Pública — Decreto-Lei
n.º 24/84, de 16 de Janeiro.

Princípios do direito administrativo:

O poder administrativo — Professor Diogo Freitas do
Amaral;

Direito Administrativo, lições do ano 1987-1988,
volume II, PP 7-31, Livraria Universidade de Coim-
bra;

Princípio da Legalidade — obra citada, PP 42/79;
O Acto Administrativo — conceitos, validade e eficá-

cia, invalidade e sanção — Decreto-Lei n.º 6/96, de
31 de Janeiro;

Código do Procedimento Administrativo e obra cita-
da, volume III, PP 59/88, 249-280 e 285-341.

Referência C:

Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro — Estatuto Disci-
plinar dos Funcionários e Agentes da Administração Cen-
tral, Regional e Local;

Decreto-Lei n.º 184/89, de 2 de Junho, alterado pela Lei
n.º 25/98, de 26 de Maio, e pela Lei n.º 10/2004, de 22 de
Março — Estatuto Remuneratório 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, pelo
Decreto-Lei n.º 503/99, de 20 de Novembro, pelo Decre-
to-Lei n.º 70-A/2000, de 5 de Maio, e pelo Decreto-Lei
n.º 157/2001, de 11 de Maio — Regime de Férias, Faltas
e Licenças dos Funcionários e Agentes da Administração
Pública;

Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republicada
pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro — Quadro de
Competências e Regime Jurídico de Funcionamento dos
Órgãos dos Municípios e das Freguesias;

Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro, alterado pelo
Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro — Código do Pro-
cedimento Administrativo;

Constituição da República Portuguesa de 1976, sétima revi-
são constitucional de 2005;

Decreto-Lei n.º 135/99, de 22 de Abril, alterado pelo De-
creto-Lei n.º 29/2000, de 13 de Março, e Decreto-Lei
n.º 166-A/99, de 13 de Maio — Medidas e Moderniza-
ção Administrativa e Qualidade na Administração Pú-
blica;

Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, alterado pelo De-
creto-Lei n.º 1/2005, de 4 de Janeiro — aquisição de bens
e serviços;

Regulamento da Macro-Estrutura Organizacional e Funcio-
nal dos Serviços Municipais — publicado no apêndice
n.º 19 ao Diário da República, 2.ª série, n.º 30, de 11 de
Fevereiro de 2005;

Lei n.º 42/98, de 6 de Agosto, alterada pelas Declaração de
Alteração e Rectificação n.º 13/98, de 25 de Agosto, Lei
n.º 87-B/98, de 31 de Dezembro, Lei n.º 3-B/2000, de 4 de
Abril, Lei n.º 15/2001, de 5 de Junho, Lei n.º 94/2001,
de 20 de Agosto, Lei n.º 109-B/2001, de 27 de Dezem-
bro, e Lei n.º 2/2002, de 28 de Agosto — Lei das Finan-
ças Locais;

Códigos de Classificação Económica das Receitas e das
Despesas Públicas (Decreto-Lei n.º 26/2002, de 14 de
Fevereiro).

Referência D:

Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro — Estatuto Disci-
plinar dos Funcionários e Agentes da Administração Cen-
tral, Regional e Local;

Decreto-Lei n.º 184/89, de 2 de Junho, alterado pela Lei
n.º 25/98, de 26 de Maio, e pela Lei n.º 10/2004, de 22 de
Março — Estatuto Remuneratório 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, pelo
Decreto-Lei n.º 503/99, de 20 de Novembro, pelo Decre-
to-Lei n.º 70-A/2000, de 5 de Maio, e pelo Decreto-Lei

n.º 157/2001, de 11 de Maio — Regime de Férias, Faltas
e Licenças dos Funcionários e Agentes da Administração
Pública;

Constituição da República Portuguesa de 1976, sétima revi-
são constitucional de 2005.

Referência E:

Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro — Estatuto Disci-
plinar dos Funcionários e Agentes da Administração Cen-
tral, Regional e Local;

Decreto-Lei n.º 184/89, de 2 de Junho, alterado pela Lei
n.º 25/98, de 26 de Maio, e pela Lei n.º 10/2004, de 22 de
Março — Estatuto Remuneratório 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, pelo
Decreto-Lei n.º 503/99, de 20 de Novembro, pelo Decre-
to-Lei n.º 70-A/2000, de 5 de Maio, e pelo Decreto-Lei
n.º 157/2001, de 11 de Maio — Regime de Férias, Faltas
e Licenças dos Funcionários e Agentes da Administração
Pública;

Constituição da República Portuguesa de 1976, sétima revi-
são constitucional de 2005.

Referência F:

Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro — Estatuto Disci-
plinar dos Funcionários e Agentes da Administração Cen-
tral, Regional e Local;

Decreto-Lei n.º 184/89, de 2 de Junho, alterado pela Lei
n.º 25/98, de 26 de Maio, e pela Lei n.º 10/2004, de 22 de
Março — Estatuto Remuneratório 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, pelo
Decreto-Lei n.º 503/99, de 20 de Novembro, pelo Decre-
to-Lei n.º 70-A/2000, de 5 de Maio, e pelo Decreto-Lei
n.º 157/2001, de 11 de Maio — Regime de Férias, Faltas
e Licenças dos Funcionários e Agentes da Administração
Pública;

Constituição da República Portuguesa de 1976, sétima revi-
são constitucional de 2005.

Referência G:

Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro — Estatuto Disci-
plinar dos Funcionários e Agentes da Administração Cen-
tral, Regional e Local;

Decreto-Lei n.º 184/89, de 2 de Junho, alterado pela Lei
n.º 25/98, de 26 de Maio, e pela Lei n.º 10/2004, de 22 de
Março — Estatuto Remuneratório 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, pelo
Decreto-Lei n.º 503/99, de 20 de Novembro, pelo Decre-
to-Lei n.º 70-A/2000, de 5 de Maio, e pelo Decreto-Lei
n.º 157/2001, de 11 de Maio — Regime de Férias, Faltas
e Licenças dos Funcionários e Agentes da Administração
Pública;

Constituição da República Portuguesa de 1976, sétima revi-
são constitucional de 2005.

Referência H:

Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro — Estatuto Disci-
plinar dos Funcionários e Agentes da Administração Cen-
tral, Regional e Local;

Decreto-Lei n.º 184/89, de 2 de Junho, alterado pela Lei
n.º 25/98, de 26 de Maio, e pela Lei n.º 10/2004, de 22 de
Março — Estatuto Remuneratório 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, pelo
Decreto-Lei n.º 503/99, de 20 de Novembro, pelo Decre-
to-Lei n.º 70-A/2000, de 5 de Maio, e pelo Decreto-Lei
n.º 157/2001, de 11 de Maio — Regime de Férias, Faltas
e Licenças dos Funcionários e Agentes da Administração
Pública;

Constituição da República Portuguesa de 1976, sétima revi-
são constitucional de 2005.
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Referência I:

Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro — Estatuto Disci-
plinar dos Funcionários e Agentes da Administração Cen-
tral, Regional e Local;

Decreto-Lei n.º 184/89, de 2 de Junho, alterado pela Lei
n.º 25/98, de 26 de Maio, e pela Lei n.º 10/2004, de 22 de
Março — Estatuto Remuneratório 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, pelo
Decreto-Lei n.º 503/99, de 20 de Novembro, pelo Decre-
to-Lei n.º 70-A/2000, de 5 de Maio, e pelo Decreto-Lei
n.º 157/2001, de 11 de Maio — Regime de Férias, Faltas
e Licenças dos Funcionários e Agentes da Administração
Pública;

Constituição da República Portuguesa de 1976, sétima revi-
são constitucional de 2005.

15 — Entrevista profissional de selecção — visam avaliar numa
relação interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as aptidões
profissionais e pessoais dos candidatos. Terão a duração aproximada
de trinta minutos e serão pontuadas numa escala de 0 a 20 valores,
obtida através da seguinte fórmula:

EPS =
 a) + b) + c) + d) + e)

5

sendo:

a) sentido de responsabilidade, organização e autonomia;
b) cultura geral e experiência profissional;
c) motivação e interesse;
d) capacidade de relacionamento;
e) comunicação e expressão.

16 — Os critérios de apreciação e ponderação de avaliação curri-
cular, da prova teórica escrita de conhecimentos e da entrevista pro-
fissional de selecção constam das actas de reunião dos júris, que serão
facultadas aos candidatos sempre que solicitadas.

17 — As listas dos candidatos admitidos bem como a lista de
classificação final, contendo a respectiva graduação, serão afixa-
das no placard da Divisão de Recursos Humanos (DRH), sito nos
Paços do Concelho, Município de Figueira de Castelo Rodrigo,
Largo do Dr. Vilhena, 1, 6440-100 Figueira de Castelo Rodrigo.

18 — Os candidatos admitidos serão notificados do dia, local e hora
da aplicação dos métodos de selecção, nos termos previstos no ar-
tigo 25.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Junho.

19 — Regime de estágio — os estágios terão a duração de um ano,
desenvolvem-se em regime de contrato administrativo de provimento,
têm carácter probatório e regem-se pelo disposto no artigo 5.º do
Decreto-Lei n.º 265/88, de 28 de Junho. Findo o período de estágio,
os estagiários serão avaliados pelo júri de estágio, de acordo com os
princípios fixados no n.º 3 do artigo 5.º do mesmo decreto-lei, e se
nessa avaliação obtiverem classificação não inferior a Bom (14 valo-
res) ingressarão, a título definitivo na respectiva carreira.

19.1 — Os júris de estágio terão a mesma composição dos júris de
concurso.

19.2 — A avaliação final do estágio será feita com base nos se-
guintes princípios:

a) Relatório de estágio, a apresentar pelo estagiário no prazo
de 30 dias após o seu término;

b) Classificação de serviço obtida durante aquele período e, sem-
pre que possível, os resultados da formação profissional.

19.3 — A classificação final do estágio traduzir-se-á numa escala
de 0 de 20 valores e resultará da aplicação da seguinte fórmula:

CFE =
 CR + CS

2

em que:

CFE = classificação final de estágio;
CR = classificação do relatório de estágio;
CS = classificação de serviço obtida durante o estágio.

19.4 — A formação profissional será tida em conta aquando da
avaliação de estágio.

29 de Novembro de 2005. — O Presidente da Câmara, António
Edmundo Freire Ribeiro. 1000295647

CÂMARA MUNICIPAL DE FORNOS DE ALGODRES

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

18 de Novembro de 2005 proferido ao abrigo da competência que me
é conferida pelo disposto no artigo 68.º, n.º 2, alínea a), da Lei n.º 169/
99, de 18 de Setembro, com a redacção introduzida pela Lei n.º 5-A/
2002, de 11 de Janeiro, e nos termos no artigo 3.º do Decreto-Lei
n.º 218/2000, de 9 de Setembro, foi reclassificado profissionalmente
o funcionário abaixo indicado, o qual nomeei, em comissão de servi-
ço extraordinária, por um período de seis meses:

Carreira/categoria Carreira/categoria

Nome do funcionário Escalão/índice Escalão/índice

Antes da reclassificação Após a reclassificação

Gabriel Rodrigues Cantoneiro, 1-137 Cantoneiro de limpeza,
Pacheco. 1-155.

O funcionário em causa deverá aceitar a nomeação no prazo de
20 dias contados a partir da data de publicação deste aviso no decre-
to-lei. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

18 de Novembro de 2005. — O Presidente da Câmara, José Seve-
rino Soares Miranda. 1000295660

CÂMARA MUNICIPAL DO FUNDÃO

Aviso

Torna-se público que, por meu despacho datado de 10 de Novem-
bro do corrente ano, foi revogado o acto da abertura do concurso
interno geral para provimento do cargo de director do Departamento
Municipal de Planeamento e Finanças, publicado no Diário da Repú-
blica, n.º 182, de 8 de Agosto de 2002.

14 de Novembro de 2005. — O Presidente da Câmara, Manuel
Joaquim Barata Frexes. 1000295634

Aviso

Para os devidos efeitos e por meu despacho datado de 22 de No-
vembro do corrente ano, foi reclassificado profissionalmente, ao abrigo
do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro, o auxi-
liar dos serviços gerais José Farinha Nunes e Silva para a categoria de
fiel de mercado e feiras.

O funcionário reclassificado deverá aceitar o respectivo lugar no pra-
zo de 20 dias úteis a contar da data de publicação do presente aviso no
Diário da República. (Isento de fiscalização do Tribunal de Contas.)

22 de Novembro de 2005. — O Presidente da Câmara, Manuel
Joaquim Barata Frexes. 1000295670

CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA

Aviso n.º 156/2005-DIRH

Concurso interno de acesso geral para provimento de
um lugar da carreira de cozinheiro na categoria de prin-
cipal.

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho de
3 de Novembro do ano em curso, homologuei a acta classificativa da
candidata ao lugar de cozinheiro na categoria de principal, e por meu
despacho de 14 de Novembro de 2005, nomeei para ocupar o lugar a
candidata aprovada no concurso, à qual foi atribuída a classificação
final abaixo mencionada:

Maria Júlia Ferreira Lourenço — 19 valores.

A candidata acima referida deverá aceitar o cargo no prazo de
20 dias, a contar da publicação do presente aviso no Diário da Repú-
blica.

15 de Novembro de 2005. — A Presidente da Câmara, Isabel
Damasceno Campos. 1000295656
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CÂMARA MUNICIPAL DA LOURINHÃ

Aviso
Abertura de concurso externo de ingresso para consti-

tuição de reserva de recrutamento para admissão a
estágio para provimento de um lugar de médico veteri-
nário municipal de 2.ª classe.

José Manuel Dias Custódio, presidente da Câmara Municipal da
Lourinhã:

Torna público, no uso das competências delegadas pelo presidente
da Câmara em 8 de Janeiro de 2002 e 7 de Fevereiro de 2002 ao abri-
go dos artigos 68.º e 69.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alte-
rado pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e artigo 35.º do Código
Procedimento Administrativo e para os efeitos previstos no artigo 34.º
do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicável à adminis-
tração local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 7 de Dezembro, que por
despacho 6 de Dezembro de 2005, determinou a celebração de con-
trato administrativo de provimento ao abrigo dos artigos 15.º e 16.º
do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, e artigo 5.º do Decre-
to-Lei n.º 265/88, de 28 de Julho, para a realização de estágio para
ingresso na carreira de médico veterinário com o candidato classifi-
cado em 1.º lugar no concurso aberto por aviso publicado no Diário
da República, 3.ª série, n.º 124, de 30 de Junho de 2005, Jorge Ma-
nuel de Barros Malho.

O estágio terá início no 1.º dia útil seguinte à presente publicação
no Diário da República.

6 de Dezembro de 2005. — O Presidente da Câmara, José Manuel
Dias Custódio. 3000188188

CÂMARA MUNICIPAL DE MARCO DE CANAVESES

Aviso
Para os devidos efeitos se torna público que, Maria do Carmo Couto

Gomes, viúva, pretende habilitar-se como herdeira do seu falecido
marido, Manuel Madureira Alves, ex-funcionário desta autarquia, fa-
lecido em 7 de Setembro de 2005, a fim de poder levantar desta Câ-
mara Municipal a importância ilíquida de 3794,07 euros, respeitante
ao subsídio por morte, nos termos do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 223/
95, de 8 de Setembro, bem como a outros abonos devidos.

Quem tiver que opor ou vir a habilitar-se ao referido levantamen-
to deve deduzir o seu direito no prazo de 30 dias a contar da publica-
ção do presente édito no Diário da República.

23 de Novembro de 2005. — O Presidente da Câmara, Manuel
Moreira. 1000295628

CÂMARA MUNICIPAL DE MOIMENTA DA BEIRA

Despacho
Nomeação

1 — Foi publicitada na Bolsa de Emprego Público e no Jornal de
Notícias, a intenção da Câmara Municipal de Moimenta da Beira pro-
ceder à selecção e provimento, no cargo de direcção intermédia de
2.º grau, de um chefe de Divisão Administrativa, ao qual competirá o
desenvolvimento das actividades previstas no artigo 4.º do Decreto-
-Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril, e na Estrutura Orgânica dos Servi-
ços Municipais, publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 141,
de 20 de Junho de 2001.

2 — Nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 21.º da Lei n.º 2/
2004, de 15 de Janeiro, aplicável à administração local pelo Decreto-
-Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril, os titulares dos cargos de direcção
intermédia são providos por despacho do dirigente máximo do servi-
ço ou organismo.

3 — Nos termos do n.º 2 do mesmo artigo, a escolha deverá recair
no candidato que em sede de apreciação das candidaturas melhor cor-
responda ao perfil pretendido para prosseguir as atribuições e objec-
tivos do serviço.

4 — Da análise das candidaturas admitidas, verifica-se que o can-
didato António José Tavares Bondoso, é o que melhor corresponde
ao perfil adequado à prossecução das atribuições acima referidas e
dos objectivos do serviço, tendo em conta a sua elevada prepara-
ção técnica, experiência comprovada e efectiva prática do desem-
penho de funções de dirigente e de chefia, no âmbito da adminis-
tração local.

5 — De salientar que o candidato atrás referido, foi funcionário do
quadro privativo desta Câmara Municipal de Moimenta da Beira e
exerce, actualmente, funções de chefe de Divisão de Administração e
Finanças da Câmara Municipal de Vila Nova de Paiva, desde 1 de Julho
de 2004.

6 — Assim, nos termos do disposto no artigo 11.º do Decreto-Lei
n.º 93/2004, de 20 de Abril, e ao abrigo das disposições conjugadas do
artigo 20.º e do n.º 3 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janei-
ro, aplicável à administração local pelo mencionado Decreto-Lei
n.º 93/2004, e no uso da competência que me é conferida pelo dis-
posto na alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de
Setembro, com a redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Ja-
neiro, nomeio, em comissão de serviço, o técnico superior principal,
do quadro de pessoal da Câmara Municipal de Vila Nova de Paiva, Dr.
António José Tavares Bondoso, a desempenhar até esta data as fun-
ções de chefe da Divisão Administração e Finanças, naquela Câmara
Municipal, para o cargo de chefe da Divisão Administrativa, da Câ-
mara Municipal de Moimenta da Beira.

7 — A presente nomeação produz efeitos a partir do dia 21 do
corrente mês, sendo efectuada por urgente conveniência de serviço,
pelo período de três anos, renovável por igual período de tempo, nos
termos da referida lei.

8 — Anexa-se nota explicativa do currículo académico e profis-
sional do nomeado.

Nota relativa ao currículo académico e profissional
do licenciado António José Tavares Bondoso

Dados biográficos:

Nome — António José Tavares Bondoso;
Data de nascimento — 15 de Abril de 1960;
Naturalidade — São Tomé e Príncipe.

Qualificações académicas:

Licenciado em Administração Pública, Regional e Local, pelo
Instituto Superior Politécnico Gaya;

Pós-graduação em Direito das Autarquias Locais, pela Faculdade
de Direito da Universidade do Porto.

Experiência profissional:

Vincula-se à função pública através de provimento na categoria
de escriturário-dactilógrafo, da qual toma posse em 3 de Outu-
bro de 1979;

De 1 de Abril de 1985 a 31 de Julho de 1993, percorre todas as
categorias contempladas da carreira de Oficial Administrati-
vo;

De 1 de Agosto de 1993 a 31 de Outubro de 1999, exerce o cargo
de chefe de secção;

Em 1 de Novembro de 1999, toma posse do cargo de chefe de
repartição;

Em 20 de Junho de 2001 é reclassificado em técnico superior de
1.ª classe;

Técnico superior principal desde 15 de Janeiro de 2005;
Em 1 de Julho de 2004, toma posse do cargo de chefe de Divi-

são de Administração e Finanças do município de Vila Nova
de Paiva.

Formação profissional:

Concluiu com êxito o Curso de Administração Autárquica, mi-
nistrado pelo Centro de Estudos e Formação Autárquica;

Outros cursos de formação, seminários, congressos designada-
mente: alta direcção em administração local, contabilidade
local, regime jurídico de pessoal, concurso na administração
local, regime jurídico de empreitadas de obras públicas, regime
jurídico das despesas e contratação de bens e serviços, regime
jurídico das empreitadas e fornecimento, Código do Procedi-
mento Administrativo, regime jurídico da função pública, fis-
calização sucessiva e concomitante pelo Tribunal de Contas,
formação de formadores, aprovisionamento e património,
novo contencioso administrativo e implicações no código do
procedimento administrativo, estatuto dos dirigentes da admi-
nistração pública, contrato individual de trabalho na adminis-
tração pública, avaliação de desempenho na administração
pública, prestação de contas nas autarquias locais;

Participou, igualmente, até à presente data, em seis colóquios
organizados pela ATAM — Associação dos Técnicos Admi-
nistrativos Municipais.

23 de Novembro de 2005. — O Presidente da Câmara, José Agos-
tinho Gomes Correia. 1000295668
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CÂMARA MUNICIPAL DO MONTIJO

Aviso
Nomeação/posse

Para os devidos efeitos se faz público que, por meu despacho de
5 de Dezembro de 2005, no uso da competência que me é conferida
pelo artigo 68.º, n.º 2, alínea a), do Decreto-Lei n.º 169/99, de 18 de
Setembro, foram nomeados os candidatos aprovados em 1.º e 2.º lu-
gares, provenientes do concurso externo de ingresso para provimento
de dois lugares de vigilantes de jardins e parques infantis, válido para
as vagas colocadas a concurso e para as que se verificarem no prazo
de um ano, aberto por aviso publicado no Diário da República, 3.ª sé-
rie, n.º 89, de 9 de Maio de 2005:

Vigilantes de jardins e parques infantis:

António Jacinto Palpita Soeiro.
António Manuel Guerreiro Esteves.

A tomada de posse por parte do nomeado deverá ter lugar no pra-
zo de 20 dias a contar da data da publicação do presente aviso no
Diário da República (em cumprimento do estipulado no 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).

Isento de visto do Tribunal de Contas por, atento o disposto no
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, as nomeações já não estarem sujeitas à fiscali-
zação prévia daquele Tribunal.

6 de Dezembro de 2005. — A Presidente da Câmara, Maria Amé-
lia Antunes. 1000295674

CÂMARA MUNICIPAL DE OLHÃO

Aviso
Para os devidos efeitos se faz público que, no uso da faculdade

prevista na alínea b) do n.º 2 do artigo 73.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,
nomeio nos termos dos n.os 3 e 4 do artigo 74.º, pelo meu despacho
n.º 129/2005, de 11 de Novembro, Maria José Reis Silva, chefe de
repartição, para exercer as funções de Secretária do gabinete de apoio
pessoal dos Vereadores em regime de tempo inteiro, com efeitos a
partir de 14 de Novembro de 2005.

16 de Novembro de 2005. — O Presidente da Câmara, Francisco
José Fernandes Leal. 3000188234

Aviso
Por meu despacho de 26 de Julho de 2005, e nos termos do n.º 3 do

artigo 21.º conjugado com o artigo 23.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de
Janeiro, aplicada à administração local pelo Decreto-Lei n.º 93/2004,
de 20 de Abril, é renovada a comissão de serviço por mais três anos
com Maria de Lurdes Brito Pinto Santos Nogueira, directora de De-
partamento de Administração Geral, com efeitos a partir de 23 de
Outubro de 2005.

17 de Novembro de 2005. — O Presidente da Câmara, Francisco
José Fernandes Leal. 3000188235

Aviso
Por meu despacho de 11 de Novembro de 2005, e após cumpridos

os requisitos previstos na alínea b) do n.º 1 do artigo 5.º do Decreto-
-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro, decido, nos termos do n.º 3 do
artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 497/99, de 19 de Novembro, reclassifi-
car Sílvia Filomena Madeira Valente Viegas Lourenço, na categoria
de técnica superior de 2.ª classe, escalão 1, índice 400.

A aceitação do lugar far-se-á no prazo de 20 dias contados a partir
da publicação do presente aviso no Diário da República.

17 de Novembro de 2005. — O Presidente da Câmara, Francisco
José Fernandes Leal. 3000188237

Aviso
Por meu despacho de 21 de Novembro de 2005, e nos termos da

alínea b) do n.º 1 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de

Setembro, decido nomear a assistente administrativa principal, Lúcia
Maria Picoito Rolão Inácio, pelo período de um ano em regime de
comissão de serviço extraordinária, mantendo a mesma remuneração,
com vista a posterior reclassificação, para a categoria de técnica de
2.ª classe, da carreira técnica.

24 de Novembro de 2005. — O Presidente da Câmara, Francisco
José Fernandes Leal. 3000188236

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMELA

Aviso
Nomeação

Concurso externo geral de ingresso para provimento de um
lugar de técnico de 2.ª classe (referência 01.02/P/DP/DRH/
2005).

Para os devidos efeitos se faz público que, por meu despacho da-
tado de 21 de Novembro corrente, proferido no uso da competên-
cia que me foi delegada pela presidente da Câmara, pelo despacho
n.º 42/2005, do dia 3 de Novembro de 2005, foi nomeado, no lugar
de técnico de 2.ª classe, índice 295, escalão 1, o candidato classifi-
cado em 1.º lugar, cujo concurso foi aberto por aviso publicado no
Diário da República, 3.ª série, n.º 94, de 16 de Maio de 2005, e que
segundo a acta da reunião do júri, para o efeito designado, é o se-
guinte:

1.º João Miguel Rodrigues Matos.

A presente nomeação foi precedida de dispensa de estágio inerente
à categoria de ingresso.

O candidato deverá apresentar-se para tomar posse no lugar nos
20 dias imediatos aos da publicação do presente aviso no Diário da
República.

(Isento de fiscalização do Tribunal de Contas ao abrigo do disposto
no n.º 1 do artigo 46.º, conjugado com o n.º 1 do artigo 114.º da Lei
n.º 98/97, de 26 de Agosto.)

22 de Novembro de 2005. — A Vereadora, com competência dele-
gada na área de Recursos Humanos, Adília Candeias. 3000188184

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

Aviso
Para os devidos efeitos, torna-se público que, pelo despacho n.º 32/

2005, de 8 de Novembro, foi designada para desempenhar funções de
secretária da vereadora a tempo inteiro, Ana Cristina Carrilho Man-
teiga, a Dr.ª Maria João Raimundo Rita, nos termos do artigo 73.º e
artigo 74.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção da Lei
n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, com efeitos a partir de 8 de Novem-
bro de 2005.

28 de Novembro de 2005. — O Vice-Presidente da Câmara, Antó-
nio Biscainho. 3000188224

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTIMÃO

Aviso
Concurso externo de ingresso para provimento

de um lugar de nadador-salvador

1 — Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despa-
cho de 28 de Outubro de 2005 e nos termos do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho, e nos uso das competências que me são conferidas
pelo artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, determinei
a abertura de concurso externo de ingresso para provimento de um
lugar de nadador-salvador, existente no quadro de pessoal desta Câ-
mara Municipal, pelo prazo de 10 dias úteis a contar da data da publi-
cação do presente aviso no Diário da República.

2 — Legislação aplicável — o presente concurso rege-se pelo dis-
posto nos Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de Julho, 238/99, de 25 de
Junho, 404-A/98, de 18 de Dezembro, aplicado à administração local
pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, e no Decreto-
-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Outubro.

3 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, a
Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove
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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.

4 — Prazo de validade — o presente concurso é válido para pre-
enchimento da vaga atrás referida mais aquelas que correspondam às
necessidades concretas do município de Portimão, a verificar no pra-
zo de um ano.

5 — Remuneração base — corresponde ao escalão 1, índice 128,
constante do anexo 2 a que se refere o n.º 1 do artigo 13.º do Decre-
to-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.

6 — O local de trabalho — área do município de Portimão.
7 — Conteúdo funcional — de acordo com o Despacho SEALOT

n.º 38/88, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 22, de 26 de
Janeiro de 1989.

8 — As condições de trabalho e regalias sociais são as generica-
mente vigentes para os funcionários da administração local.

9 — Em cumprimento do disposto do n.º 3 do artigo 3.º do Decre-
to-Lei n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro, o candidato com deficiência
tem preferência em igualdade de classificação.

9.1 — Para efeitos de admissão a concurso, os candidatos com
deficiência devem declarar no requerimento de admissão, sob com-
promisso de honra, o respectivo grau de incapacidade e tipo de defi-
ciência, assim como indicar no requerimento de admissão as respec-
tivas capacidade de comunicação, expressão.

10 — Requisitos gerais para admissão a concurso — os constantes
do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho:

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

b) Ter 18 anos de idade completos;
c) Ter como habilitações literárias a escolaridade mínima obri-

gatória;
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 a robustez física e o perfil psíquico indispensáveis ao

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

11 — Formalização das candidaturas:
11.1 — A candidatura deve ser formulada mediante requerimen-

to em folha de papel normalizado A4, dirigida ao presidente da
Câmara Municipal de Portimão, podendo ser entregue pessoalmente
na Divisão de Recursos Humanos desta Câmara Municipal ou re-
metido pelo correio, mediante carta registada com aviso de recep-
ção, expedida até ao termo do prazo fixado, para Câmara Munici-
pal de Portimão, Largo do 1.º de Maio, 8500 Portimão, dela
devendo constar:

a) Identificação completa (nome completo, filiação, naturali-
dade, estado civil, profissão, data de nascimento, número e
data de emissão e de validade do bilhete de identidade e ser-
viço de identificação que o emitiu, número fiscal de contri-
buinte, morada, código postal e telefone, situação militar (se
for caso disso);

b) Habilitações literárias e profissionais;
c) Referência ao concurso a que se candidata com menção ex-

pressa ao número e data do Diário da República em que
este aviso foi publicado;

d) Quaisquer outros elementos que os candidatos consideram
susceptíveis de influir na apreciação do seu mérito ou de
constituir motivo de preferência legal, os quais só serão ti-
dos em consideração pelo júri desde que devidamente com-
provados.

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

a) Documento comprovativo das habilitações literárias;
b) Fotocópia do bilhete de identidade.
c) Documentos demonstrativos dos requisitos gerais de admis-

são previstos nas alíneas a), b), d), e) e f) do n.º 10 do pre-
sente aviso.

12.1 — Os candidatos poderão apresentar documento compro-
vativo da posse da formação dada pelo Instituto Socorros a Náu-
fragos.

13 — A apresentação da documentação mencionada na alínea c)
do n.º 12 é temporariamente dispensada desde que o candidato decla-

re no requerimento, sob compromisso de honra e em alíneas separa-
das, a situação em que se encontra relativamente a cada um dos requi-
sitos gerais mencionados.

14 — As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão puni-
das nos termos da lei.

15 — A selecção dos candidatos será feita por prova prática de
conhecimentos e prova de entrevista profissional de selecção.

A classificação final traduzir-se-á numa escala de 0 a 20 valores,
de acordo com a seguinte fórmula:

CF =
 (2 × PPC) + (1 × EP)

3

em que:

CF = classificação final;
PPC = prova prática de conhecimentos;
EP = entrevista profissional.

A prova prática de conhecimentos que terá a duração máxima de
uma hora, de acordo com o conteúdo funcional da carreira (Despa-
cho n.º 38/88, do SEALOT, publicado no Diário da República, 2.ª sé-
rie, n.º 22, de 26 de Janeiro de 1989.

A prova de entrevista profissional, terá a duração máxima de trin-
ta minutos, e tem em vista avaliar, numa relação interpessoal e de
forma objectiva e sistemática, as aptidões profissionais e pessoais dos
candidatos para o exercício do cargo.

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

17 — A lista de candidatos admitidos e excluídos e a lista de
classificação final do concurso serão afixadas para consulta no
edifício dos Paços do Município de Portimão, nos termos dos dis-
posto nos artigos 34.º, 38.º e 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de
11 de Julho.

18 — O júri de selecção terá a seguinte constituição:

Presidente — Dr.ª Isabel Cristina Andrez Guerreiro Bica, verea-
dora.

Vogais efectivos:

Dr.ª Ana Isabel Felícia Mendes Lucas Ferreira, chefe da
Divisão do Desporto Juventude e professora Maria
Leopoldina Ramos N. Feu Leote.

Vogais suplentes:

Dr. António Vitorino Pereira, director do Departamento
Educação, Cultura e Desporto, que substituirá o presiden-
te nas suas faltas e impedimentos, e Paulo Daniel Almeida
Costa, técnico profissional do Sector Desportivo Princi-
pal.

7 de Novembro de 2005. — O Presidente da Câmara, Manuel
António da Luz. 1000295639

Aviso
Concurso externo de ingresso para provimento

de um lugar de fiel de armazém

1— Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despa-
cho de 31 de Outubro de 2005 e nos termos do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho, e no uso das competências que me são conferidas
pelo artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, determinei
a abertura de concurso externo de ingresso para provimento de um
lugar de fiel de armazém, existente no quadro de pessoal desta Câma-
ra Municipal, pelo prazo de 10 dias úteis a contar da data da publica-
ção do presente aviso no Diário da República.

2 — Legislação aplicável — o presente concurso rege-se pelo dis-
posto nos Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de Julho, 238/99, de 25 de
Junho, 404-A/98, de 18 de Dezembro, aplicado à administração local
pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, e no Decreto-
-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Outubro.

3 — 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
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e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, pro-
videnciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer
forma de discriminação.

4 — Prazo de validade — o presente concurso visa exclusivamen-
te o preenchimento da vaga mencionada, esgotando-se com o seu
provimento.

5 — Remuneração base — corresponde ao escalão 1, índice 142,
constante do anexo 2 a que se refere o n.º 1 do artigo 13.º do Decre-
to-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.

6 — Local de trabalho — área do município de Portimão.
7 — Conteúdo funcional — de acordo com o Despacho SEALOT

n.º 38/88, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 22, de 26 de
Janeiro de 1989.

8 — As condições de trabalho e regalias sociais são as generica-
mente vigentes para os funcionários da administração local.

9 — Em cumprimento do disposto do n.º 3 do artigo 3.º do Decre-
to-Lei n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro, o candidato com deficiência
têm preferência em igualdade de classificação.

9.1 — Para efeitos de admissão a concurso, os candidatos com
deficiência devem declarar no requerimento de admissão, sob com-
promisso de honra, o respectivo grau de incapacidade e tipo de defi-
ciência, assim como indicar no requerimento de admissão as respec-
tivas capacidade de comunicação, expressão.

10 — Requisitos gerais para admissão a concurso — os constantes
do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho:

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

b) Ter 18 anos de idade completos;
c) Ter como habilitações literárias a escolaridade mínima obri-

gatória;
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 a robustez física e o perfil psíquico indispensáveis ao

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

11 — Formalização das candidaturas:
11.1 — A candidatura deve ser formulada mediante requerimen-

to em folha de papel normalizado A4, dirigida ao presidente da
Câmara Municipal de Portimão, podendo ser entregue pessoalmente
na Divisão de Recursos Humanos desta Câmara Municipal ou re-
metido pelo correio, mediante carta registada com aviso de recep-
ção, expedida até ao termo do prazo fixado, para Câmara Munici-
pal de Portimão, Largo do 1.º de Maio, 8500 Portimão, dela
devendo constar:

a) Identificação completa (nome completo, filiação, naturali-
dade, estado civil, profissão, data de nascimento, número e
data de emissão e de validade do bilhete de identidade e ser-
viço de identificação que o emitiu, número fiscal de contri-
buinte, morada, código postal e telefone, situação militar (se
for caso disso);

b) Habilitações literárias e profissionais;
c) Referência ao concurso a que se candidata com menção ex-

pressa ao número e data do Diário da República em que
este aviso foi publicado;

d) Quaisquer outros elementos que os candidatos consideram
susceptíveis de influir na apreciação do seu mérito ou de
constituir motivo de preferência legal, os quais só serão ti-
dos em consideração pelo júri desde que devidamente com-
provados.

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

a) Documento comprovativo das habilitações literárias;
b) Fotocópia do bilhete de identidade.
c) Documentos demonstrativos dos requisitos gerais de admis-

são previstos nas alíneas a), b), d), e) e f) do n.º 10 do pre-
sente aviso.

13 — A apresentação da documentação mencionada na alínea c)
do número anterior é temporariamente dispensada desde que o candi-
dato declare no requerimento, sob compromisso de honra e em alíne-

as separadas, a situação em que se encontra relativamente a cada um
dos requisitos gerais mencionados.

14 — As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão puni-
das nos termos da lei.

15 — A selecção dos candidatos será feita por prova escrita de
conhecimentos e prova de entrevista profissional de selecção.

A classificação final traduzir-se-á numa escala de 0 a 20 valores,
de acordo com a seguinte fórmula:

CF =
 (3 × PEC) + (1 × EP)

4

em que:

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

A prova escrita de conhecimentos que terá a duração máxima de
duas horas e versará sobre as seguintes matérias:

Conteúdo funcional — (Despacho n.º 38/88 do SEALOT, publi-
cado no Diário da República, 2.ª série, n.º 22, de 26 de Janei-
ro de 1989);

Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, republicada pela Lei n.º 5-A/
2002, de 11 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, 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).

A prova de entrevista profissional, terá a duração máxima de trin-
ta minutos, e tem em vista avaliar, numa relação interpessoal e de
forma objectiva e sistemática, as aptidões profissionais e pessoais dos
candidatos para o exercício do cargo.

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

17 — A lista de candidatos admitidos e excluídos e a lista de
classificação final do concurso serão afixadas para consulta no
edifício dos Paços do Município de Portimão, nos termos dos dis-
posto nos artigos 34.º, 38.º e 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de
11 de Julho.

18 — O júri de selecção terá a seguinte constituição:

Presidente — Dr.ª Isabel Cristina Andrez Guerreiro Bica, verea-
dora.

Vogais efectivos:

Dr. António Vitorino Pereira, director do Departamento
de Educação, Cultura e Desporto, e Dr.ª Ana Isabel Felícia
Mendes Lucas Ferreira, chefe da Divisão de Desporto e
Juventude.

Vogais suplentes:

Nuno Filipe Dores Afonso, técnico profissional do Sector
Desportivo de 1.ª classe, e Rui Manuel Sousa C. Silva,
assistente administrativo especialista.

9 de Novembro de 2005. — O Presidente da Câmara, Manuel
António da Luz. 1000295640

Aviso
Transferência

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho de
1 de Junho de 2005, e após concordância da Câmara Municipal de
Albufeira, deferi o pedido de transferência da engenheira civil de
1.ª classe, Susana Filipa Valente Chaparro, para idêntico lugar no
quadro desta Câmara Municipal, nos termos do artigo 25.º do Decre-
to-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, com a redacção dada pelo De-
creto-Lei n.º 218/98, de 17 de Julho.

A presente transferência terá efeitos a 1 de Janeiro de 2006.
(Isento do visto prévio do Tribunal de Contas.)

15 de Novembro de 2005. — O Presidente da Câmara, Manuel
António da Luz. 1000295644
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Aviso
Concurso interno de acesso limitado para provimento de

dois lugares de técnico superior de 1.ª classe (sociolo-
gia).

No seguimento da abertura do concurso em epígrafe, se torna pú-
blico que o presidente desta Câmara Municipal, por despacho de 23 de
Novembro de 2005, nomeou as candidatas a seguir indicadas:

Dora Isabel Leal Martins Vieira.
Edite Maria Xavier Tavares.

Mais se torna público que as nomeadas deverão apresentar-se a
aceitar as nomeações no prazo de 20 dias contados da data da publi-
cação deste aviso no Diário da República.

24 de Novembro de 2005. — O Presidente da Câmara, Manuel
António da Luz. 1000295642

Aviso
Transferência

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho, e
após concordância da Câmara Municipal de Palmela, deferi o pedido
de requisição do técnico profissional de construção civil de 1.ª classe,
Paulo Filipe Petronilho Gautier, nos termos do artigo 27.º do Decre-
to-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro.

A presente requisição terá efeitos a 1 de Dezembro de 2005.
(Isento do visto prévio do Tribunal de Contas.)

24 de Novembro de 2005. — O Presidente da Câmara, Manuel
António da Luz. 1000295645

Aviso
Concurso interno de acesso limitado para provimento

de um lugar de arquitecta principal

No seguimento da abertura do concurso em epígrafe se torna públi-
co que o presidente desta Câmara Municipal, por despacho de 28 de
Novembro de 2005, nomeou a candidata a seguir indicada:

Lucinda Oliveira Caetano.

Mais se torna público que a nomeada deverá apresentar-se a acei-
tar a nomeação no prazo de 20 dias contados da data da publicação
deste aviso no Diário da República.

29 de Novembro de 2005. — O Presidente da Câmara, Manuel
António da Luz. 1000295643

Aviso

Concurso externo de ingresso para admissão de dois
estagiários para provimento de dois lugares de técnico
superior de 2.ª classe (área de Direito).

No seguimento da abertura do concurso em epígrafe, publicado no
Diário da República, 3.ª série, n.º 154, de 2 de Julho de 2004, se torna
público que o presidente desta Câmara Municipal, por despacho de
22 de Agosto de 2005, nomeou as seguintes candidatas:

Sandra Maria Varela Miranda.
Carla Filipa Faustino Henrique Serrinho.

Torna-se público que as nomeações foram feitas por urgente con-
veniência de serviço, cujos contratos administrativos de provi-
mento para o início dos estágios deverão produzir efeitos nas se-
guintes datas:

Sandra Maria Varela Miranda — em 5 de Setembro de 2005.
Carla Filipa Faustino Henrique Serrinho — em 1 de Setembro de

2005.

Torna-se ainda público que, por deliberação de 30 de Novembro de
2005, foi dispensado às referidas estagiárias, a conclusão do estágio,
nomeando-as técnicas superiores de 2.ª classe (área de direito), de-
vendo as mesmas apresentar-se a aceitar a nomeação no prazo de
20 dias contados da data da publicação deste aviso no Diário da Re-
pública.

(Isento do visto prévio do Tribunal de Contas.)

2 de Dezembro de 2005. — O Presidente da Câmara, Manuel An-
tónio da Luz. 1000295641

CÂMARA MUNICIPAL DA PÓVOA DE VARZIM

Aviso
Alteração de licença de operação de loteamento

Em cumprimento do disposto no n.º 3 do artigo 22.º e n.º 2 do
artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, dá-se co-
nhecimento que está aberto um período de discussão pública relativo
ao pedido de alteração da licença de operação de loteamento, a que se
refere o alvará n.º 25/75, de 11 de Julho, emitido em nome de João
Fernandes Varela, para o prédio sito no lugar de Pé do Monte, fre-
guesia de Laundos, 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 alteração da licença de operação de loteamento e res-
pectivo processo encontram-se disponíveis, para consulta, na Secção
de Licenciamento de Obras desta Câmara Municipal, das 8 horas e
30 minutos às 15 horas, podendo os proprietários dos lotes apresen-
tar oposição escrita, em requerimento dirigido ao presidente desta Câ-
mara Municipal, para efeitos do disposto no n.º 3 do artigo 27.º do
diploma referenciado.

25 de Novembro de 2005. — O Vereador, com competências dele-
gadas no âmbito da Divisão de Obras Particulares, José Pedro Matos
Ferreira. 3000188183

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO PICO

Aviso
Requisição

Para os devidos e legais efeitos se torna público que, por meu des-
pacho de 30 de Novembro de 2005, foi requisitado à Secretaria Re-
gional da Agricultura e Florestas/Serviço Florestal do Pico o condutor
de máquinas pesadas e veículos especiais Arnaldo Manuel da Costa
Serpa, pelo período de seis meses e com efeitos a partir de 1 de De-
zembro de 2005.

A presente requisição é efectuada ao abrigo do artigo 3.º do Decre-
to Legislativo Regional n.º 16/97/A, de 23 de Julho, conjugado com o
preceituado no artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezem-
bro, na sua actual redacção, e tem cabimento orçamental, não se
encontrando sujeita à fiscalização prévia da Secção Regional dos Açores
do Tribunal de Contas.

30 de Novembro de 2005. — O Presidente da Câmara, Manuel
Joaquim Neves da Costa. 1000295620

CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA

Aviso
Reclassificação

Para os devidos efeitos e em cumprimento do n.º 5 do artigo 6.º do
Decreto-Lei n.º 497/99, de 19 de Novembro, aplicado à administra-
ção local pelo Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro, torna-se
público que, por meu despacho de 24 de Novembro de 2005, procedi
à reclassificação profissional do funcionário abaixo indicado, com base
na alínea e) do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Se-
tembro, no uso da competência que me é conferida pela alínea a) do
n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela
Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro:

João Pedro da Silva Morgado, auxiliar técnico de museografia,
posicionado no escalão 2, índice 209, para técnico profissio-
nal de biblioteca e documentação, escalão 2, índice 209.

O funcionário deverá assinar o respectivo termo de aceitação de
nomeação na categoria em que foi reclassificado no prazo de 20 dias
úteis, a contar da data da publicação do presente aviso no Diário da
República, ficando exonerado do lugar que actualmente ocupa à data
da aceitação da nomeação do novo lugar. [Processo isento de visto
do Tribunal de Contas, nos termos do disposto no artigo 114.º, n.º 3,
alínea c), da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.]

28 de Novembro de 2005. — O Presidente da Câmara, João Ma-
nuel Rocha Silva. 1000295673
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CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL DE MONTE AGRAÇO

Aviso n.º 106/2005
Concurso externo de ingresso para provimento

de vários lugares

1 — Para os devidos efeitos se torna público que, por meu des-
pacho de 18 de Novembro de 2005, e no uso da competência que
me confere a alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de
18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro,
se encontra aberto concurso externo de ingresso para os seguintes
lugares:

Um lugar de leitor-cobrador de consumos, grupo de pessoal auxi-
liar — carreira/categoria — leitor-cobrador de consumos, es-
calão 1, índice 175, de 550,03 euros;

Dois lugares de canalizador, grupo de pessoal operário qualifica-
do — carreira — operário, escalão 1, índice 142, de 450,37 eu-
ros.

2 — Remuneração — o vencimento mensal é o correspondente às
respectivas categorias de acordo com o anexo II e anexo III do Decre-
to-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.

3 — Local e condições de trabalho — o local de trabalho é na área
do concelho e as condições e regalias sociais as estabelecidas por lei.

4 — Legislação aplicável ao concurso — são aplicadas as regras
constantes do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicado à ad-
ministração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, De-
creto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Outubro, Decreto-Lei n.º 442/91, de
15 de Novembro, com a redacção da Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro,
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 184/89, de Junho, Decre-
to-Lei n.º 247/89, de 7 de Dezembro, e Decreto-Lei n.º 409/91, de
17 de Outubro.

5 — Prazo de validade — os concursos são válidos para os lugares
postos a concurso e extinguem-se com o seu preenchimento.

6 — Prazo de apresentação de candidaturas — 10 dias úteis, a con-
tar da data de publicação do presente aviso no Diário da República.

7 — Requisitos de admissão ao concurso — poderão candidatar-se
os indivíduos que até ao termo do prazo fixado para a apresentação
das candidaturas reúnam os seguintes requisitos:

a) Gerais — poderão candidatar-se todos os indivíduos que sa-
tisfaçam os requisitos enunciados no n.º 1 do artigo 29.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho;

b) Especiais:

Leitor-cobrador de consumos — escolaridade obrigatória
(artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de De-
zembro);

Operário qualificado — canalizador — escolaridade obri-
gatória e comprovada formação ou experiência pro-
fissional, adequada ao exercício da respectiva profis-
são, de duração não inferior a dois anos (n.º 2 do
artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de
Dezembro).

8 — Formalizações de candidaturas — as candidaturas deverão ser
formalizadas mediante requerimento, dirigido ao presidente da Câma-
ra Municipal de Sobral de Monte Agraço, Praça do Dr. Eugénio Dias,
4, 2590-016 Sobral de Monte Agraço, o qual deverá ser entregue
pessoalmente na Secção de Contabilidade e Pessoal desta Câmara
Municipal, dentro das horas normais de expediente, ou remetido pelo
correio, com aviso de recepção, expedido até ao termo fixado, onde
deverão constar os seguintes elementos:

8.1 — Identificação completa (nome, estado civil, naturalidade,
data de nascimento, nacionalidade, número e data do bilhete de iden-
tidade e serviço de identificação que o emitiu, situação militar, resi-
dência, código postal, telefone e número de contribuinte fiscal, etc.);

8.2 — Habilitações literárias;
8.3 — Identificação do concurso a que se candidata, com referên-

cia ao número, série e data do Diário da República onde se encontra
publicado o presente aviso;

8.4 — Quaisquer circunstâncias que os candidatos reputem sus-
ceptíveis de influírem na apreciação do seu mérito ou de consti-
tuírem motivo de preferência legal e, neste caso, devidamente
comprovadas.

9 — Os requerimentos de admissão deverão ser acompanhados de
certificado de habilitações literárias, fotocópia do bilhete de identida-
de, número de contribuinte, sendo razão de exclusão dos candidatos a
falta dos mesmos, nos termos do n.º 3 do artigo 31.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho.

10 — 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, a situação precisa
em que se encontram relativamente a cada um dos requisitos.

11 — Métodos de selecção — os métodos de selecção serão:

a)  Prova prática de conhecimentos (PPC) e entrevista profis-
sional de selecção (EPS) para os lugares de canalizadores;

b) Prova escrita de conhecimentos (PEC) e entrevista profis-
sional de selecção (EPS) para o lugar de leitor-cobrador de
consumos.

A classificação final será expressa na escala de 0 a 20 valores,
considerando-se não aprovados os candidatos que obtenham classifi-
cação inferior a 9,5 valores, e resultará da aplicação das seguintes
fórmulas:

CF =
 PPC + EPS

2

CF =
 PEC + EPS

2

em que:

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

11.1 — Na prova prática de conhecimentos, com duração até duas
horas, deverão os candidatos para o lugar de canalizador executar redes
de distribuição de água e respectivos ramais de ligação, assentando
tubagens e acessórios necessários.

11.2 — A prova escrita de conhecimentos, com carácter elimina-
tório e duração de duas horas, será avaliada e classificada de 0 a 20 va-
lores, tendo em consideração o maior ou menor grau de correcção e
adequação das respostas dadas às questões específicas que forem colo-
cadas, e terá por base a seguinte legislação: Regime de Férias, Faltas
e Licenças (Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, com as altera-
ções introduzidas pela Lei n.º 117/99, de 11 de Agosto, e pelos De-
cretos-Leis n.os 70-A/2000, de 5 de Maio, e 157/2001, de 11 de Maio);
Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes da Administração
Pública (Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro); Código do Proce-
dimento Administrativo (Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Novem-
bro, com as alterações constantes da Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro);
quadro das competências, assim como o regime de funcionamento dos
órgãos dos municípios e das freguesias (Lei n.º 169/99, de 18 de Se-
tembro, e respectiva alteração).

11.3 — A entrevista profissional de selecção visa avaliar, numa
relação interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as aptidões
profissionais e pessoais dos candidatos, por comparação com o perfil
de exigência das funções, constituindo factores de apreciação os se-
guintes:

a) Responsabilidades e sentido de organização;
b) Capacidade de relacionamento e comunicabilidade;
c) Interesse e motivação profissional;
d) Conhecimento do conteúdo funcional inerente às funções a

desempenhar.

Os factores referidos serão valorados da seguinte forma:

Favorável preferencialmente — 16 a 20 valores;
Bastante favorável — 13 a 15 valores;
Favorável — 10 a 12 valores;
Não favorável — 0 a 9 valores.

11.4 — 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, ponderação da
prova prática de conhecimentos, da prova escrita de conhecimentos
e da entrevista profissional de selecção, bem como o sistema de clas-
sificação final, incluindo a respectiva fórmula classificativa, constam
de acta de reunião do júri do concurso, sendo a mesma facultada aos
candidatos sempre que o solicitem.

12 — Local de afixação das listas dos candidatos e classificação
final — as listas de candidatos admitidos e excluídos e a lista de clas-
sificação final serão afixadas, para consulta, no edifício dos Paços
do Município de Sobral de Monte Agraço ou enviadas para publica-
ção no Diário da República, 3.ª série, conforme as situações pre-
vistas nos artigos 33.º, 34.º e 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de
11 de Julho.
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13 — A data, hora e local da aplicação dos métodos de selecção
serão oportunamente comunicadas aos candidatos, pelas formas pre-
vistas nos n.os 1 e 2 do artigo 35.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de
Julho.

14 — As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão puni-
das nos termos da lei.

15 — Quota de emprego para pessoas com deficiência — poderão
ainda concorrer as pessoas com deficiência, cujo grau de incapacidade
seja igual ou superior a 60 %, nos termos do Decreto-Lei n.º 29/2001,
de 3 de Fevereiro. Nos concursos em que o número de lugares a pre-
encher seja inferior a 10 e igual ou superior a 3, é garantida a reserva
de um lugar para candidatos com deficiência, nos concursos em que o
número a preencher seja de 1 ou 2, o candidato com deficiência tem
preferência em igualdade de classificação, a qual prevalece sobre qual-
quer outra preferência legal, conforme consta nos n.os 2 e 3 do ar-
tigo 3.º do citado diploma.

15.1 — Para cumprimento do estipulado nos n.os 1 e 2 do artigo 6.º
e no n.º 1 do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de Feverei-
ro, os candidatos com deficiência devem declarar no requerimento de
admissão, sob compromisso de honra, o respectivo grau de incapaci-
dade e o tipo de deficiência, sendo dispensada a apresentação imedi-
ata do documento comprovativo. Deverão ainda os mesmos candida-
tos mencionar no requerimento todos os elementos necessários ao
processo de selecção, nomeadamente as suas capacidades de comuni-
cação/expressão.

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

17 — Constituição do júri — a constituição do júri é a seguinte:

Presidente — José Alberto Quintino da Silva, vice-presidente.
Vogais efectivos:

Engenheiro Francisco António Gomes Roque, chefe de di-
visão da Divisão de Obras, Urbanismo e Ambiente, e Vítor
Manuel Marques Brás Jerónimo, encarregado geral do
grupo de pessoal operário — chefia.

Vogais suplentes:

Dr. Luís Miguel Henriques Soares, vereador, e Dr.ª Susana
Maria Santos Correia Marques Bernardes, chefe da Re-
partição Financeira.

17.1 — O presidente será substituído, nas suas faltas e impedimen-
tos, pelo 1.º vogal efectivo.

23 de Novembro de 2005. — O Presidente da Câmara, António
Lopes Bogalho. 1000295678

Aviso n.º 107/2005
Gabinete de Apoio Pessoal

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho de
28 de Outubro 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 37.º e n.º 3 do artigo 74.º, foram nomeados para constituírem o
meu Gabinete de Apoio Pessoal:

Chefe de gabinete — Vítor Manuel Mineiro Lourenço.
Adjunto — Eduardo Lopes João.
Secretário — João Francisco Faria Carvalho.

24 de Novembro de 2005. — O Presidente da Câmara, António
Lopes Bogalho. 1000295675

Aviso n.º 110/2005
Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do pre-

sidente da Câmara Municipal de 29 de Novembro de 2005, foi defe-
rido o requerimento do funcionário Henrique Manuel Costa Pimenta,
em situação de licença sem vencimento de longa duração, solicitando
o regresso ao serviço para a vaga da sua categoria — encarregado, do
grupo de pessoal — chefia pessoal operário, com efeitos a 2 de De-
zembro de 2005. (Isento de visto do Tribunal de Contas.)

2 de Dezembro de 2005. — O Presidente da Câmara, António Lo-
pes Bogalho. 1000295676

CÂMARA MUNICIPAL DE TAVIRA

Aviso
Alteração ao alvará de loteamento n.º 1/99

Para os devidos efeitos se torna público que a 23 de Novembro de
2005 deliberou a Câmara, por unanimidade, submeter a discussão pú-
blica a 1.ª alteração ao alvará de loteamento n.º 1/99, relativo ao prédio
sito na Rua de José Joaquim Jara, freguesia de Santa Maria, neste
município, em nome de Fernando Manuel Alegre Jesus, nos termos
do artigo 77.º do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, e em
conformidade com o n.º 1 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 555/99,
de 16 de Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de
Junho.

A exposição do projecto de loteamento estará patente na sede do
município de Tavira, a partir da data da publicação no Diário da Re-
pública.

O período de discussão pública decorrerá pelo prazo de 30 dias úteis,
durante as horas normais de expediente, isto é, das 9 horas às 12 ho-
ras e 30 minutos e das 14 horas às 17 horas e 30 minutos.

Os interessados devem apresentar as suas observações ou sugestões
relativamente à alteração em causa, por escrito e em impresso pró-
prio a conceder pelos serviços, dirigidos ao presidente da Câmara
Municipal de Tavira.

2 de Dezembro de 2005. — A Vice-Presidente da Câmara, Sara
Mansinho. 1000295638

CÂMARA MUNICIPAL DE TORRES VEDRAS

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

sidente da Câmara de 30 de Novembro de 2005, e tendo presente o
disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 73.º, em conjugação com os
n.os 3 e 4 do artigo 74.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na sua
actual redacção, foi nomeada para exercer funções de adjunto no
Gabinete de Apoio Pessoal do Presidente da Câmara, com efeitos a
partir de 1 de Dezembro de 2005, Ana Brígida Anacleto Clímaco
Umbelino.

7 de Dezembro de 2005. — Por delegação de competências do
Presidente da Câmara, nos termos do despacho n.º 18 886, de 25 de
Outubro de 2005, o Vereador, Sérgio Paulo Matias Galvão.

3000188215

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

sidente da Câmara de 27 de Outubro de 2005, e tendo presente o dis-
posto na alínea b) do n.º 2 do artigo 73.º, em conjugação com os n.os
3 e 4 do artigo 74.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na sua ac-
tual redacção, foi nomeado para exercer funções de secretário no
Gabinete de Apoio Pessoal da vereadora arquitecta Cristina Luzia
Pereira de Abreu Castelo Branco, o arquitecto Tiago Manuel de Bar-
ros Cascais Batista.

7 de Dezembro de 2005. — Por delegação de competências do
Presidente da Câmara, nos termos do despacho n.º 18 886, de 25 de
Outubro de 2005, o Vereador, Sérgio Paulo Matias Galvão.

3000188216

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

sidente da Câmara de 24 de Outubro de 2005, e tendo presente o dis-
posto na alínea b) do n.º 1 do artigo 73.º, em conjugação com os n.os

3 e 4 do artigo 74.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na sua ac-
tual redacção, foram nomeados para exercerem funções de secretári-
os no Gabinete de Apoio Pessoal do Presidente da Câmara, João Fran-
cisco Franco Pereira e Fernando Silva Barão dos Santos.

7 de Dezembro de 2005. — Por delegação de competências do
Presidente da Câmara, nos termos do despacho n.º 18 886, de 25 de
Outubro de 2005, o Vereador, Sérgio Paulo Matias Galvão.

3000188217

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

natário de 24 de Novembro de 2005, foi revogado o despacho de



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIEN.º 243 — 21 de Dezembro de 2005 27 099

deferimento do pedido de licença sem vencimento de longa duração,
feito pelo Dr. Sérgio Paulo Matias Galvão, dado que ao transitar para
a situação de eleito local deverá ser aplicado o disposto no artigo 22.º
da Lei n.º 29/87, de 30 de Junho, com a redacção dada pela Lei n.º 52-
-A/2005, de 10 de Outubro.

30 de Novembro de 2005. — O Presidente da Câmara, Carlos
Manuel Soares Miguel. 3000188221

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

natário de 7 de Dezembro de 2005, foi revogado o despacho de defe-
rimento do pedido de licença sem vencimento de longa duração, feito
por Carlos Manuel Antunes Bernardes, dado que ao transitar para a
situação de eleito local deverá ser aplicado o disposto no artigo 22.º
da Lei n.º 29/87, de 30 de Junho, com a redacção dada pela Lei n.º 52-
-A/2005, de 10 de Outubro.

7 de Dezembro de 2005. — O Presidente da Câmara, Carlos Ma-
nuel Soares Miguel. 3000188219

CÂMARA MUNICIPAL DE VALONGO

Aviso
Alteração ao alvará de licença de loteamento n.º 205/78,

de 24 de Novembro de 1978

Discussão pública

Engenheiro José Luís Gonçalves de Sousa Pinto, vereador com dele-
gação de competência conferida pelo despacho n.º 47/GP/2005 do
presidente da Câmara Municipal de Valongo:

Torna público que, nos termos do n.º 2 do artigo 27.º, conjugado
com o artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com
a nova redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho,
e por força do artigo 77.º do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Se-
tembro, com a alteração do Decreto-Lei n.º 310/2003, de 10 de De-
zembro, e em conformidade com o despacho datado de 23 de No-
vembro de 2005, está aberto o período de discussão pública da alteração
requerida por Manuel Moreira Pereira ao alvará de licença de lotea-
mento n.º 205/78, em nome de Moisés da Silva Gandra, datado de
24 de Novembro de 1978, sito no lugar de Campelo, freguesia de
Sobrado, aprovado por deliberação da Câmara Municipal de 26 de
Setembro de 1978 e cujo processo se encontra disponível, para con-
sulta, na Secção de Apoio Administrativo ao Departamento de Servi-
ços de Urbanismo (SAA/DSUB) desta Câmara Municipal.

O período de discussão pública terá a duração de 15 dias úteis e
iniciar-se-á 8 dias úteis após a publicação do presente aviso no Diário
da República.

A proposta de alteração da operação de loteamento poderá ser
consultada todos os dias úteis, das 9 horas às 12 horas e 30 minutos e
das 14 às 16 horas, no local anteriormente citado.

As observações, sugestões ou reclamações à referida alteração por
parte dos particulares deverão ser formuladas por escrito, dirigidas ao
presidente da Câmara Municipal e dentro do prazo da discussão pú-
blica.

Esta alteração é referente ao processo de loteamento n.º 28-L/78,
incide sobre o lote n.º 1 e consiste na alteração do uso do rés-do-chão
para comércio.

Para constar e para os devidos efeitos se passou este aviso/edital,
que irá ser publicado no Diário da República, imprensa local e regio-
nal e afixado nos lugares de estilo.

25 de Novembro de 2005. — O Vereador, com poderes delegados,
José Luís Gonçalves de Sousa Pinto. 1000295630

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA DO BISPO

Aviso n.º 56/2005
Torna-se público que, pelo meu despacho n.º 2-A/PCM/2005, de

31 de Outubro de 2005, e no uso da competência que me confere o
n.º 3 do artigo 74.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a re-
dacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, nomeio para
chefe de Gabinete de Apoio à Presidência a Dr.ª Ana Bela da Concei-
ção Martins, com efeitos a partir do dia 29 de Outubro de 2005 até
31 de Dezembro de 2005.

23 de Novembro de 2005. — O Presidente da Câmara, Gilberto
Repolho dos Reis Viegas. 1000295626

Aviso n.º 57/2005

Torna-se público que, pelo meu despacho n.º 3-A/PCM/2005, de
31 de Outubro de 2005, e no uso da competência que me confere
o n.º 3 do artigo 74.º 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, nomeio para
adjunta de apoio à presidência, em comissão de serviço, Cláudia
Sofia dos Santos Monteiro Viegas, técnica profissional de 2.ª clas-
se — área administrativa e financeira, do quadro de pessoal desta
Câmara Municipal, com efeitos a partir do dia 29 de Outubro de
2005.

23 de Novembro de 2005. — O Presidente da Câmara, Gilberto
Repolho dos Reis Viegas. 1000295627

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DE CERVEIRA

Aviso

Nomeação

José Manuel Vaz Carpinteira, presidente da Câmara Municipal de
Vila Nova de Cerveira, no uso da competência que me é conferida
pela alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º do Decreto-Lei n.º 169/99, de
18 de Setembro, torno público que, por despacho de 5 de Dezembro
de 2005, nomeei, para a categoria de fiscal municipal especialista, o
candidato Martiniano José Venade Alves, aprovado no concurso in-
terno de acesso limitado, aberto por aviso publicado no Diário da
República, n.º 197, de 13 de Outubro de 2005.

Mais se torna público que a aceitação deverá ocorrer no prazo de
20 dias, a contar da data da publicação do presente aviso no Diário
da República.

5 de Dezembro de 2005. — O Presidente da Câmara, José Manuel
Vaz Carpinteira. 1000295666

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA REAL

Aviso n.º 79/DAGP/2005
1 — Torna-se público que, por despacho de 2 de Dezembro de 2005,

se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, contados do dia se-
guinte ao da data da publicação do presente aviso no Diário da Repú-
blica, concurso externo de ingresso para um lugar de técnico superior
estagiário (relações internacionais), do quadro do pessoal deste muni-
cípio.

1.1 — Os candidatos com deficiência têm preferência em igualda-
de de classificação, a qual prevalece sobre qualquer outra preferência
legal, de acordo com o n.º 3 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 29/2001,
de 3 de Fevereiro.

2 — O prazo de validade do concurso caduca com o preenchimen-
to da vaga.

3 — O local de trabalho é a área do concelho de Vila Real, sendo
as condições de trabalho e as regalias sociais as genericamente vigen-
tes para os funcionários da administração local.

4 — Conteúdo funcional — é o constante do Despacho n.º 20 159/
2001, de 25 de Setembro de 2001.

5 — Legislação aplicável ao concurso — Decreto-Lei n.º 204/98,
de 11 de Julho; Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho; Decreto-
-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Outubro; Decreto-Lei n.º 427/87, de 7 de
Dezembro; Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro; Decreto-Lei
n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro; Decreto-Lei n.º 412-A/98, de
30 de Dezembro; e artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 265/88, de 28 de
Julho.

6 — Remuneração — é a correspondente ao escalão 1, índice 321,
do novo sistema retributivo da função pública.

7 — O regime de estágio obedecerá ao disposto no artigo 5.º do
Decreto-Lei n.º 265/88, de 28 de Julho, conjugado com o Decreto-
-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro.

7.1 — O estágio terá a duração de um ano e carácter probatório.
7.2 — A avaliação e classificação final do estágio terá em atenção

o relatório de estágio (RE), a classificação de serviço (CS) obtida
durante esse período e a formação profissional (FP) que os estagiári-
os possam vir a frequentar, directamente relacionado com a função a
exercer.

7.3 — A classificação final será expressa numa escala de 0 a 20 va-
lores e resultará da média aritmética ponderada das pontuações obti-
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das nos diferentes critérios, também valorizados de 0 a 20 valores e
de acordo com a seguinte fórmula:

CF = 5 RE + 3 CS + 2 FP/10

8 — Condições de candidatura — podem candidatar-se os indiví-
duos que, até ao termo do prazo fixado, reúnam os seguintes requisi-
tos:

8.1 — Requisitos gerais de admissão — os constantes do artigo 29.º
do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho:

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

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

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

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

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

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

8.2 — Requisitos especiais — licenciatura em Relações Internacio-
nais.

9 — Métodos de selecção — prova de conhecimentos e entrevista
profissional de selecção, todos pontuados de 0 a 20 valores.

9.1 — A prova de conhecimentos (PC) tem carácter eliminatório,
terá a duração de uma hora e trinta minutos, sem consulta de legisla-
ção, será sob a forma escrita e versará sobre os seguintes temas:

Autarquias locais — Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro; Lei
n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002,
de 11 de Janeiro;

Estatuto dos eleitos locais — Lei n.º 29/87, de 30 de Junho, al-
terada pelas Leis n.os 97/89, de 15 de Dezembro; 1/91, de 10 de
Janeiro; 11/91, de 17 de Maio; 11/96, de 18/14; 127/97, de
11 de Dezembro; 50/99, de 24 de Junho; 86/2001, de 10 de
Agosto, e 22/2004, de 17 de Junho;

Regime jurídico de pessoal — Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de
Janeiro; Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, alterado pela
Lei n.º 117/99, de 11 de Agosto; Decreto-Lei n.º 70-A/2000,
de 5 de Maio, e Decreto-Lei n.º 157/2001, de 11 de Maio;

Carta ética — Dez princípios da Administração Pública — Re-
solução do Conselho de Ministros n.º 47/97, publicada no Diá-
rio da República, 2.ª série, n.º 69, de 22 de Março;

Código do Procedimento Administrativo — Decreto-Lei n.º 442/
91, de 15 de Novembro, com alterações introduzidas pelo
Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro;

Regime Jurídico de Fornecimentos de Bens e Serviços na Admi-
nistração Pública — Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho;

Conhecimento relacionado com o conteúdo funcional do lugar a
prover.

9.2 — A entrevista profissional de selecção (EPS) visa avaliar,
numa relação interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as ap-
tidões profissionais e pessoais dos candidatos, considerando-se os se-
guintes factores de apreciação, pontuados de 0 a 20 valores: motiva-
ção e interesse (MI), sentido de responsabilidade (SR), capacidade para
resolução de problemas (CRP) e capacidade de expressão e fluência
verbal (CEFV).

9.3 — A classificação final (CF) dos candidatos será expressa de
0 a 20 valores e resultará da média aritmética ponderada das classifi-
cações parcelares obtidas em cada um dos métodos de selecção acima
enunciados e será obtida de acordo com a seguinte fórmula:

CF =
 (6) PC + (4) EPS

10

9.4 — Os critérios de apreciação e ponderação da prova de conhe-
cimentos e da entrevista profissional de selecção, bem como o siste-
ma de classificação final, incluindo a respectiva fórmula classifica-
tiva, constarão de actas das reuniões do júri do concurso, sendo as
mesmas facultadas aos candidatos sempre que solicitadas.

10 — Formalização das candidaturas — as candidaturas deverão ser
formalizadas, até ao termo do prazo fixado, mediante requerimento
dirigido ao presidente da Câmara e entregue no Gabinete de Atendi-
mento ao Cidadão, durante as horas normais de expediente, ou reme-
tido pelo correio (Câmara Municipal de Vila Real, Avenida de Carva-

lho Araújo, 1, 5000-657 Vila Real), com aviso de recepção, até ao
termo do prazo fixado, deve devendo constar:

a) Identificação completa do requerente (nome, filiação, natu-
ralidade, estado civil, data de nascimento, residência, número
e data do bilhete de identidade e serviço de identificação que
o emitiu, número de contribuinte, código postal e número
de telefone, se o houver);

b) Habilitações literárias;
c) Identificação do concurso a que se candidata, mediante refe-

rência ao lugar e ao Diário da República onde foi publicado
o presente aviso;

d) Quaisquer outros elementos que possam ser relevantes para
a apreciação do seu mérito ou susceptíveis de constituírem
motivo de preferência legal.

10.1 — Os requerimentos de admissão aos concursos deverão ser
acompanhados dos seguintes documentos:

a) Documentos comprovativos dos requisitos gerais do n.º 2 do
artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, e cons-
tantes do n.º 7.1 do presente aviso, os quais são dispensados
para admissão a concurso, com excepção do exigido nas
alíneas b) e c), se o candidato declarar no próprio requeri-
mento, em alíneas separadas e sob compromisso de honra, a
situação precisa em que se encontra relativamente a cada
requisito aí previsto;

b) Documento autêntico ou autenticado ou fotocópia confe-
rida, comprovativo das habilitações literárias;

c) Curriculum vitae pormenorizado, datado e assinado pelo
candidato, do qual deve constar a identificação pessoal, ha-
bilitações literárias, experiência e formação profissional e
quaisquer outras circunstâncias que possam incluir no mérito
do concorrente;

d) Fotocópia do bilhete de identidade (frente e verso);
e) Documentação comprovativa das circunstâncias referidas na

alínea d) do n.º 10, sem o que os mesmos não serão conside-
rados.

10.2 — A não apresentação da documentação a que se referem as
alíneas b) e d) do n.º 10 implica a exclusão do concurso.

11 — Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato, em
caso de dúvida sobre a situação que descrever, a apresentação de do-
cumentos comprovativos das suas declarações.

12 — As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão puni-
das nos termos da lei.

13 — A relação dos candidatos e a lista de classificação final serão
publicadas no Diário da República ou afixadas nos Paços do Conce-
lho, nos termos estabelecidos na lei.

14 — Da lista de classificação final cabe recurso nos termos da lei.
15 — O local, data e hora da prova de conhecimento e da entre-

vista profissional de selecção serão oportunamente comunicados aos
candidatos.

16 — O júri do concurso terá a seguinte composição:

Presidente — António da Silva Pinto de Nazaré Pereira, vice-
-presidente da Câmara.

Vogais efectivos:

Eduardo Luís Varela Rodrigues, director do Departamento
Administrativo e Financeiro, que substituirá o presidente
nas suas faltas e impedimentos, e Otília de Jesus da Silva
Ribeiro Vale, chefe de Divisão Administrativa e Gestão
de Pessoal.

Vogais suplentes:

Domingos José Monteiro Madeira Pinto, vereador em re-
gime de permanência, e Carla Isabel Cabral Tinoco, téc-
nico superior de 1.ª classe (gestão agrária).

17 — 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.

Novembro de 2005. — O Presidente da Câmara, Manuel do Nas-
cimento Martins. 1000295633
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CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA

Edital n.º 93/2005
Manuel João Fontainhas Condenado, presidente da Câmara Munici-

pal de Vila Viçosa:

Faz saber, de acordo com proposta de classificação do imóvel e
após emissão de parecer favorável do IPPAR — Instituto Português
do Património Arquitectónico, que a Assembleia Municipal de Vila
Viçosa, em reunião do órgão realizada em 29 de Setembro de 2005,
deliberou aprovar a classificação da capela de São Luís como imóvel
de interesse municipal, sob proposta aprovada pela Câmara Munici-
pal, em reunião do órgão de 12 de Outubro de 2005.

Para conhecimento geral se publica o presente e outros de igual
teor, que vão ser afixados nos lugares públicos do costume.

28 de Outubro de 2005. — O Presidente da Câmara, Manuel João
Fontainhas Condenado. 3000186892

CÂMARA MUNICIPAL DE VISEU

Aviso
Hermínio Loureiro de Magalhães, vereador do município de Viseu, no

uso da competência delegada:

Torna público que, por despacho de 15 de Novembro de 2005,
nomeou, nos termos dos artigos 20.º e 21.º do Decreto-Lei n.º 247/
87, de 17 de Junho, Rui Alexandre Mendes Duarte, para provimento
de um lugar de assistente administrativo.

Nos termos do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de De-
zembro, o candidato dispõe de 20 dias úteis, a contar da publicação
do presente aviso no Diário da República, para tomar posse.

22 de Novembro de 2005. — Por delegação do Presidente da Câ-
mara, o Vereador, em regime de permanência, Hermínio Loureiro de
Magalhães. 3000188142

JUNTA DE FREGUESIA DE CARANGUEJEIRA

Aviso n.º 3/2005-DRH
Concurso externo para admissão de um auxiliar

administrativo

Para os devidos efeitos se torna público que, por deliberação da
Junta de 4 de Dezembro de 2005, foi homologada a acta classifica-
tiva das candidatas ao lugar de auxiliar administrativo, e por delibera-
ção de 6 de Dezembro do ano em curso, foi nomeada para ocupar o
lugar vago a candidata aprovada no concurso, à qual foi atribuída a
classificação final abaixo mencionada:

1.ª Nélia Antunes Gameiro — 18,93 valores.

A candidata acima referida deverá aceitar o lugar no prazo de
20 dias, a contar da publicação do presente aviso no Diário da Repú-
blica.

9 de Dezembro de 2005. — O Presidente da Junta, Adriano de Jesus
Francisco. 1000295652

JUNTA DE FREGUESIA DAS MERCÊS

Aviso
Concurso externo de ingresso para auxiliar de limpeza

1 — Nos termos do artigo 28.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 204/98,
de 11 de Julho, e do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de
Junho, faço público que, pelo prazo de 10 dias úteis, a contar da data
da publicação do presente aviso no Diário da República, se encontra
aberto concurso externo de ingresso para auxiliar de limpeza, com
vista ao preenchimento de um lugar vago do quadro de pessoal da
Junta de Freguesia das Mercês, concelho de Lisboa.

2 — Requisitos de admissão:

a) Requisitos gerais — os definidos no n.º 2 do artigo 29.º
do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicado à ad-
ministração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de
Junho;

b) Requisitos especiais — possuir escolaridade obrigatória, ten-
do em conta a data de nascimentos dos indivíduos nos ter-
mos seguintes:

Até 31 de Dezembro de 1966 — quatro anos de escolari-
dade;

Entre 1 de Janeiro de 1967 e 31 de Dezembro de 1980 —
seis anos de escolaridade;

A partir de 1 de Janeiro de 1981 — nove anos de escola-
ridade.

3 — Remuneração e condições de trabalho:

a) A remuneração corresponderá ao índice 123 do escalão da
categoria de auxiliar de limpeza constante do anexo do De-
creto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, aplicado à ad-
ministração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de
Dezembro.

4 — Conteúdo funcional:

a) As funções a desempenhar são: proceder à limpeza do local
de trabalho, designadamente chão, escadas, paredes, portas,
janelas, proceder à limpeza de todo o equipamento inerente
ao funcionamento da Junta de Freguesia e proceder à remo-
ção de lixos internos;

b) Serviço: higiene e limpeza;
c) Local de trabalho: edifício da Junta de Freguesia das Mercês,

na Rua do Jasmim, 11, em Lisboa, ou em outro local da fre-
guesia com serviços/actividades ligados à Junta.

5 — Prazo de validade — o concurso caduca com o preenchimen-
to do lugar.

6 — Composição do júri do concurso:

Presidente — Alberto Francisco Bento, presidente da Junta de
Freguesia.

Vogais efectivos:

Dr. Sérgio Rui Lopes Cintra, tesoureiro da Junta de Fregue-
sia, e Eunice Amélia Teixeira da Costa Gonçalves, secre-
tária da Junta de Freguesia.

Vogais suplentes:

Élia de Jesus Gonçalves da Silva, presidente da Assembleia
de Freguesia, Carlos Alberto Pereira de Carvalho, vogal
da Assembleia de Freguesia, e Aníbal Manuel Almeida da
Silva Moura, vogal da Assembleia de Freguesia.

7 — Métodos de selecção:

a) Prova escrita de conhecimentos;
b) Avaliação curricular;
c) Entrevista profissional de selecção.

7.1 — A prova escrita e teórica, de conhecimentos, sem consulta,
terá a duração de uma hora e será pontuada de 0 a 20 valores, sendo
eliminatória, caso a classificação seja inferior a 9,5 valores.

7.1.1 — A componente de conhecimentos gerais da prova obede-
cerá ao seguinte programa:

Direitos e deveres da função pública e deontologia profissional;
Regime de Férias, Faltas e Licenças;
Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes da Administra-

ção Pública;
Atribuições e competências das autarquias.

7.1.2 — Legislação para estudo:

Código do Procedimento Administrativo;
Regime de Férias, Faltas e Licenças;
Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes da Administra-

ção Pública;
Atribuições e competências da autarquia.

7.2 — Avaliação curricular, com carácter eliminatório, em que são
avaliadas as aptidões profissionais dos candidatos para o desempenho
da função com base na análise do respectivo currículo.

7.3 — A entrevista profissional de selecção visa avaliar, numa
relação interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as aptidões
profissionais e pessoais dos candidatos.

8 — Critérios — os critérios de apreciação e ponderação da prova
de conhecimentos, da avaliação curricular e da entrevista, bem como
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o sistema de classificação final, incluindo a respectiva fórmula classi-
ficativa, constam de actas das reuniões do júri do concurso, que serão
facultadas aos candidatos que as solicitem.

9 — Apresentação de candidaturas:
9.1 — As candidaturas deverão ser formalizadas mediante requeri-

mento dirigido ao presidente do júri e entregues pessoalmente na Jun-
ta de Freguesia das Mercês, sita na Rua do Jasmim, 11, 1.º, 1200-
-228 Lisboa, ou remetidas através de correio, sob registo e com aviso
de recepção, para a morada mencionada.

9.1.2 — As candidaturas deverão conter os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, estado civil, profissão, resi-
dência e número de telefone);

b) Identificação do lugar a que se candidata, com referência ao
número e data da publicação do presente aviso no Diário da
República;

c) Declaração, em alíneas separadas e sob compromisso de
honra, relativa à situação precisa em que se encontra relati-
vamente a cada uma das alíneas do n.º 2 do artigo 29.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho;

d) Enumeração dos documentos apresentados com o requeri-
mento.

10 — Documentos a apresentar — o requerimento de admissão deve-
rá ser acompanhado, sob pena de exclusão, da seguinte documentação:

a) Certificado de habilitações literárias;
b) Fotocópia do bilhete de identidade e do cartão de contri-

buinte:
c) Curriculum vitae.

11 — Candidatos admitidos e excluídos — será afixada, para con-
sulta, na secretaria da Junta de Freguesia, a relação de candidatos e
notificados os excluídos de acordo com o estabelecido no artigo 34.º
do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

12 — Realização das provas — os candidatos admitidos serão no-
tificados do dia da realização da prova de conhecimentos e da entre-
vista profissional de selecção, nos termos do artigo 35.º do Decreto-
-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

12 de Dezembro de 2005. — O Presidente da Junta, Alberto Fran-
cisco Bento. 3000188165

JUNTA DE FREGUESIA DO PINHAL NOVO

Aviso
Concurso externo de ingresso para um lugar de auxiliar

administrativo (referência n.º 1/2005)

Relação de candidatos admitidos

Para os devidos efeitos, faz-se público que, no concurso em epí-
grafe, aberto por aviso publicado no Diário da República, 3.ª série,
n.º 173, de 8 de Setembro de 2005, foram admitidos os candidatos
mencionados nesta relação.

As provas de conhecimentos gerais realizar-se-ão nas datas e horas
que a seguir se indicam, na sede da Junta de Freguesia:

Dia 23 de Janeiro de 2006:

10 horas:

Lígia Sofia Valentim Antunes.
Ana Sofia Rodrigues Alves.
Ângela Tânia Ferreira Loureiro.
Maria do Céu Caetano Lobo Serra.

11 horas:

Paula Cristina Rocha Torrão Rosado.
Mónica Alexandra Loução Neto.
Florbela Cato Correia Rocha.
Dina Maria Faria Nunes.

12 horas:

Fátima Luísa Cardoso dos Santos Torres.
Bruna Alexandra Dionísia Manuel.
Simone da Silva Machado Fragoso.
Isabel Maria Figueiredo Mimoso de Sousa.

14 horas e 30 minutos:

Alberto Joaquim Mendes Alves.
Célia Maria Duarte Correia.

Maria Madalena dos Ramos Pascoal.
António Carlos Santos Costa Neves.

15 horas e 30 minutos:

Ana Filipa de Passos Videira Vicente Semião.
Carla Alexandra Catalão Cristo.
Cláudia Maria Gomes Pinto.
Cátia Alexandra Borrego e Rodrigues.

16 horas e 30 minutos:

Maria de Fátima Jesus Pontes de Sousa.
Sandra Isabel Batista Marques.
Nicole Fernandes.
Paula Cristina Marques Botica.

17 horas e 30 minutos:

Isabel Maria Dias da Silva Monteiro.
Rita Isabel Henriques Duarte.
Ana Rita Pedrosa Alves Alves.
Isabel Maria Marçal Vicente Pereira.

Dia 24 de Janeiro de 2006:

10 horas:

Débora Nicole Pontes Silvério da Silva.
Nuno Miguel Roma Salsas.
Milena Ferreira Valadas.
Maria Pilar Prieto Fernandez.

11 horas:

Elisabete Maria Soares da Assunção Reis.
Jeanine Almeida Brito Cardoso.
Carla da Conceição Batista Pestana Ferreira.
Tânia Soraia Pestana Ferreira.

12 horas:

Maria Helena Rodrigues Antunes Faria.
Elisabete Fátima Bragança Leandro Fradique.
Anabela Gonçalves Martinho Pratas.
Adélia Celeste dos Santos Patrício Veiga.

14 horas e 30 minutos:

Paula Cristina Duarte Gamito.
Luísa Maria Pais Martins.
Mónica Santos da Silva.
Telma Daniela da Costa Gonçalves.

15 horas e 30 minutos:

Luís Frasão Pereira.
Sónia Marina Vieira da Assunção Silva.
Cármen Sofia Romão Alves.
Ana Patrícia dos Santos Machado.

16 horas e 30 minutos:

Lúcia Marina Lourenço Valente.
Mauro Rodrigo Pereira Montenegro Henriques.
Vitalina Cristina dos Santos Caçoete Pinela.
Fernanda da Conceição Roque Raposeiro.

17 horas e 30 minutos:

Cármen Cristina da F. Martinho Rodrigues.
Ana Rafaela Escaleira dos Santos Nunes.
Joel Francisco da Piedade Rodrigues.
Lídia Mendes Godinho Rodrigues.

Dia 25 de Janeiro de 2006:

10 horas:

Nuno Paulo Antão.
Susana Dias Ventura.
João Gonçalo Catarino Silva.
Sónia Alexandra Marques Salvador.

11 horas:

Alice Maria da Cruz de Almeida da Luz.
Cecília Maria Tavanez Duarte Gonçalves.
Benedita Maria Tavanez Duarte.
Ana Luzia Duarte Cordeiro.
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12 horas:

Márcia Sofia Marques Meseiro.
Ana Margarida Faria Roldão.
Tânia Raquel da Silva Rocha.
Clara Maria Peralta Pratas.

14 horas e 30 minutos:

Sónia Vanessa da Ribeira Coelho.
Maria Manuela Martins Marques Garcia.
Maria Isabel Faria da Costa Balseiro.
Maria Guilhermina Moura Pintado Simões.

15 horas e 30 minutos:

Cláudia Margarida Pimenta Martins Gato.
Virgínia Maria Cascalheira Barracha Pereira.
Maria Celeste da Costa Santos.
Andreia Patrícia Paulino Freire.

16 horas e 30 minutos:

Inês Santos Fialho.
Dorinda Rosa da Silva Saramago.
Ana Maria Louro Mendes.
Joana Alexandra e Silva Santos.

17 horas e 30 minutos:

Cristina Maria de Matos Peres Oliveira.
Clarissa de Matos S. C. M. Ramalho Vila.
Nuno Alexandre Moreira de Castro Costa.
Irina Isabel Correia Maurício.

Dia 26 de Janeiro de 2006:

10 horas:

Lília Sousa Pereira Cardoso.
Genoveva Maria Laranjinho F. P. Roques.
Maria da Glória Fartouce Rosário Santos.
Susana Cristina Roque Batista.

11 horas:

Sónia Maria Sequeira Piteira Ribeiro.
Antónia Maria Martins Pereira Anastácio.
Mónica Monteiro Ribeiro.
Maria José Silva Maia Gomes.

12 horas:

Anabela Maria Guerreiro Domingos.
Cláudia Isabel da Silva Guerreiro.
Ricardo Jorge Pacheco de Azevedo.
Elsa Maria Dias Batista.

14 horas e 30 minutos:

Ana Isabel de Abreu Guerreiro.
Carla Maria de Lemos Duarte Alves Barbosa.
Ivone Francisca Fonseca Veríssimo Gomes.
Ricardo Jorge Chamorrinha Correia Nilha.

15 horas e 30 minutos:

Ana Isabel da Cruz Cadeireiro.
Josina Fedra Peres da Rocha.
Joaquim Miguel Bento Foutinho.
Sérgio Paulo Gomes dos Reis Rosa.

16 horas e 30 minutos:

Ana Sofia Cachapa da Cruz.
Cármen Sofia Sitima Santos.
Patrícia Sofia Roldão Alves.
José Afonso Coelho Canuto.

17 horas e 30 minutos:

Ângela Sofia Claudina de Oliveira.
Elisabete Martins Santos Brissos.
Gisela Maria Loureiro Franco Ferreira.
Mónica Alexandra de Oliveira Machado Silva.

Dia 27 de Janeiro de 2006:

15 horas:

Maria João Ferreira de Oliveira A. Castanheira.
Marta Sofia Ventura Adanjo Silva.

Marisa de Fátima Tavares da Domingas.
Vanessa Filipa de Oliveira Ferreira.

16 horas:

Filipe Luís de Oliveira Rocha.
Ricardo Luís Reis Alpedrinha Matos Rosa.
Marina Isabel dos Santos Teófilo.
Alexandre Santos Caeiro.
José Miguel Botas Pereira da Silva.

7 de Dezembro de 2005. — A Presidente do Júri, Isabel Mercês da
Silva Costa. 1000295629

JUNTA DE FREGUESIA DA VILA DE CUCUJÃES

Aviso
1 — Faz-se público que, por deliberação da Junta de Freguesia da

Vila de Cucujães de 2 de Dezembro de 2005, encontra-se aberto con-
curso externo de ingresso, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 204/98, de
11 de Julho, pelo prazo de 10 dias úteis, contados a partir do dia da
publicação no Diário da República, para um lugar na carreira de au-
xiliar administrativo.

2 — Prazo de validade — o concurso é válido para o lugar indica-
do, caducando com o seu preenchimento.

3 — Remuneração, local e condições de trabalho — o lugar a pro-
ver terá o vencimento correspondente à categoria, nos termos do
anexo II do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro.

O local de trabalho situa-se na biblioteca da vila de Cucujães, e as
condições de trabalho são as genericamente vigentes para os actuais
funcionários desta autarquia.

4 — Requisitos gerais — os constantes do artigo 29.º do Decreto-
-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, e alínea c) do artigo 10.º do Decreto-
-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, aplicado à administração lo-
cal pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.

5 — Habilitações literárias — escolaridade obrigatória.
6 — Funções a desempenhar — as constantes do Despacho n.º 38/

88, publicado no Diário da República, 2.ª série, de 26 de Janeiro de
1989.

7 — Formalização de candidaturas — as candidaturas deverão ser
formalizadas em requerimento, dirigido ao presidente da Junta de Fre-
guesia, entregue pessoalmente ou remetido pelo correio, com aviso
de recepção, desde que expedido até ao termo do prazo fixado, para
a Junta de Freguesia da Vila de Cucujães, Rua do Mosteiro, apartado
37, 3720-350 Vila de Cucujães.

7.1 — Do requerimento devem constar os seguintes elementos:

Identificação completa do requerente (nome, filiação, naturali-
dade, data de nascimento, estado civil, habilitações literárias e
profissionais);

Número e data do bilhete de identidade e serviço de identifica-
ção que o emitiu, número fiscal de contribuinte, residência,
incluindo o código postal e telefone;

Identificação do concurso, com a referência à categoria a que
concorre, bem como a data de publicação do aviso do con-
curso;

Outros elementos que o candidato repute susceptíveis de influí-
rem na apreciação do seu mérito ou de constituírem motivo
de preferência legal.

7.2 — Os requerimentos de admissão a concurso deverão obrigato-
riamente ser acompanhados de certificado de habilitações literárias
ou profissionais e do 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.

7.3 — 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, a situação precisa
em que se encontram relativamente a cada um dos requisitos.

7.4 — A não apresentação dos documentos comprovativos dos
requisitos de admissão exigíveis, constantes do aviso de abertura, de-
termina a exclusão do concurso.

8 — Métodos de selecção — prova escrita de conhecimentos e
entrevista.

9 — A classificação final dos candidatos resultará da média aritmé-
tica simples obtida nas operações de selecção realizadas, na escala de
0 a 20 valores, efectuado de acordo com a seguinte fórmula:

CF = (PEC + Entrevista) : 2
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9.1 — A prova de conhecimentos escrita visa avaliar conhecimen-
tos específicos, terá a duração de uma hora e trinta minutos e versará
sobre:

Decreto-Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a redacção dada
pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro;

Decreto-Lei n.º 100/99, com alteração dada pela Lei n.º 117/99,
de 11 de Agosto;

Constituição da República Portuguesa;
Estatuto Disciplinar — Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro.

9.2 — De acordo com a alínea g) do artigo 27.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, o sistema de classificação final consta da
acta das reuniões do júri do concurso, sendo a mesma facultada aos
candidatos sempre que solicitada.

10 — A publicação da relação de candidatos admitidos e excluídos,
bem como a lista de classificação final, serão afixadas no edifício da
Junta de Freguesia, sito na Rua do Mosteiro, lugar da Costa, nesta
vila.

11 — O júri do concurso terá a seguinte composição:

Presidente — António de Jesus Silva, presidente da Junta.
Vogais efectivos:

Luís Manuel Soares de Jesus, tesoureiro da Junta, e Carlos
Fernandes da Silva, vogal da Junta.

Vogais suplentes:

Armando Augusto Oliveira Ribeiro, vogal da Junta, e Antó-
nio Manuel Moreira de Pinho, secretário da Junta.

O 1.º vogal suplente substituirá o presidente nas suas faltas e impe-
dimentos.

7 de Dezembro de 2005. — O Presidente da Junta, António de Jesus
Silva. 1000295636

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE SANEAMENTO BÁSICO
DA CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO

Aviso
Torna-se público que, por despacho do presidente do conselho de

administração de 17 de Novembro de 2005, e na sequência de con-
curso externo de ingresso, se procedeu às seguintes nomeações:

Manuel António Pereira da Silva (cabouqueiro).
Paulo Jorge Araújo Parente (cabouqueiro).
Manuel David Silva Lima (cabouqueiro).
Paulo Jorge Amorim Miranda (cabouqueiro).
Manuel Araújo Pereira (cabouqueiro).
António Manuel Rodrigues Moreira (cabouqueiro).
Porfírio Antunes de Lima (cantoneiro de limpeza).
Sílvia Daniela Rodrigues da Rocha (cantoneiro de limpeza).

Nos termos do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de De-
zembro, aplicável à administração local pelo Decreto-Lei n.º 409/91,
de 17 de Outubro, a aceitação do lugar deverá ter lugar no prazo de
20 dias, a contar da data da publicação deste aviso no Diário da Re-
pública.

17 de Novembro de 2005. — O Presidente do Conselho de Admi-
nistração, Vítor Manuel Castro Lemos. 1000295646

RECTIFICAÇÕES

CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUEDA

Rectificação
Relativamente ao aviso desta Câmara Municipal publicado no Diá-

rio da República, 3.ª série, n.º 220, de 16 de Novembro de 2005,
relativo ao concurso externo para provimento de um lugar de operá-
rio qualificado calceteiro, onde se lê «[...] Presidente — Manuel Cas-
tro Azevedo, presidente da Câmara, substituído nas suas faltas e im-
pedimentos pelo Dr. António José Pinto Galvão, vereador em regime
de permanência.» deve ler-se «[...] Presidente — Dr. Gil Nadais Re-
sende da Fonseca, presidente da Câmara, substituído nas suas faltas e
impedimentos por Jorge Henrique Fernandes de Almeida, vereador em
regime de permanência.». O motivo desta rectificação deve-se ao facto
da tomada de posse do novo executivo.

23 de Novembro de 2005. — O Presidente da Câmara, Gil Nadais
Resende da Fonseca. 1000295635

CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO

Rectificação
No Diário da República, 3.ª série, n.º 195, de 11 de Outubro de

2005, foi publicado o aviso da Câmara Municipal de Viana do Caste-
lo, de referência 1000292823, definindo no ponto 8.1 a fórmula de
avaliação curricular do concurso interno de acesso geral para provi-
mento de 10 lugares de bombeiro de 2.ª classe da carreira de bombei-
ro municipal. Verificando a existência de um erro material na referi-
da publicação, onde se lê:

AC =
 HA + 4 EP + FP + 2 CS

8

deve ler-se:

AC =
 HA + 4 EP + 2 CS

7

6 de Dezembro de 2005. — Pelo Presidente da Câmara, (Assinatu-
ra ilegível.) 1000295618

JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA MARINHA

Rectificação
Para os devidos efeitos se torna público que o aviso desta autarquia

publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 229, de 29 de No-
vembro de 2005, de fl. 25 466 a fl. 25 468, é rectificado quanto ao
preâmbulo, ou seja, onde se lê «se encontram abertos concursos» deverá
ler-se «se encontram abertos concursos externos de ingresso» e ainda
no ponto 8.2.2 onde se lê «a prova de conhecimentos será graduada
de 0 a 20 valores, sendo a respectiva classificação obtida através das
somas das pontuações atribuídas a cada resposta» deverá ler-se ape-
nas «a prova de conhecimentos será graduada de 0 a 20 valores».

O prazo de candidatura para ambos os concursos considera-se pror-
rogado pelo prazo de 10 dias, a contar da publicação do presente aviso
rectificativo.

7 de Dezembro de 2005. — O Presidente da Junta, Joaquim de
Magalhães Leite. 3000188174
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3. Diversos

CONVOCATÓRIAS

HONDA AUTOMÓVEL DE PORTUGAL, S. A.

Sede: Abrunheira, São Pedro de Penaferrim, concelho de Sintra

Capital social: € 2 500 000

Registada na Conservatória do Registo Comercial de Sintra sob o
n.º 502211334.

Número de identificação de pessoa colectiva 502211334.

Assembleia geral

CONVOCATÓRIA

Nos termos legais e estatutários, designadamente os artigos 100.º e
seguintes e 373.º e seguintes do Código das Sociedades Comerciais,
convoca-se a assembleia geral da Honda Automóvel de Portugal, S. A.,
para uma reunião que terá lugar no próximo dia 31 de Janeiro de 2006,
pelas 9 horas, na respectiva sede social, para deliberar sobre a seguin-
te ordem de trabalhos:

1) Deliberar sobre o projecto de fusão por incorporação me-
diante a transferência global para a sociedade incorporante
Honda Automóvel de Portugal, S. A., do património das
sociedades incorporadas, Honda Produtos de Força, Por-
tugal, S. A., com sede na Abrunheira, São Pedro de
Penaferrim, concelho de Sintra, com o capital social de
€ 500 000, pessoa colectiva n.º 502801794, registada na
Conservatória do Registo Comercial de Sintra sob o
n.º 502801794, e Honda Motor de Portugal, S. A., com
sede na Abrunheira, Sintra, concelho de Sintra, com o
capital social de € 850 000, pessoa colectiva n.º
501671021, registada na Conservatória do Registo Comer-
cial de Sintra sob o n.º 501671021, sendo aumentado o
capital da sociedade incorporante para € 3 850 000 e
alterados a sua firma e objecto social;

2) Alteração do contrato de sociedade.

Nos termos e para os efeitos das disposições legais aplicáveis, no-
meadamente dos artigos 100.º, 101.º e 103.º do Código das Socieda-
des Comerciais, informa-se que, pela apresentação n.º 12/051031 e
inscrição n.º 3, foi efectuado o registo do referido projecto de fusão,
encontrando-se aquele projecto e a documentação anexa à disposição
de sócios e credores sociais na sede desta sociedade.

12 de Dezembro de 2005. — O Fiscal Único, na falta do Presiden-
te da Mesa da Assembleia Geral, António Gonçalves Monteiro.

3000188353

HONDA MOTOR DE PORTUGAL, S. A.

Sede: Abrunheira, Sintra, concelho de Sintra

Capital social: € 850 000

Registada na Conservatória do Registo Comercial de Sintra sob o
n.º 501671021.

Número de identificação de pessoa colectiva 501671021.

Assembleia geral

CONVOCATÓRIA

Nos termos legais e estatutários, designadamente os artigos 100.º e
seguintes e 373.º e seguintes do Código das Sociedades Comerciais,
convoca-se a assembleia geral da Honda Motor de Portugal, S. A., para
uma reunião que terá lugar no próximo dia 31 de Janeiro de 2006,
pelas 11 horas, na respectiva sede social, para deliberar sobre a se-
guinte ordem de trabalhos:

1) Deliberar sobre o projecto de fusão por incorporação me-
diante a transferência global para a sociedade incorporante

Honda Automóvel de Portugal, S. A., com sede na
Abrunheira, São Pedro de Penaferrim, concelho de Sintra,
número de identificação de pessoa colectiva 502211334,
com o capital social de € 2 500 000, registada na Conser-
vatória do Registo Comercial de Sintra sob o n.º 502211334,
do património das sociedades incorporadas, Honda Produ-
tos de Força, Portugal, S. A., com sede na Abrunheira, São
Pedro de Penaferrim, concelho de Sintra, número de iden-
tificação de pessoa colectiva 502801794, com o capital
social de € 500 000, registada na Conservatória do Regis-
to Comercial de Sintra sob o n.º 502801794, e Honda
Motor de Portugal, S. A., sendo aumentado o capital da
sociedade incorporante para € 3 850 000 e alterados a sua
firma e objecto social;

2) Alteração do contrato de sociedade.

Nos termos e para os efeitos das disposições legais aplicáveis, no-
meadamente dos artigos 100.º, 101.º e 103.º do Código das Socieda-
des Comerciais, informa-se que, pela apresentação n.º 13/051031 e
inscrição n.º 4, foi efectuado o registo do referido projecto de fusão,
encontrando-se aquele projecto e a documentação anexa à disposição
de sócios e credores sociais na sede desta sociedade.

12 de Dezembro de 2005. — O Fiscal Único, na falta do Presiden-
te da Mesa da Assembleia Geral, António Gonçalves Monteiro.

3000188355

HONDA PRODUTOS DE FORÇA, PORTUGAL, S. A.

Sede: Abrunheira, São Pedro de Penaferrim, concelho de Sintra

Capital social: € 500 000

Registada na Conservatória do Registo Comercial de Sintra sob o
n.º 502801794.

Número de identificação de pessoa colectiva 502801794.

Assembleia geral

CONVOCATÓRIA

Nos termos legais e estatutários, designadamente os artigos 100.º e
seguintes e 373.º e seguintes do Código das Sociedades Comerciais,
convoca-se a assembleia geral da Honda Produtos de Força, Portugal,
S. A., para uma reunião que terá lugar no próximo dia 31 de Janeiro
de 2006, pelas 10 horas, na respectiva sede social, para deliberar sobre
a seguinte ordem de trabalhos:

1) Deliberar sobre o projecto de fusão por incorporação medi-
ante a transferência global para a sociedade incorporante
Honda Automóvel de Portugal, S. A., com sede na
Abrunheira, São Pedro de Penaferrim, concelho de Sintra,
número de identificação de pessoa colectiva 502211334,
com o capital social de € 2 500 000, registada na Conser-
vatória do Registo Comercial de Sintra sob o n.º 502211334,
do património das sociedades incorporadas, Honda Produtos
de Força, Portugal, S. A., e Honda Motor de Portugal, S. A.,
com sede na Abrunheira, Sintra, concelho de Sintra, com o
capital social de € 850 000, pessoa colectiva n.º 501671021,
registada na Conservatória do Registo Comercial de Sintra
sob o n.º 501671021, sendo aumentado o capital da socie-
dade incorporante para € 3 850 000 e alterados a sua firma
e objecto social;

2) Alteração do contrato de sociedade.

Nos termos e para os efeitos das disposições legais aplicáveis, no-
meadamente dos artigos 100.º, 101.º e 103.º do Código das Socieda-
des Comerciais, informa-se que, pela apresentação n.º 14/051031 e
inscrição n.º 5, foi efectuado o registo do referido projecto de fusão,
encontrando-se aquele projecto e a documentação anexa à disposição
de sócios e credores sociais na sede desta sociedade.

12 de Dezembro de 2005. — O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, José Vaz Serra de Moura. 3000188352
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AVISOS

AMARA PORTUGAL — COMÉRCIO DE EQUIPAMENTO
ELÉCTRICO, S. A.

Sede: Estrada de Consiglieri Pedroso, 80, lote 3, armazém 3,
Queluz de Baixo, Barcarena, concelho de Oeiras

Capital social: € 1 397 500

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Cascais sob o
n.º 11 867, Oeiras.

Número de identificação de pessoa colectiva 503346624.

Aviso
Na assembleia geral de sócios realizada em 25 de Novembro de 2005,

foi por unanimidade aprovada a redução do capital social da socieda-
de, destinando-se tal redução à cobertura de perdas, de modo que o
capital social passe de € 1 397 500 para € 650 000 dividido em
130 000 acções do valor nominal de € 5 cada uma.

A presente publicação é efectuada nos termos e para os efeitos  do
disposto na alínea a) do n.º 4 do artigo 95.º do Código das Sociedades
Comerciais.

12 de Dezembro de 2005. — O Secretário da Mesa da Assembleia
Geral, José Vaz Serra Moura. 3000188284

APARROZ — AGRUPAMENTO DE PRODUTORES
DE ARROZ DO VALE DO SADO, L.DA

Sede: Travessa do Barreto, 3, rés-do-chão,
freguesia de Santiago, concelho de Alcácer do Sal

Capital social: € 40 100, integralmente realizado

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial  de Alcácer do
Sal sob o n.º 487.

Pessoa colectiva n.º 504056301.

Aviso
Redução do capital social

1 — Torna-se público que, aos 28 dias do mês de Julho de 2005,
pelas 15 horas, reuniu a assembleia geral desta sociedade APARROZ —
Agrupamento de Produtores de Arroz do Vale do Sado, L.da, na sua
sede social, na Travessa do Barreto, 3, rés-do-chão, freguesia de San-
tiago, concelho de Alcácer do Sal, com a presença dos sócios
Marinhais — Sociedade Agrícola, S. A., representada pelo engenheiro
Luís Lince Núncio, titular de uma quota do valor nominal de
€ 5600, engenheiro José Abreu Lopes da Mota Capitão, titular de
uma quota do valor nominal de € 2900, José de Vasconcelos Franco
Núncio Cecílio, titular de uma quota do valor nominal de € 2000,
engenheiro Joaquim Cobra Lince Núncio, titular de uma quota com o
valor nominal € 1800, Francisco Gonçalves Bordeira, titular de uma
quota do valor nominal de € 2100, Maria Guilhermina Cabral Lynce
Sousa Rebelo de Andrade, representada pelo engenheiro António Rebelo
de Andrade, titular de uma quota do valor nominal de € 2200, Joa-
quim Lince Branco Núncio, titular de uma quota do valor nominal de
€ 2000, Henrique Manuel Palhavã Nunes, titular de uma quota do
valor nominal de € 1000, Pedro Miguel Mexia de Almeida da Cunha
Rego, titular de uma quota do valor nominal de € 300, Luís Alfredo
Sacadura Mexia de Almeida, titular de uma quota do valor nominal de
€ 1000, ARPSOL — Produção e Serviços Agro-Pecuários, L.da, re-
presentada por António Filipe Damásio Capoulas, titular de uma quo-
ta do valor nominal de € 100, Lourenço de Aguiar Mexia de Almeida,
titular de uma quota do valor nominal de € 300, João José Ferreira
Machado, titular de uma quota do valor nominal de € 700, Herdeiros
de José Núncio Cecílio — Sociedade Agro-Pecuária, L.da, representa-
da por José de Vasconcelos Franco Núncio Cecílio, titular de uma quota
do valor nominal de € 2900, engenheiro José de Barahona Núncio,
representado pelo engenheiro João de Barahona Núncio, titular de
uma quota do valor nominal de € 3900, Carlos Eduardo Caiado
Ferreira, titular de uma quota do valor nominal de € 800,
BENEGAZIL — Sociedade Agrícola, L.da, representada pelo engenhei-
ro Fernando Eduardo Van Zeller de Serpa Pimentel, titular de uma
quota do valor nominal de € 700, Maria Fernanda Cabral Sacadura
Teixeira da Costa, titular de uma quota do valor nominal de € 100,

Oliveira Mateus — Sociedade Agro-Pecuária, L.da, representada por
Celestino Manuel Rosa Mateus, titular de uma quota do valor nomi-
nal de € 100, e engenheiro José Alberto Rodrigues Coelho, titular de
uma quota do valor nominal de € 100, encontrando-se assim presen-
te ou devidamente representado 76,31 % do capital social, e na qual
foi tomada, por maioria dos sócios presentes ou representados, com
abstenção do sócio Francisco Bordeira, e já sem a presença de António
Filipe Damásio Capoulas, na qualidade de representante da sócia
ARPSOL — Produção e Serviços Agro-Pecuários, L.da, a deliberação
de redução do capital social dos actuais € 40 100 para o montante de
€ 39 900, em consequência das deliberações de exclusão dos sócios
António Filipe Damásio Capoulas e ARPSOL — Produção e Serviços
Agro-Pecuários, L.da, e de extinção das quotas por estes detidas, nos
valores nominais de € 100 cada.

2 — Mais se informa que esta sociedade procedeu, junto da Con-
servatória do Registo Comercial de Alcácer do Sal, ao registo da de-
liberação de redução do capital social, através da inscrição n.º 9, a
qual corresponde à apresentação n.º 1, de 28 de Novembro de 2005.

O Conselho de Gerência: João Gonçalves Ferreira de Barahona
Núncio — Luís Alfredo Sacadura Mexia de Almeida — José de Vas-
concelos Franco Núncio Cecílio. 3000188321

I. I. I. — INVESTIMENTOS INDUSTRIAIS
E IMOBILIÁRIOS, S. A.

Sede: Rua de Santa Cruz, Silvalde, Espinho

Capital social: € 3 500 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Espinho sob o
n.º 19.

Número de identificação de pessoa colectiva 500529426.

VIOLAS — SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPAÇÕES
SOCIAIS, S. A.

Sede: Rua de Santa Cruz, 7, Silvalde, Espinho

Capital social: € 1 006 915

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Espinho sob o
n.º 1356.

Número de identificação de pessoa colectiva 504221388.

HVF — SGPS, S. A.

Sede: Rua de Santa Cruz, 7, Silvalde, Espinho

Capital social: € 50 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Espinho sob o
n.º 2520.

Número de identificação de pessoa colectiva 507488350.

Aviso
Aprovação do projecto de cisão-fusão

Nos termos e para os efeitos das disposições conjugadas dos arti-
gos 120.º e 107.º do Código das Sociedades Comerciais, avisam-se os
accionistas e credores de cada uma das sociedades I. I. I. — Investi-
mentos Industriais e Imobiliários, S. A., Violas — Sociedade Gestora
de Participações Sociais, S. A., e HVF — SGPS, S. A., que as respec-
tivas assembleias gerais de accionistas, realizadas no dia 13 de De-
zembro de 2005, deliberaram aprovar, sem alterações, o projecto de
cisão-fusão em que são intervenientes as sociedades acima menciona-
das tendo as respectivas administrações efectuado o averbamento dessa
deliberação ao registo comercial do projecto.

Nos termos e para os efeitos do n.º 2 do referido artigo 107.º do
Código das Sociedades Comerciais, avisam-se ainda os credores destas
sociedades do seu direito de deduzir oposição judicial à cisão-fusão,
com fundamento no prejuízo que dela derive para a realização dos
seus direitos, no prazo de 30 dias a contar da última das publicações
deste anúncio.

14 de Dezembro de 2005. — Pela Administração da I. I. I. — In-
vestimentos Industriais e Imobiliários, S. A., (Assinatura ilegível.) —
Pela Administração da Violas — Sociedade Gestora de Participações
Sociais, S. A., (Assinatura ilegível.) — Pela Administração da HVF —
SGPS, S. A., (Assinatura ilegível.) 3000188297
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QUEIJO SALOIO — INDÚSTRIA DE LACTICÍNIOS, S. A.

Ponte do Rol, Torres Vedras

Capital: € 3 277 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras
sob o n.º 1073.

Número de identificação de pessoa colectiva 501645020.

BARAL — INDÚSTRIAS LÁCTEAS, S. A.

Lugar de Coalhos, Pego, Abrantes

Capital: € 1 500 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Abrantes sob
o n.º 622.

Número de identificação de pessoa colectiva 501272488.

Aviso
Fusão

Anúncio de aprovação

Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 107.º do
Código das Sociedades Comerciais, avisam-se os accionistas e os
credores das sociedades acima identificadas de que foi aprovada,
por deliberação das assembleias gerais das sociedades identificadas
em epígrafe, realizadas no dia 9 de Dezembro de 2005, a fusão na
modalidade de fusão por incorporação da sociedade BARAL — In-
dústrias Lácteas, S. A., na sociedade Queijo Saloio — Indústria de
Lacticínios, S. A.

9 de Dezembro de 2005. — Pela Queijo Saloio — Indústria de Lac-
ticínios, S. A., o Presidente da Mesa da Assembleia Geral, (Assinatura
ilegível.) — Pela BARAL — Indústrias Lácteas, S. A., o Presidente da
Mesa da Assembleia Geral, (Assinatura ilegível.)

3000188327
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4. Empresas — Registo comercial
ÉVORA
ÉVORA

PAPASANDES — SOCIEDADE DE INDÚSTRIA
HOTELEIRA, L.DA

Sede: Alcárcova de Baixo, 23, freguesia da Sé e São Pedro,
Évora

Capital social: € 5000

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 03038/
20030515; identificação de pessoa colectiva n.º 504276964.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficou depositada
na pasta respectiva a acta que contém a prestação de contas referen-
tes ao ano de 2004.

30 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 2009259874

FARO
LOULÉ

PROGESCOM — PROJECTO, GESTÃO
E CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 02938/
930427; identificação de pessoa colectiva n.º 502983183; data da
apresentação: 20050627.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2004.

25 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2006984756

INFOR PIRES — INFORMÁTICA E CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 05127/
20010822; identificação de pessoa colectiva n.º 505422824; data
da apresentação: 20050628.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2004.

24 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2006972286

DIAMANTINO LOPES PIRES — REPARAÇÕES
MECÂNICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 05210/
20011019; identificação de pessoa colectiva n.º 505508176; data
da apresentação: 20050628.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2004.

25 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2006972294

VALBOIS — COMÉRCIO DE ALIMENTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 04302/
990525; identificação de pessoa colectiva n.º 504441221; data da
apresentação: 20050627.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2004.

25 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2006984772

BERTHIER — COMÉRCIO DE ALIMENTAÇÃO
E RESTAURAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 04330/
990628; identificação de pessoa colectiva n.º 504441337; data da
apresentação: 20050627.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2004.

25 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2006984780

LUSOTUR — EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
E TURÍSTICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 04983/
20010523; identificação de pessoa colectiva n.º 502135247;
averbamento n.º 03 à inscrição n.º 30 e inscrição n.º 42; números
e data das apresentações: 08 e 09/20050624.

Certifico que foi efectuada a cessação do fiscal único: efectivo —
João Augusto & Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Con-
tas, representada por João Albino Cordeiro Augusto, e do suplente
Figueiredo & Neves, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, re-
presentada por Paulo Guilherme Quartin Figueiredo da Silva, por re-
núncia.

Data: 4 de Abril de 2005.
Mais certifico que foi efectuada a nomeação do fiscal único: efec-

tivo — Macedo, Caldas e Bento, Sociedade de Revisores Oficiais de
Contas, representada por Maria José Nogueira de Albuquerque Vaz
Caldas, revisor oficial de contas; suplente — Hernâni João Dias Ben-
to, revisor oficial de contas.

Prazo: quadriénio que termina em 2005.
Data: 4 de Abril de 2005.

12 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2007008610

PORTUTAX CONSULTORES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 06500/
20050418; inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 12/
20050418.

Certifico que Gibro Inversiones, S. L., constituiu a sociedade em
epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma PortuTax Consultores, Unipessoal, L.da

A sociedade tem a sua sede na Avenida de José da Costa Mealha,
34, bloco B, 3.º, E/F, freguesia de São Clemente, concelho de Loulé.

Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo ain-
da criar sucursais, filiais, agencias ou outras formas locais de repre-
sentação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o exercício de actividade de consulta-
doria para os negócios e a gestão.

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinco mil euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à uma quota, no valor nominal
de pertencente a sócia Gibro Inversiones S. L.

À sócia poderão ser exigidas prestações suplementares de capital
até ao montante global de cinco vezes o capital social.

Depende de deliberação da sócia a celebração de contratos de su-
primentos.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade compete a não sócios com ou sem remu-
neração conforme for deliberado em assembleia geral.
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Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e contratos
é necessária a intervenção de um gerente.

A remuneração da gerência poderá consistir total ou parcialmente,
em participação nos lucros da sociedade.

Fica desde já nomeados gerentes John Brian Perez e James Stuart
Rodriguez.

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

Uma sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes ca-
sos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as

obrigações sociais;
d) No caso de morte do sócio a quem não sucedam herdeiros legi-

timários;
e) Quando em partilha a quota for adjudicada a quem não seja só-

cio;
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.
A sócia pode 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.

Salvo acordo em contrario ou disposição legal imperativa, a con-
trapartida da amortização será o valor que resultar do ultimo balanço
aprovado.

Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for amor-
tizada no prazo de noventa dias, a contra da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante comum.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

Está conforme o original.

9 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena Teixeira
Lima. 2004735490

APOLÓNIA & BRITO, SOCIEDADE DE LOJAS
TURÍSTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 02298/
900607; identificação de pessoa colectiva n.º 502361298; data da
apresentação: 20050627.

Certifico que foram depositadas na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano 2004.

22 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2006967967

MANUEL MENDES CAVACO & MÁRIO S. DELFINO
CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 04506/
20000201; identificação de pessoa colectiva n.º 504810901; data
da apresentação: 20050628.

Certifico que foram depositadas na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano 2004.

22 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2006966073

CENALG — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 03931/
971029; identificação de pessoa colectiva n.º 504003984; data da
apresentação: 20050628.

Certifico que foram depositadas na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano 2004.

22 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2006966138

MUNDILAVE — SERVIÇOS DE LAVANDARIA, LIMPEZAS
E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 06103/
20040317; identificação de pessoa colectiva n.º 506901386; data
da apresentação: 20050628.

Certifico que foram depositadas na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano 2004.

22 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2006966839

FERRARA FRANCO — EXPLORAÇÃO TURÍSTICA
E HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 04924/
20010420; identificação de pessoa colectiva n.º 505392186; data
da apresentação: 20050628.

Certifico que foram depositadas na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano 2004.

19 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2004760443

JOSÉ PEDRO PIRES — TERRAPLENAGENS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 05030/
20010622; identificação de pessoa colectiva n.º 505439298; data
da apresentação: 20050628.

Certifico que foram depositadas na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano 2004.

19 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2006979701

CRUZEIROS DE VILAMOURA — ACTIVIDADE
MARÍTIMO TURÍSTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 03581/
960419; identificação de pessoa colectiva n.º 503647446; data da
apresentação: 20050628.

Certifico que foram depositadas na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano 2004.

19 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2006979892

SÉRGIO & DAVID — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 04871/
20010316; identificação de pessoa colectiva n.º 505356147; data
da apresentação: 20050628.

Certifico que foram depositadas na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano 2004.

19 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2006979760
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COLIN SKINNER — MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 04703/
20000818; identificação de pessoa colectiva n.º 504946170; data
da apresentação: 20050628.

Certifico que foram depositadas na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano 2004.

19 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2006992732

PLANASSOCIADOS — PLANEAMENTO,
DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DE PROJECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 05653/
20020618; identificação de pessoa colectiva n.º 502950897; data
da apresentação: 20050628.

Certifico que foram depositadas na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano 2004.

19 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2004760435

FRANCISCO JOSÉ — PUBLICIDADE, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 04985/
20010525; identificação de pessoa colectiva n.º 505516330; data
da apresentação: 20050628.

Certifico que foram depositadas na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano 2004.

19 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2006979710

JM PLUS AC, CONSULTORIA DE ARQUITECTURA
E PLANEAMENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 04239/
990223; identificação de pessoa colectiva n.º 504470272; data da
apresentação: 20050628.

Certifico que foram depositadas na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano 2004.

19 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2004760478

FRIMENDESIMO — MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 1410/
851217; identificação de pessoa colectiva n.º 501626352; data da
apresentação: 20050628.

Certifico que foram depositadas na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano 2004.

19 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2006979884

ÁGUIA — ACTIVIDADES TURÍSTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 03003/
930812; identificação de pessoa colectiva n.º 503047953; data da
apresentação: 20050628.

Certifico que foram depositadas na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano 2004.

19 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2007000938

VIRGI — INDÚSTRIAS HOTELEIRAS E SIMILARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 03519/
960123; identificação de pessoa colectiva n.º 503585343; data da
apresentação: 20050628.

Certifico que foram depositadas na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano 2004.

19 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2007000946

PRAIASUPER — PRODUTOS ALIMENTARES
E EXPLORAÇÃO DE PRAIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 03316/
950214; identificação de pessoa colectiva n.º 503363685; data da
apresentação: 20050628.

Certifico que foram depositadas na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano 2004.

19 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2006966774

ECOA — EMPRESA DE CONSTRUÇÕES DO ALGARVE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 04187/
981130; identificação de pessoa colectiva n.º 504289276; data da
apresentação: 20050628.

Certifico que foram depositadas na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano 2004.

19 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2006966308

ESCOLA DE CONDUÇÃO CONDUÇÃO SEGURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 04118/
980729; identificação de pessoa colectiva n.º 504206460; data da
apresentação: 20050628.

Certifico que foram depositadas na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano 2004.

24 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2004744413

MANUEL GANHÃO — EXPLORAÇÃO HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 06057/
20040211; identificação de pessoa colectiva n.º 506859606; data
da apresentação: 20050628.

Certifico que foram depositadas na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano 2004.

24 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2004744421

CARLOS REIS & REIS — GESTÃO DE EMPRESAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 06006/
20040105; identificação de pessoa colectiva n.º 506790037; data
da apresentação: 20050628.

Certifico que foram depositadas na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano 2004.

24 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2007002175
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VILA SOL — SOCIEDADE GESTORA
DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 04440/
991129; identificação de pessoa colectiva n.º 504387235; data da
apresentação: 20050628.

Certifico que foram depositadas na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano 2004.

24 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2006997041

CONSTRUQUARTEIRA — CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 05098/
20010731; identificação de pessoa colectiva n.º 505524260; data
da apresentação: 20050628.

Certifico que foram depositadas na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano 2004.

24 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2006984640

URANUS, EXPLORAÇÃO HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 02346/
900809; identificação de pessoa colectiva n.º 502399341; data da
apresentação: 20050628.

Certifico que foram depositadas na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano 2004.

24 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2006997750

MARINAGEL — SIMILARES DE HOTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 03620/
960621; identificação de pessoa colectiva n.º 503673838; data da
apresentação: 20050628.

Certifico que foram depositadas na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano 2004.

24 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2000138748

SAFESUL — SERVIÇOS E TECNOLOGIA
DE SEGURANÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 05678/
20030130; identificação de pessoa colectiva n.º 506410668; data
da apresentação: 20050628.

Certifico que foram depositadas na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano 2004.

24 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2003599878

EDJOIA — COMÉRCIO DE OURIVESARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 03451/
950828; identificação de pessoa colectiva n.º 503483621; data da
apresentação: 20050628.

Certifico que foram depositadas na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano 2004.

24 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2003599940

ESP — COMPRA DE IMÓVEIS PARA REVENDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 06125/
20040405; identificação de pessoa colectiva n.º 506877299; data
da apresentação: 20050628.

Certifico que foram depositadas na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano 2004.

24 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2003599762

BOM SABOR — SOCIEDADE DE EXPLORAÇÕES
HOTELEIRAS DO ALGARVE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 04968/
20010517; identificação de pessoa colectiva n.º 501937935; data
da apresentação: 20050628.

Certifico que foram depositadas na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano 2004.

24 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2003599525

JAMES BRUCE PLAYER — SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 03152/
940503; identificação de pessoa colectiva n.º 503199605; data da
apresentação: 20050628.

Certifico que foram depositadas na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano 2004.

24 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2003599894

ABEL & BORGES — CONTABILIDADE E GESTÃO
DE EMPRESAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 1548/
870113; identificação de pessoa colectiva n.º 501765395; data da
apresentação: 20050628.

Certifico que foram depositadas na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano 2004.

24 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2006997696

SANTOS & BORGES — ORGANIZAÇÃO DE CIRCUITOS
TURÍSTICOS ECOLÓGICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 03653/
960806; identificação de pessoa colectiva n.º 503697176; data da
apresentação: 20050628.

Certifico que foram depositadas na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano 2004.

24 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2006997718

CARMO & BORGES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 1027/
820805; identificação de pessoa colectiva n.º 501305106; data da
apresentação: 20050628.

Certifico que foram depositadas na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano 2004.

24 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2006997688
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GAMEIRO & GAMEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 04975/
20010522; identificação de pessoa colectiva n.º 505404249; data
da apresentação: 20050628.

Certifico que foram depositadas na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano 2004.

24 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2006972553

ALICAN — COMÉRCIO DE RAÇÕES PARA ANIMAIS,
L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 05325/
20020115; identificação de pessoa colectiva n.º 505920115; data
da apresentação: 20050628.

Certifico que foram depositadas na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano 2004.

24 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2006993976

FISIOFARO — CLÍNICA DE REABILITAÇÃO E MEDICINA
DESPORTIVA DE FARO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 04010/
980225; identificação de pessoa colectiva n.º 503385832; data da
apresentação: 20050628.

Certifico que foram depositadas na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano 2004.

24 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2006993739

CANDEIAS & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 02402/
901113; identificação de pessoa colectiva n.º 502458720; data da
apresentação: 20050628.

Certifico que foram depositadas na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano 2004.

22 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2006966537

CONSTRIMAPA — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 04427/
991115; identificação de pessoa colectiva n.º 504757482; data da
apresentação: 20050628.

Certifico que foram depositadas na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano 2004.

22 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2007005131

ANDRADE & ANDRADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 224/
700521; identificação de pessoa colectiva n.º 500020817; data da
apresentação: 20050628.

Certifico que foram depositadas na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano 2004.

22 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2006966782

NATÁLIA FLORES CARREIRA — MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 04684/
20000727; identificação de pessoa colectiva n.º 505095181; data
da apresentação: 20050628.

Certifico que foram depositadas na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano 2004.

22 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2007004992

TÁXIS LL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 04405/
991019; identificação de pessoa colectiva n.º 504692690; data da
apresentação: 20050628.

Certifico que foram depositadas na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano 2004.

22 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2007005166

JARDIM-DE-INFÂNCIA O ELEFANTE PIMPÃO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 05335/
20020111; identificação de pessoa colectiva n.º 505966492; data
da apresentação: 20050628.

Certifico que foram depositadas na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano 2004.

22 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2006966499

REIS & REIS, EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 1744/
870122; identificação de pessoa colectiva n.º 501923560; data da
apresentação: 20050628.

Certifico que foram depositadas na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano 2004.

22 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2006966367

ORALMANCIL — SERVIÇOS MÉDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 06159/
20040503; identificação de pessoa colectiva n.º 506845818; data
da apresentação: 20050628.

Certifico que foram depositadas na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano 2004.

22 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2006966227

V. C. S. — VIATURAS COMÉRCIO E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 04034/
980401; identificação de pessoa colectiva n.º 504117211; data da
apresentação: 20050628.

Certifico que foram depositadas na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano 2004.

22 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2006966103
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LUVERANG — SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES
E VENDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 04337/
990706; identificação de pessoa colectiva n.º 504422103; data da
apresentação: 20050628.

Certifico que foram depositadas na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano 2004.

22 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2006966049

TRANSPORGARVE — TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 05327/
20020102; identificação de pessoa colectiva n.º 505887010; data
da apresentação: 20050628.

Certifico que foram depositadas na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano 2004.

22 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2006966790

LOULÉGEST — APOIO À GESTÃO DE PEQUENAS
E MÉDIAS EMPRESAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 03117/
940224; identificação de pessoa colectiva n.º 503149292; data da
apresentação: 20050628.

Certifico que foram depositadas na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano 2004.

22 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2006966260

V. M. QUEIROZ — SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 04273/
990413; identificação de pessoa colectiva n.º 504558200; data da
apresentação: 20050628.

Certifico que foram depositadas na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano 2004.

22 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2006966294

ATECMO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA MÓVEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 02608/
911213; identificação de pessoa colectiva n.º 502663278; data da
apresentação: 20050628.

Certifico que foram depositadas na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano 2004.

22 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2007005115

MIGUEL & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 05647/
20030108; identificação de pessoa colectiva n.º 506407861; data
da apresentação: 20050628.

Certifico que foram depositadas na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano 2004.

22 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2006966766

AUTOSAVE — SERVIÇO DE TÁXI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 04575/
20000331; identificação de pessoa colectiva n.º 504949527; data
da apresentação: 20050628.

Certifico que foram depositadas na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano 2004.

22 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2006966642

PISCINAS PACÍFICO — ASSISTÊNCIA, MANUTENÇÃO
E CONSTRUÇÃO DE PISCINAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 1274 a
fl. 50 do livro C-4; identificação de pessoa colectiva n.º 501459871;
data da apresentação: 20050628.

Certifico que foram depositadas na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano 2004.

23 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2006997670

UNIBOM — DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS
ALIMENTARES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 06625/
20050812; identificação de pessoa colectiva n.º 506629457; data
da apresentação: 20050628.

Certifico que foram depositadas na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano 2004.

23 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2006967231

SALSA MEXICANA — DECORAÇÕES DE INTERIORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 04532/
2000223; identificação de pessoa colectiva n.º 503602248; data
da apresentação: 20050628.

Certifico que foram depositadas na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano 2004.

23 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2006997653

FUTURPORTAS — AUTOMATISMOS, PORTAS GRADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 04507/
20000202; identificação de pessoa colectiva n.º 504496220; data
da apresentação: 20050628.

Certifico que foram depositadas na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano 2004.

23 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2006997602

QUINTA DESIGN — SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 05391/
20020612; identificação de pessoa colectiva n.º 505684152; data
da apresentação: 20050628.

Certifico que foram depositadas na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano 2004.

23 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2006997629
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PUBLIVINHOS — PUBLICIDADE E COMÉRCIO
DE VINHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 05383/
20020128; identificação de pessoa colectiva n.º 505935910; data
da apresentação: 20050628.

Certifico que foram depositadas na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano 2004.

23 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2006997610

GONÇALO C. MENDES, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 05711/
20021007; identificação de pessoa colectiva n.º 506315894; data
da apresentação: 20050628.

Certifico que foram depositadas na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano 2004.

23 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2006997599

SOUSA — INVESTIMENTOS TURÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 03264/
941104; identificação de pessoa colectiva n.º 503295388; data da
apresentação: 20050628.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano 2004.

23 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2006997912

ESTEVES & ALMEIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 03988/
980126; identificação de pessoa colectiva n.º 504059866; data da
apresentação: 20050628.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano 2004.

23 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2006996622

FRANCISCO CALIÇO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 1912/
881026; identificação de pessoa colectiva n.º 502053844; data da
apresentação: 20050628.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano 2004.

23 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2006992678

A. CALIÇO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 1106,
fl. 165, livro C-3; identificação de pessoa colectiva n.º 501358889;
data da apresentação: 20050628.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano 2004.

23 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2006992686

ALCONRU — SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO
E PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 04198/
981214; identificação de pessoa colectiva n.º 500989923; inscri-
ção n.º 28; número e data da apresentação: 28/20050630.

Certifico que foi efectuada a nomeação do fiscal único efectivo e
suplente para o ano de 2005: efectivo — António Borges & Asso-
ciados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, representada por
António Alexandre Pereira Borges, revisor oficial de contas; suplen-
te — Macedo, Caldas & Bento, Sociedade de Revisores Oficiais de
Contas, representada por João Carlos Monteiro de Macedo, revisor
oficial de contas.

Data da deliberação: 12 de Abril de 2005.

12 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2007008696

BORRALHO & PINTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 03343/
950327; identificação de pessoa colectiva n.º 503408360; data da
apresentação: 20050628.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano 2004.

24 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2002222673

URBILOULÉ — PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 05062/
20010716; identificação de pessoa colectiva n.º 505647435; data
da apresentação: 20050628.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano 2004.

24 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2002222622

TURISMO MOTIVATOURS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 03960/
971216; identificação de pessoa colectiva n.º 503171310; data da
apresentação: 20050628.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano 2004.

24 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2002222436

CEDICONSUL — CONSTRUÇÃO E CEDÊNCIA
DE PESSOAL, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 03798/
970408; identificação de pessoa colectiva n.º 503873497; data da
apresentação: 20050628.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano 2004.

29 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2006984713

SILVES

PERFECT MOVING — ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 1965/
20040203; identificação de pessoa colectiva n.º 506819876; data
da apresentação: 20050831.
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Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de 2004 da sociedade
em epígrafe.

31 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina
Cardoso Guerreiro. 2007130998

INTERSÓCIOS — IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 01917/
20030902; identificação de pessoa colectiva n.º 506179281;
averbamento n.º 01 à inscrição n.º 01 e inscrição n.º 03; números
e data das apresentações: 12 e 13/20050830.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva a fotocópia da
escritura de 1 de Junho de 2005, a fl. 3, livro n.º 197-A, do Cartório
Notarial do Centro de Formalidades das Empresas de Loulé, com:

Cessação das funções de gerente do sócio Rui Miguel Mendes Vale —
por renúncia, em 1 de Junho de 2005.

Alteração do contrato da sociedade em epígrafe, tendo em conse-
quência os artigos 1.º, n.º 2, e 4.º, n.os 2 e 4, ficado com a seguinte
redacção:

ARTIGO 1.º

1 — (Mantém-se.)
2 — A sociedade tem a sua sede na Avenida do General Humberto

Delgado, lote 5, loja 3, na vila e freguesia de Armação de Pêra, con-
celho de Silves.

3 — (Mantém-se.)
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.)
4 — Mantém-se na gerência o sócio Paulo Jorge Duarte Bernar-

dino.

Está conforme o original.

6 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina
Cardoso Guerreiro. 2007131919

AUTOROCHA — AUTOMÓVEIS DE ALUGUER
SEM CONDUTOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 01137/
840801; identificação de pessoa colectiva n.º 501443479; data da
apresentação: 20050831.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de 2004 da sociedade
em epígrafe.

31 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina
Cardoso Guerreiro. 2008134512

SANIDESENTOPE — DESENTUPIMENTO DE ESGOTOS
E CANALIZAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 01481/
990521; identificação de pessoa colectiva n.º 504359495; data da
apresentação: 20050831.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de 2004 da sociedade
em epígrafe.

31 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina
Cardoso Guerreiro. 2007130955

JOSÉ ROSENDO — GABINETE DE ENGENHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 01512/
991008; identificação de pessoa colectiva n.º 504598279; data da
apresentação: 20050831.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de 2004 da sociedade
em epígrafe.

31 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina
Cardoso Guerreiro. 2007130963

SOCIEDADE AGRÍCOLA FÉLIX MENDONÇA
DOS SANTOS, SUCESSORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 01962/
20040127; identificação de pessoa colectiva n.º 502041510; data
da apresentação: 20050831.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de 2004 da sociedade
em epígrafe.

31 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina
Cardoso Guerreiro. 2007130971

GUARDA
GUARDA

CONVÍVIO DA GUARDA — RESTAURANTE,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 2197;
identificação de pessoa colectiva n.º 507407008; número e data da
apresentação: 04/20050801.

Certifico que Isabel Cristina Guerra Morgado Fernandes constituiu
a sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Convívio da Guarda — Restaurante,
Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua da Batalha Reis, 8, cave,
freguesia de Sé, concelho de Guarda.

§ único. Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser des-
locada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como criar ou encenar filiais, sucursais ou qualquer forma de repre-
sentação social.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto: exploração de estabelecimento de
restauração e bebidas, nomeadamente restaurante, snack bar e café.

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 à sócia única.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme de-
liberação da sócia única, pertence à sócia ou a estranhos por ela de-
signados, ficando desde já § único. Para obrigar a sociedade é suficien-
te a intervenção de um gerente.

ARTIGO 5.º

A sócia única fica autorizada a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos per-
mitidos por lei, mesmo que o seu objecto não coincida no todo ou em
parte com aquele que a sociedade está exercendo.

ARTIGO 7.º

1 — À sócia única poderão ser exigidas prestações suplementares
de capital, até ao montante global de cinquenta mil euros.

2 — Poderá a sócia única fazer suprimentos à sociedade nos ter-
mos e formalidades previstas na lei.

Declaro sob minha responsabilidade, nos termos e para os efeitos
do disposto no n.º 4 do artigo 202 do Código das Sociedades Comer-
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ciais, na redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 237/2001, de
30 de Agosto, que o capital social se encontra totalmente realizado e
depositado no dia 29 de Julho de 2005, na Agência da Guarda do
BANIF — Banco Internacional do Funchal.

Conferida está conforme.

12 de Agosto de 2005. — A Ajudante, Maria do Nascimento
Martins Teixeira. 2007084996

MANTEIGAS

JORGE & PEIXOTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Manteigas. Matrícula
n.º 00029/910506; identificação de pessoa colectiva n.º 502550848;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 01/051021.

Certifico que a sociedade em epígrafe foi dissolvida, sendo o prazo
para a liquidação de três anos a contar de 26 de Setembro de 2005.

Está conforme o original.

21 de Outubro de 2005. — A Conservadora, Célia Maria Lopes
Espinho. 2001561792

VILA NOVA DE FOZ CÔA

FARMÁCIA MODERNA DE VILA NOVA DE FOZ CÔA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Foz Côa. Matrí-
cula n.º 00208/050803; inscrição n.º 1; número e data da apresen-
tação: 05/050803.

Certifico que, foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a
reger-se pelo seguinte contrato:

1.º

1 — A sociedade adopta a firma Farmácia Moderna de Vila Nova
de Foz Côa, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Praça da República,
46, cidade, freguesia e concelho de Vila Nova de Foz Côa.

2 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada
para qualquer outro local, dentro do mesmo concelho ou para conce-
lho limítrofe.

2.º

A sociedade tem como objecto a actividade farmacêutica através
da exploração de farmácia ou posto de farmácia, designadamente a
retalho de produtos farmacêuticos, cosméticos, higiene, homeopáti-
cos, ortopédicos e ópticos.

3.º

O capital social integralmente realizado é de cinco mil euros, re-
presentado por uma quota de igual valor nominal pertencente à sócia
única Maria Raquel Milheiro Canhão André, que se realiza com a
entrada de bens em espécie, que neste momento faz para a sociedade,
que ambos os outorgantes efectuam dos seguintes bens comuns do casal,
com o valor global atribuído de duzentos e noventa e seis mil e oiten-
ta e três euros e oitenta e um cêntimos:

a) Estabelecimento comercial denominado Farmácia Moderna ins-
talado na fracção autónoma designada pela letra A correspondente
ao rés-do-chão esquerdo, destinada a comércio, do prédio urbano em
regime de propriedade horizontal sito na Praça da República, com o
número de polícia 46, freguesia e concelho de Vila Nova de Foz Côa,
inscrito na respectiva matriz sob o artigo 3459, descrito na Conser-
vatória do Registo Predial de Vila Nova de Foz Côa sob o n.º dois mil
cento e oitenta e cinco, da aludida freguesia de Vila Nova de Foz Côa,
prédio este propriedade da titular Maria Raquel Milheiro Canhão
André, onde se incluem todos os seus móveis, utensílios, mercadorias,
alvará n.º 2537 e demais elementos constitutivos do mesmo, com o
valor atribuído de duzentos e noventa e seis mil e oitenta e um euros
e oitenta e um cêntimos.

b) Uma viatura ligeira de passageiros Audi A4, matrícula 54-93-
-SL, de 11 de Outubro de 2001, com o valor atribuído de um euro.

c) Uma viatura ligeira de passageiros Opel Vectra-B; matrícula 25-
-86-HS, de 18 de Dezembro de 1996, com o valor atribuído de um
euro.

Que a diferença entre o valor nominal da referida quota e o valor
global atribuído aos bens, no montante de duzentos e noventa e um

mil e oitenta e três euros e oitenta e um cêntimos, será paga pela
sociedade até 30 de Junho de 2015, não vencendo quaisquer juros.

4.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
deliberação da assembleia geral, pertence à sócia única ou a estranhos,
a designar em assembleia geral, ficando desde já nomeada gerente, a
sócia única Maria Raquel Milheiro Canhão André.

2 — Para o brigar a sociedade é suficiente a assinatura de um ge-
rente.

3 — A gerente nomeada fica desde já autorizada a nomear manda-
tários ou procuradores da sociedade para a prática de determinados
actos ou categorias de actos.

5.º

Fica desde já autorizada a celebração de negócios jurídicos entre a
sócia única e a sociedade, os quais devem servir à prossecução do
objecto da sociedade, nos termos do artigo 270-F, do Código das Socie-
dades Comerciais.

6.º

1 — A sócia única poderão ser exigidas prestações suplementares
de capital, até ao montante global de cinco milhões de euros.

2 — A sócia única poderá fazer suprimentos à sociedade, quando
esta deles carecer nas condições de retribuição e reembolso a fixar em
assembleia geral.

Relatório do Revisor Oficial de Contas nos termos
do artigo 28.º do Código das Sociedades Comerciais

Introdução.
1 — O presente relatório destina-se a dar cumprimento ao arti-

go 28.º do Código das Sociedades Comerciais relativamente à entrega
pela Dr.ª Maria Raquel Milheiro Canhão André de bens no valor de
€ 296 083,81 (duzentos e noventa e seis mil e oitenta e três euros e
oitenta e um cêntimos) para realização de quota por si subscrita no
capital da Sociedade Farmácia Moderna de Vila Nova de Foz Côa,
Unipessoal, L.da, a constituir, com o valor nominal de € 5000 e com
a contrapartida de € 291 083,81 a pagar pela sociedade até 30 de
Junho de 2015, não vencendo juros.

2 — A entrada em espécie consiste na entrega dos seguintes bens
comuns do casal:

a) Estabelecimento comercial denominado Farmácia Moderna ins-
talado na fracção autónoma designada pela letra A correspondente
ao rés-do-chão esquerdo, destinada a comércio, do prédio urbano em
regime de propriedade horizontal sito na Praça da República, com
número de polícia, 46, freguesia e concelho da Vila Nova de Foz Côa,
inscrito na respectiva matriz sob o artigo 3459-A, descrito na Con-
servatória do Registo Predial de Vila Nova de Foz Côa sob o n.º 2185,
da aludida freguesia de Vila Nova de Foz Côa, prédio este propriedade
da titular Maria Raquel Milheiro Canhão André, onde se incluem to-
dos os seus móveis, utensílios, mercadorias, alvará n.º 2537 e demais
elementos constitutivos do mesmo, com o valor atribuído de
296.081,81 E (duzentos e noventa e seis mil e oitenta e um euros e
oitenta e um cêntimos).

b) Uma viatura Ligeira de Passageiros Audi A4, matrícula 54-93-
-SL de 11 de Outubro de 2001, com o valor atribuído de € 1 (um
euro).

c) Uma Viatura Ligeira de Passageiros Opel Vectra-B, matrícula
25-86-HS, de 18 de Dezembro de 1996, com o valor atribuído de € 1
(um euro).

3 — O estabelecimento e as viaturas referidos no ponto anterior
foram por nós avaliados em € 296 083,81, segundo o valor contabi-
lístico evidenciado no balanço reportado a 30 de Junho de 2005, de
acordo com os critérios de avaliação seguintes:

a) As imobilizações corpóreas e incorpóreas ao custo de aquisição
deduzido das amortizações, tendo por base a vida útil do respectivo
bem;

b) Os Investimentos Financeiros e as Existências ao custo histó-
rico;

c) As dívidas de e a terceiros pelo valor nominal. Em síntese, foi
usado o valor contabilístico à data de 30 de Junho de 2005.

Responsabilidades.
4 — A nossa responsabilidade consiste em apreciar de forma inde-

pendente a razoabilidade da avaliação dos bens e em declarar que o
valor encontrado é suficiente para a realização de capital pretendida.

Âmbito.
5 — O nosso trabalho foi efectuado de acordo com as Normas

Técnicas e Directrizes de Revisão/Auditoria da Ordem dos Revisores
Oficiais de Contas, designadamente a Directriz de Revisão/Auditoria
(DRA) 841 — Verificação das Entradas em Espécie para Realização
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de Capital das Sociedades, as quais exigem que o mesmo seja planeado
e executado com o objectivo de obter um grau de segurança aceitável
sobre se os valores das entradas atingem ou não o valor nominal da
quota atribuída ao sócio que efectuou tais entradas, acrescido da con-
trapartida a pagar pela sociedade. Para tanto, o referido trabalho in-
cluiu a verificação:

a) Da existência dos bens,
b) Da titularidade dos referidos bens e da existência de eventuais

ónus ou encargos;
c) Da adequação dos critérios usados na avaliação dos mesmos;
d) Do valor atribuído aos bens.
6 — Entendemos que o trabalho efectuado proporciona uma base

aceitável para a emissão da nossa declaração.
Declaração.
7 — Com base no trabalho efectuado, declaramos que os valores

encontrados atingem o valor nominal da quota atribuída ao sócio que
efectua tal entrada, acrescido da contrapartida a pagar pela sociedade.

5 de Setembro de 2005. — A Ajudante, Isabel Maria da Silva
Ferreira Pesqueira. 2007972131

LEIRIA
LEIRIA

KORALLACK — TRANSFORMAÇÃO DE TINTAS
EM AEROSSOL, L.DA

Sede: Avenida de Sá Carneiro, lote 6, loja 6,
lugar de Marinheiros, freguesia de Marrazes, concelho de Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 9358/
040629; identificação de pessoa colectiva n.º 507030672;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 42/20050905.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, a mesma deslo-
cou a sede para Rua da Charneca, 1.º-E, lote 8, Urbanização Vale
Grande, Telheiro, freguesia de Barreira, concelho de Leiria.

Conferida, está conforme.

5 de Setembro de 2005. — A Adjunta, Ana Rute Ribeiro Nunes.
2009043170

REALEMBAL — INDÚSTRIA DE EMBALAGENS, L.DA

Sede: Quinta do Picoto, Souto da Carpalhosa, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 5660/
970924; identificação de pessoa colectiva n.º 503956368; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 30/20050906.

Certifico que a sociedade em epígrafe foi dissolvida e encerrada a
sua liquidação, tendo as contas sido aprovadas em 30 de Junho de
2005.

Conferida, está conforme.

8 de Setembro de 2005. — A Adjunta, Ana Manuela Almeida Pinto
Campos Correia. 2009043197

O SININHO AZUL — CRECHE
E JARDIM DE INFÂNCIA, L.DA

Sede: Rua da Almoinha, 17, Marinheiros, Marrazes, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 8927/
20030702; identificação de pessoa colectiva n.º 506625281;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 7/20050906.

Certifico que a sociedade em epígrafe deslocou a sede para a Rua de
São Miguel, n.º644, São Miguel, freguesia de Souto da Carpalhosa,
concelho de Leiria.

Conferida, está conforme.

8 de Setembro de 2005. — A Adjunta, Maria Goreti Leal de Oliveira
Moniz. 2009043189

F. HENRIQUES — COMÉRCIO DE TAPEÇARIAS,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de Serpa Pinto, 2, rés-do-chão, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 9013/
030930; identificação de pessoa colectiva n.º 506489140; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 56/20050902.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, que foi designa-
do gerente João Manuel Dimas Goinhas, casado, por deliberação de
10 de Agosto de 2005.

Conferida, está conforme.

5 de Setembro de 2005. — A Adjunta, Ana Manuela Almeida Pinto
Campos Correia. 2009043065

JORINSTEL — INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 3943/
920722; identificação de pessoa colectiva n.º 502805854; número
e data da apresentação: D-509/20050624.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referente ao
exercício de 2004.

6 de Setembro de 2005. — A Ajudante, Gracinda Neves Francisco.
2011194717

VIEIRA & CAMPONÊS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 7531/
010529; identificação de pessoa colectiva n.º 505480018; número
e data da apresentação: D-456/20050624.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referente ao
exercício de 2004.

1 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Josefina da
Conceição Lima Leal Mesquita. 2011194334

PLASTYPNEUS — COMÉRCIO DE PNEUS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 6703/
991126; identificação de pessoa colectiva n.º 504306081; número
e data da apresentação: D-458/20050624.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referente ao
exercício de 2004.

1 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Josefina da
Conceição Lima Leal Mesquita. 2011194725

CONSTRUTIVO — SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 3078/
900212; identificação de pessoa colectiva n.º 502290846; número
e data da apresentação: D-471/20050624.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas da sociedade em epígrafe referente ao ano
de exercício de 2004.

Conferida, está conforme.

2 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Josefina da
Conceição Lima Leal Mesquita. 2011194296

F. CAIXEIRO — EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS
PARA INDÚSTRIA PLÁSTICOS E PAPEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 4575/
940920; identificação de pessoa colectiva n.º 503266302; número
e data da apresentação: D-472/20050624.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas da sociedade em epígrafe referente ao ano
de exercício de 2004.

Conferida, está conforme.

5 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Josefina da
Conceição Lima Leal Mesquita. 2011195373

PRESS 21, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Quinta de São Bartolomeu, lote 5, fracção, B, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 9867/
20050905; identificação de pessoa colectiva n.º P 507467191;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20050905.

Certifico que foi constituída a sociedade unipessoal por quotas em
epígrafe cujo contrato segue, por Célia do Carmo Antunes Marques,
solteira, maior.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Press 21, Unipessoal, L.da, e
tem a sua sede em Quinta de São Bartolomeu, lote 5, fracção B, fre-
guesia e concelho de Leiria.

§ único. Por simples decisão, a gerência da sociedade poderá trans-
ferir a sua sede para outro local, do mesmo concelho ou concelhos
limítrofes, bem como criar ou encerrar filiais, sucursais ou qualquer
outra forma de representação social.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto edição de livros, revistas, jornais e
outras publicações periódicas em formato digital e impresso.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinco mil euros, e corresponde à quota de igual valor nominal,
pertencente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, fica a cargo do
sócio ou de não sócios conforme for deliberado em assembleia geral,
ficando desde já nomeado gerente o não sócio Alexandre Gomes
Marques, casado, natural da freguesia de Rio de Couros, concelho de
Ourém, residente na Quinta de São Bartolomeu, lote 5, 7.º, freguesia
e concelho de Leiria, número de identificação fiscal 125294930.

§ único. Para validamente representar a sociedade, em todos os
seus actos e contratos, é suficiente a assinatura 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

O sócio único está autorizado a fazer prestações suplementares de
capital à sociedade até ao montante global correspondente a cinco
vezes o capital social.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos per-
mitidos por lei.

7 de Setembro de 2005. — A Ajudante, Gracinda Neves Francisco.
2009043685

FRAELU, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Largo de Cândido dos Reis, 16, apartamento 305,
freguesia e concelho de Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 9865/
050901; identificação de pessoa colectiva n.º P 507459946; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 01/20050901.

Certifico que foi constituída a sociedade por quotas em epígrafe,
cujo contrato se segue:

Giovanni Fortese, solteiro, maior, natural da freguesia e concelho
de Cosenza, de nacionalidade italiana, residente no Largo de Cândido

dos Reis, 16, apartamento 305, freguesia e concelho de Leiria, Carta
de Identidade n.º AK 6478696 de 30 de Maio de 2005, emitido pela
Comune de Novara, Itália, número de identificação fiscal 221733442,
constitui uma sociedade unipessoal por quotas, com o número de iden-
tificação de pessoa colectiva 507459946, que se rege pelas seguintes
cláusulas:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação FRAELU, Unipessoal, L.da, e
tem a sua sede no Largo Cândido dos Reis, n.º16, Apartamento 305,
freguesia e concelho de Leiria.

§ único. Por simples decisão, a gerência da sociedade poderá trans-
ferir a sua sede para outro local, do mesmo concelho ou concelhos
limítrofes, bem como criar ou encerrar filiais, sucursais ou qualquer
outra forma de representação social.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto: exploração de restaurante, pizzaria.
Importação e comércio de máquinas e outros equipamentos hotelei-
ros. Importação e comércio de bens alimentares.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinco mil euros, e corresponde à quota de igual valor nominal,
pertencente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, fica a cargo do
sócio ou de não sócios conforme for deliberado em assembleia geral,
ficando desde já nomeado gerente o sócio único.

§ único. Para validamente representar a sociedade, em todos os
seus actos e contratos, é suficiente a assinatura 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

O sócio único está autorizado a fazer prestações suplementares de
capital à sociedade, até ao montante global correspondente a cinco
vezes o capital social.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos per-
mitidos por lei.

7 de Setembro de 2005. — A Adjunta, Ana Manuela Almeida Pinto
Campos Correia. 2009043316

MARIA PATRIARCA & PATRIARCA, L.DA

Sede: Terraços do Marachão, bloco 3, loja 1, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 9866/
20050902; identificação de pessoa colectiva n.º P 507459334;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 94/20050902.

Certifico que, foi constituída a sociedade por quotas em epígrafe,
cujo contrato se segue:

1.º Maria Joaquina Nunes Pereira Patriarca, divorciada, natural da
freguesia de São Sebastião da Pedreira, concelho de Lisboa, residente
na Rua de Manuel da Silva, 6, 2.º-A, em Lisboa contribuinte fiscal
n.º 116823453.

2.º Patrícia Susana Patriarca de Sousa, solteira, maior, natural da
freguesia Caxarias, concelho de Ourém, onde reside na sede da dita
freguesia, na Rua da Cidade de Ourém, 214, contribuinte fiscal
n.º 215065255.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Maria Patriarca & Patriarca, L.da

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem a sua sede em Terraços do Marachão, bloco
3, loja 1, na cidade, freguesia e concelho de Leiria.

2 — Por deliberação da gerência a sede social poderá ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

3 — A gerência poderá criadas sucursais, filiais, agências ou outras
formas locais de representação social, onde e quando o julgar, conve-
niente.
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ARTIGO 3.º

A sociedade tem como objecto: prestação de serviços de tratamen-
tos antitabágicos, de emagrecimento e anti-stress.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinco mil euros, e corresponde à soma de duas quotas, uma do valor
nominal de quatro mil e novecentos euros, pertencente à sócia Maria
Joaquina Nunes Pereira Patriarca e uma do valor nominal de cem euros,
pertencente à sócia Patrícia Susana Patriarca de Sousa.

ARTIGO 5.º

Os sócios podem deliberar que, aos sócios de maior idade, sejam
exigidas prestações suplementares até ao quíntuplo do capital social,
desde que aquela deliberação seja tomada por unanimidade dos votos
representativos da totalidade do capital social e nela sejam fixados os
respectivos termos e condições.

ARTIGO 6.º

Poderão ser feitos suprimentos à sociedade desde que, por delibera-
ção unânime dos votos representativos da totalidade do capital so-
cial, sejam fixados os respectivos termos e condições.

ARTIGO 7.º

1 — A administração e gerência da sociedade, com ou sem remu-
neração, conforme for deliberado, incumbirá a sócios ou não sócios,
designados em assembleia geral.

2 — A sociedade obriga-se validamente, em todos os seus actos e
contratos, com a intervenção de um gerente.

3 — Fica desde já nomeada gerente a sócia Maria Joaquina Nunes
Pereira Patriarca.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras sociedades,
mesmo que estas tenham objecto diferente do seu ou sejam reguladas
por leis especiais, podendo ainda integrar agrupamentos complemen-
tares de empresas e constituir associações em participação e consór-
cios.

ARTIGO 9.º

1 — A cessão de quotas, total ou parcial, é livre entre os sócios,
mas a cessão a estranhos carece do consentimento da sociedade, que
goza de direito de preferência, em primeiro lugar e os sócios não
cedentes, em segundo lugar.

2 — Caso mais do que um sócio deseje exercer direito de preferên-
cia, na falta de acordo, as cessões serão feitas na proporção das quo-
tas que cada um dos preferentes já detenha na sociedade, observados
que sejam os condicionalismos legais quanto ao valor das quotas.

3 — Na comunicação quanto à cessão de quotas e ao exercício do
direito de preferência, com as devidas adaptações, observar-se-á o
disposto nos artigos 414.º e seguintes, do Código Civil.

ARTIGO 10.º

1 — A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes
casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Se a quota for cedida a não sócios sem o prévio consentimento

da sociedade.
c) Se a quota for penhorada, arrolada ou arrestada ou, em geral,

apreendida judicial ou administrativamente;
d) Se o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as obri-

gações sociais,
e) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros legi-

timários;
f) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja só-

cio;
g) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
h) Por exoneração ou exclusão de um sócio.
2 — Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

Balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou a tercei-
ros.

3 — Salvo acordo em contrário, ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último ba-
lanço aprovado.

4 — Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de noventa dias, a contar da data do falecimen-
to, os herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante
comum.

ARTIGO 11.º

Sem prejuízo do disposto no artigo 54.º do Código das Sociedades,
as assembleias gerais serão convocadas por carta registada, dirigida
aos sócios com pelo menos 20 dias de antecedência.

7 de Setembro de 2005. — A Ajudante, Gracinda Neves Francisco.
2009043677

CONSFILIZ — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 3109/
900307; identificação de pessoa colectiva n.º 502302399; número
e data da apresentação: D-473/20050624.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas da sociedade em epígrafe referente ao ano
de exercício de 2004.

Conferida, está conforme.

5 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Josefina da
Conceição Lima Leal Mesquita. 2011194270

NEVES & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 1782/
830321; identificação de pessoa colectiva n.º 501361782; número
e data da apresentação: D-474/20050624.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas da sociedade em epígrafe referente ao ano
de exercício de 2004.

Conferida, está conforme.

5 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Josefina da
Conceição Lima Leal Mesquita. 2011194091

FRUTICENTRO — COMÉRCIO DE FRUTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 4482/
940518; identificação de pessoa colectiva n.º 503219169; número
e data da apresentação: D-512/20050624.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas da sociedade em epígrafe referente ao ano
de exercício de 2004.

6 de Setembro de 2005. — A Ajudante, Gracinda Neves Francisco.
2011249970

VERIFER — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 3446/
910101; identificação de pessoa colectiva n.º 502490861; número
e data da apresentação: D-511/20050624.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas da sociedade em epígrafe referente ao ano
de exercício de 2004.

6 de Setembro de 2005. — A Ajudante, Gracinda Neves Francisco.
2011194679

SOCIPARTES — COMÉRCIO DE PEÇAS AUTO, L.DA

Sede: Estrada Nacional n.º 109, Monte Redondo, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 7334/
010302; identificação de pessoa colectiva n.º 505282631; número
e data da apresentação: D-489/20050624.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas da sociedade em epígrafe referente ao ano
de exercício de 2004.

5 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Josefina da
Conceição Lima Leal Mesquita. 2011249864
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CONSTRUTORA LEIRICOIMBRA, L.DA

Sede: Rua do Professor Joaquim Ruivo, 22, Opeia,
Caranguejeira, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 6222/
981202; identificação de pessoa colectiva n.º 504322680; número
e data da apresentação: D-496/20050624.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas da sociedade em epígrafe referente ao ano
de exercício de 2004.

5 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Josefina da
Conceição Lima Leal Mesquita. 2011194032

FIMOLIS — INDÚSTRIA DE MÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 1659/
820701; identificação de pessoa colectiva n.º 501295631; número
e data da apresentação: D-294/20050624.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas da sociedade em epígrafe referente ao ano
de exercício de 2004.

19 de Setembro de 2005. — A Ajudante, Gracinda Neves Francisco.
2009043081

CALSEPOL — SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Urbanização do Vale Grande, 1, Telheiro, Barreira, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 2653/
900618; identificação de pessoa colectiva n.º 502030070; número
e data da apresentação: D-516/20050624.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas da sociedade em epígrafe referente ao ano
de exercício de 2004.

6 de Setembro de 2005. — A Ajudante, Maria Goreti Leal de
Oliveira Moniz. 2011194210

ORTOLEIRIENSE — COMÉRCIO DE MATERIAL
ORTOPÉDICO, L.DA

Sede: Avenida do Marquês de Pombal, lote 25, rés-do-chão,
esquerdo, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 3628/
910903; identificação de pessoa colectiva n.º 502612680; número
e data da apresentação: D-517/20050624.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas da sociedade em epígrafe referente ao ano
de exercício de 2004.

6 de Setembro de 2005. — A Ajudante, Maria Goreti Leal de
Oliveira Moniz. 2011250005

ARMÉNIO REI & GASPAR — CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Sismaria, Monte Redondo, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 7438/
010426; identificação de pessoa colectiva n.º 505459540; número
e data da apresentação: D-518/20050624.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas da sociedade em epígrafe referente ao ano
de exercício de 2004.

6 de Setembro de 2005. — A Ajudante, Maria Goreti Leal de
Oliveira Moniz. 2011272025

CERÂMICA DO LIZ, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 93/
300723; identificação de pessoa colectiva n.º 500061866; número
e data da apresentação: D-280/20050621.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas da sociedade em epígrafe referente ao ano
de exercício de 2004.

21 de Setembro de 2005. — A Ajudante, Graça Maria Cardoso
Carreira. 2011162084

DESATERPLAN — TERRAPLANAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 9059/
031107; identificação de pessoa colectiva n.º 505163269; número
e data da apresentação: D-505/20050624.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas da sociedade em epígrafe referente ao ano
de exercício de 2004.

Conferida, está conforme.

6 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Josefina da
Conceição Lima Leal Mesquita. 2011194350

LARISIL — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 5815/
031107; identificação de pessoa colectiva n.º 504065378; número
e data da apresentação: D-506/20050624.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas da sociedade em epígrafe referente ao ano
de exercício de 2004.

Conferida, está conforme.

7 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Josefina da
Conceição Lima Leal Mesquita. 2011249945

UP TO DATE — COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 8747/
031107; identificação de pessoa colectiva n.º 506375587; número
e data da apresentação: D-525/20050624.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas da sociedade em epígrafe referente ao ano
de exercício de 2004.

Conferida, está conforme.

7 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Josefina da
Conceição Lima Leal Mesquita. 2007312670

FORMARTUBO — COMÉRCIO DE TUBOS
E ACESSÓRIOS PARA CANALIZAÇÕES, L.DA

Sede: Rua de Francisco Pereira da Silva, 50, rés-do-chão,
direito, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 9387/
040719; identificação de pessoa colectiva n.º 507022211; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 57/20050831.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, cessou fun-
ções de gerente Fátima Maria Patrício dos Santos Aguiar, por renún-
cia, em 31 de Agosto de 2005 e que foram alterados os artigos 2.º,
n.º 1, 4.º e 7.º, n.os 2 e 3, os quais passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade passa a ter a sua sede na Rua da Arieira, 8, no
lugar de Tubaral, freguesia de Caranguejeira, concelho de Leiria.
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ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinco mil euros e corresponde à soma de duas quotas, do valor
nominal de dois mil e quinhentos euros, cada, pertencentes uma a
cada um dos sócios, Arminda Marques Carreira Cristóvão Carolino e
Vítor Manuel Gomes Carolino.

ARTIGO 7.º

2 — A sociedade obriga-se validamente, em todos os seus actos e
contratos, com a intervenção de um gerente.

3 — Fica desde já nomeada gerente a sócia Arminda Marques Car-
reira Cristóvão Carolino e mantém as suas funções de gerente o sócio
Vítor Manuel Gomes Carolino.

Conferida, está conforme.

7 de Setembro de 2005. — A Adjunta, Ana Manuela Almeida Pinto
Campos Correia. 2009043308

POCLENA — CONTABILIDADE E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 4565/
940906; identificação de pessoa colectiva n.º 503265624; número
e data da apresentação: D-526/20050624.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas da sociedade em epígrafe referente ao ano
de exercício de 2004.

Conferida, está conforme.

7 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Josefina da
Conceição Lima Leal Mesquita. 2011184533

MANUEL DA SILVA FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 1682/
820826; identificação de pessoa colectiva n.º 501308326; número
e data da apresentação: D-479/20050624.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas da sociedade em epígrafe referente ao ano
de exercício de 2004.

Conferida, está conforme.

5 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Josefina da
Conceição Lima Leal Mesquita. 2011194520

HABIDIAS — SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 3089/
900220; identificação de pessoa colectiva n.º 502294922; número
e data da apresentação: D-480/20050624.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas da sociedade em epígrafe referente ao ano
de exercício de 2004.

Conferida, está conforme.

5 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Josefina da
Conceição Lima Leal Mesquita. 2011194253

UNITELHA — COBERTURAS E ESTRUTURAS
METÁLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 3724/
920115; identificação de pessoa colectiva n.º 502680830; número
e data da apresentação: D-480/20050624.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas da sociedade em epígrafe referente ao ano
de exercício de 2004.

Conferida, está conforme.

7 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Josefina da
Conceição Lima Leal Mesquita. 2011195349

LUCINDA VIEIRA DOS SANTOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 7561/
010611; identificação de pessoa colectiva n.º 505542188; número
e data da apresentação: D-482/20050624.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas da sociedade em epígrafe referente ao ano
de exercício de 2004.

Conferida, está conforme.

5 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Josefina da
Conceição Lima Leal Mesquita. 2011194326

J.  A.  F. — GAMEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 7803/
010911; identificação de pessoa colectiva n.º 505594919; número
e data da apresentação: D-483/20050624.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas da sociedade em epígrafe referente ao ano
de exercício de 2004.

Conferida, está conforme.

7 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Josefina da
Conceição Lima Leal Mesquita. 2011195381

MANUEL MOLEIRO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 7512/
010523; identificação de pessoa colectiva n.º 505501244; número
e data da apresentação: D-484/20050624.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas da sociedade em epígrafe referente ao ano
de exercício de 2004.

Conferida, está conforme.

6 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Josefina da
Conceição Lima Leal Mesquita. 2011194261

J. J. CARMO — CONSTRUÇÃO CIVIL
E CARPINTARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 8336/
020430; identificação de pessoa colectiva n.º 506016242; número
e data da apresentação: D-485/20050624.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas da sociedade em epígrafe referente ao ano
de exercício de 2004.

Conferida, está conforme.

6 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Josefina da
Conceição Lima Leal Mesquita. 2009043219

METALÚRGICA VALE DA CATARINA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 8315/
020416; identificação de pessoa colectiva n.º 506030130; número
e data da apresentação: D-486/20050624.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas da sociedade em epígrafe referente ao ano
de exercício de 2004.

Conferida, está conforme.

6 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Josefina da
Conceição Lima Leal Mesquita. 2011194040
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CONSTRUÇÕES LOPES & VINHAS, L.DA

Sede: Rua do Vale da Serrana, 10, Caranguejeira, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 7605/
010622; identificação de pessoa colectiva n.º 505511070; número
e data da apresentação: D-494/20050624.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas da sociedade em epígrafe referente ao ano
de exercício de 2004.

6 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Josefina da
Conceição Lima Leal Mesquita. 2011194024

CARREIRA & MAGALHÃES, L.DA

Sede: Estrada do Soutocico, quilómetro 6, Arrabal, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 5132/
960510; identificação de pessoa colectiva n.º 503644773; número
e data da apresentação: D-492/20050624.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas da sociedade em epígrafe referente ao ano
de exercício de 2004.

6 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Josefina da
Conceição Lima Leal Mesquita. 2011194695

HILÁRIO & ALVES, L.DA

Sede: Rua do Vale, Bajouca

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 6310/
990304; identificação de pessoa colectiva n.º 504500821; número
e data da apresentação: D-491/20050624.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas da sociedade em epígrafe referente ao ano
de exercício de 2004.

6 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Josefina da
Conceição Lima Leal Mesquita. 2011249872

GALHISPO — COMÉRCIO MATERIAIS
CONSTRUÇÃO, L.DA

Sede: Rua dos Heróis do Ultramar, 2, Lugar de Vale Sobreiro,
Caranguejeira, concelho de Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 8033/
011220; identificação de pessoa colectiva n.º 505808170; número
e data da apresentação: D-490/20050624.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas da sociedade em epígrafe referente ao ano
de exercício de 2004.

6 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Josefina da
Conceição Lima Leal Mesquita. 2011194423

MINI MERCADO ROLO DE MONTE REDONDO,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Paço, Monte Redondo, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 6769/
20000107; identificação de pessoa colectiva n.º 504711792; nú-
mero e data da apresentação: D-495/20050624.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas da sociedade em epígrafe referente ao ano
de exercício de 2004.

6 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Josefina da
Conceição Lima Leal Mesquita. 2011249899

TRANSPORTES EZEQUIEL GASPAR, L.DA

Sede: Porto Longo, Monte Redondo, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 2515/
880310; identificação de pessoa colectiva n.º 501948210; número
e data da apresentação: D-493/20050624.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas da sociedade em epígrafe referente ao ano
de exercício de 2004.

6 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Josefina da
Conceição Lima Leal Mesquita. 2011249880

MARIA DE FÁTIMA SILVA ANTUNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 1674/
820802; identificação de pessoa colectiva n.º 501298932; número
e data da apresentação: D-477/20050624.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas da sociedade em epígrafe referente ao ano
de exercício de 2004.

Conferida, está conforme.

5 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Josefina da
Conceição Lima Leal Mesquita. 2011194539

OESTECOR — CORANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 1169/
771115; identificação de pessoa colectiva n.º 500616159; número
e data da apresentação: D-447/20050623.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas da sociedade em epígrafe referente ao ano
de exercício de 2004.

Conferida, está conforme.

1 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Josefina da
Conceição Lima Leal Mesquita. 2011249422

AVALMÉDIA — PUBLICAÇÕES, L.DA

Sede: Rua de Nossa Senhora das Dores, 83,
no lugar e freguesia de Boa Vista, concelho de Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 9868/
050905; identificação de pessoa colectiva n.º P 507145020; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 02/20050905.

Certifico que, foi constituída a sociedade por quotas em epígrafe,
cujo contrato se segue:

1.º Adelino Nunes Gonçalves, casado segundo o regime da comu-
nhão de adquiridos com Laura Cristina Pereira Simões, natural da fre-
guesia de Estreito, concelho de Oleiros, residente na Rua dos Fetais,
no lugar de Cavalinhos, freguesia de Maceira, concelho de Leiria,
contribuinte fiscal n.º 197664261.

2.º Amândio Paulo Rodrigues Pereira, casado segundo o regime da
comunhão de adquiridos com Fernanda Dias Santos Pereira, natural
da freguesia de Espite, concelho de Ourém, residente na Rua de São
Miguel, lote 1, rés-do-chão, esquerdo, Leiria, contribuinte fiscal
n.º 176949950.

3.º António da Conceição Henriques Lagoa, casado sob o regime
da comunhão de adquiridos com Maria Manuela Heleno Santos La-
goa, natural da freguesia de Colmeias, concelho de Leiria, onde reside
no lugar de Eira Velha, na Rua Central, 3685, contribuinte fiscal
n.º 115406859.

ARTIGO 1.º

A sociedade a adopta a firma AVALMÉDIA — Publicações, L.da

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem sede na Rua de Nossa Senhora das Dores, 83,
rés-do-chão, no lugar e freguesia de Boa Vista, concelho de Leiria.

2 — Por deliberação da gerência a sede social poderá ser deslocada
dentro do mesmo concelho, ou para concelho limítrofe.
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3 — A gerência poderá criar sucursais, filiais, agências ou outras
formas locais de representação social, onde e quando o julgar conve-
niente.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem como objecto: edição de revistas, jornais e outras
publicações periódicas.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de seis mil euros e corresponde à soma de três quotas, do valor nomi-
nal de dois mil euros, cada, uma de cada sócio.

ARTIGO 5.º

Os sócios podem deliberar que, aos sócios de maior idade, sejam
exigidas prestações suplementares até ao montante global de cinquenta
mil euros, desde que aquela deliberação seja tornada por unanimidade
dos votos representativos da totalidade do capital social e nela sejam
fixados os respectivos termos e condições.

ARTIGO 6.º

Poderão ser feitos suprimentos à sociedade desde que, por delibera-
ção unânime dos votos representativos da totalidade do capital so-
cial, sejam fixados os respectivos termos e condições.

ARTIGO 7.º

1 — A administração e gerência da sociedade, com ou sem remu-
neração, conforme for deliberado, incumbirá a sócios ou não sócios,
designados em assembleia geral.

2 — A sociedade obriga-se validamente, em todos os seus actos e
contratos, com a intervenção de dois gerentes.

3 — Ficam desde já nomeados gerentes todos os sócios.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras sociedades,
mesmo que estas tenham objecto diferente do seu ou sejam reguladas
por leis especiais, podendo ainda integrar agrupamentos complemen-
tares de empresas e constituir associações em participação e consór-
cios.

ARTIGO 9.º

1 — A cessão de quotas, total ou parcial, é livre entre os sócios,
mas a cessão a estranhos carece do consentimento da sociedade, que
goza de direito de preferência, em primeiro lugar e os sócios não
cedentes, em segundo lugar.

2 — Caso mais do que um sócio deseje exercer direito de preferên-
cia, na falta de acordo, as cessões serão feitas na proporção das quo-
tas que cada um dos preferentes já detenha na sociedade, observados
que sejam os condicionalismos legais quanto ao valor das quotas .

3 — Na comunicação quanto à cessão de quotas e ao exercício do
direito de preferência, com as devidas adaptações, observar-se-á o
disposto nos artigos 414.º e seguintes, do Código Civil.

ARTIGO 10.º

1 — A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes
casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Se a quota for cedida a não sócios sem o prévio consentimento

da sociedade;
c) Se a quota for penhorada, arrolada ou arrestada ou, em geral,

apreendida judicial ou administrativamente;
d) Se o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as obri-

gações sociais;
e) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros legi-

timários;
f) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja só-

cio;
g) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
h) Por exoneração ou exclusão de um sócio.
2 — Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

Balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou a tercei-
ros.

3 — Salvo acordo em contrário, ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último
Balanço 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 11.º

Sem prejuízo do disposto no artigo 54.º do Código das Sociedades,
as assembleias gerais serão convocadas por carta registada, dirigida
aos sócios com pelo menos 20 dias de antecedência.

6 de Setembro de 2005. — A Adjunta, Ana Manuela Almeida Pinto
Campos Correia. 2009043073

JERÓNIMO, L.DA

Sede: Travessa da Bouça, B, Touria, Pousos, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 5403/
970204; identificação de pessoa colectiva n.º 503812960; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 17/20050905.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi nomeada
gerente Ilda Maria Oliveira Sousa Gaspar, casada, por deliberação de
2 de Setembro de 2005.

Conferida, está conforme.

6 de Setembro de 2005. — A Adjunta, Ana Manuela Almeida Pinto
Campos Correia. 2009043146

LUSOMORADAL — IMÓVEIS E INVESTIMENTOS, L.DA

Sede: Rua dos Fetais, Cavalinhos, Maceira, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 9869/
20050905; identificação de pessoa colectiva n.º P 507249445;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 25/20050905.

Certifico que, foi constituída a sociedade por quotas em epígrafe,
cujo contrato se segue:

Adelino Nunes Gonçalves e mulher Laura Cristina Pereira Simões,
casados segundo o regime da comunhão de adquiridos, ele natural da
freguesia de Estreito, concelho de Oleiros, ela natural da freguesia de
Mata Mourisca, concelho de Pombal, residentes na Rua dos Fetais,
no lugar de Cavalinhos, Maceira, Leiria, que outorgam, ele por si e
ambos na qualidade de legais representantes de seus filhos de menor
idade, Sara Cristina Simões Gonçalves, contribuinte fiscal
n.º 240333594 e Daniel Simões Gonçalves, contribuinte fiscal
n.º 248360825, ambos naturais da freguesia de Pousos, concelho de
Leiria, com seus pais residentes.

ARTIGO 1.º

A sociedade a adopta a firma LUSOMORADAL — Imóveis e
Investimentos, L.da

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem sede na Rua dos Fetais, no lugar de Cavali-
nhos, freguesia de Maceira, concelho de Leiria

2 — Por deliberação da gerência a sede social poderá ser deslocada
dentro do mesmo concelho, ou para concelho limítrofe.

3 — A gerência poderá criar sucursais, filiais, agências ou outras
formas locais de representação social, onde e quando o julgar conve-
niente.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem como objecto: compra e venda de bens imobiliá-
rios, revenda e administração dos mesmos. Investimentos diversos em
activos financeiros.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinco mil euros e corresponde à soma das seguintes quotas: uma do
valor nominal de cem euros, pertencente ao sócio Adelino Nunes
Gonçalves e duas do valor nominal de dois mil quatrocentos e cin-
quenta euros, cada, uma de cada um dos sócios, Daniel Simões Gon-
çalves e Sara Cristina Simões Gonçalves.

ARTIGO 5.º

Os sócios podem deliberar que, aos sócios de maior idade, sejam
exigidas prestações suplementares até ao montante global de cinquenta
mil euros, desde que aquela deliberação seja tomada por unanimidade
dos votos representativos da totalidade do capital social e nela sejam
fixados os respectivos termos e condições.
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ARTIGO 6.º

Poderão ser feitos suprimentos à sociedade desde que, por delibera-
ção unânime dos votos representativos da totalidade do capital so-
cial, sejam fixados os respectivos termos e condições.

ARTIGO 7.º

1 — A administração e gerência da sociedade, com ou sem remu-
neração, conforme for deliberado, incumbirá a sócios ou não sócios,
designados em assembleia geral.

2 — A sociedade obriga-se validamente, em todos os seus actos e
contratos, com a intervenção de um gerente.

3 — Fica desde já nomeado gerente o sócio Adelino Nunes Gon-
çalves.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras sociedades,
mesmo que estas tenham objecto diferente do seu ou sejam reguladas
por leis especiais, podendo ainda integrar agrupamentos complemen-
tares de empresas e constituir associações em participação e consór-
cios.

ARTIGO 9.º

1 — A cessão de quotas, total ou parcial, é livre entre os sócios,
mas a cessão a estranhos carece do consentimento da sociedade, que
goza de direito de preferência, em primeiro lugar e os sócios não
cedentes, em segundo lugar.

2 — Caso mais do que um sócio deseje exercer direito de preferên-
cia, na falta de acordo, as cessões serão feitas na proporção das quo-
tas que cada um dos preferentes já detenha na sociedade, observados
que sejam os condicionalismos legais quanto ao valor das quotas.

3 — Na comunicação quanto à cessão de quotas e ao exercício do
direito de preferência, com as devidas adaptações, observar-se-á o
disposto nos artigos 414.º e seguintes, do Código Civil.

ARTIGO 10.º

1 — A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes
casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Se a quota for cedida a não sócios sem o prévio consentimento

da sociedade;
c) Se a quota for penhorada, arrolada ou arrestada ou, em geral,

apreendida judicial ou administrativamente;
d) Se o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as obri-

gações sociais;
e) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros legi-

timários;
f) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja só-

cio;
g) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
h) Por exoneração ou exclusão de um sócio.
2 — Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou a tercei-
ros.

3 — Salvo acordo em contrário, ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último ba-
lanço aprovado.

4 — Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de noventa dias, a contar da data do falecimen-
to, os herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante
comum.

ARTIGO 11.º

Sem prejuízo do disposto no artigo 54.º do Código das Sociedades,
as assembleias gerais serão convocadas por carta registada, dirigida
aos sócios com pelo menos vinte dias de antecedência.

6 de Setembro de 2005. — A Adjunta, Ana Rute Ribeiro Antunes.
2009043154

LISBOA
ALENQUER

DIVIRIL INDÚSTRIA — PRODUÇÃO DE SUMOS
E REFRIGERANTES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Alenquer. Matrícula n.º 01962/
020305; identificação de pessoa colectiva n.º 505755114; data da
entrega: 05072005.

Certifico que ficam depositados na pasta da sociedade em epígrafe
o relatório de gestão, as contas de exercício e demais documentos da
prestação de contas, devidamente aprovados, relativos ao exercício
de 2004.

5 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria João Tomé
Leitão Lourenço de Sousa. 2010653955

CASCAIS

VALHERMOSO — INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 930
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 505136732; inscri-
ção n.º 18; número e data da apresentação: 17/20051021.

Certifico que foi registado o seguinte:
18 — Apresentação n.º 17/20051021.
Projecto de fusão.
Modalidade: transferência global de património.
Sociedade incorporante: MONCRESTA — Sociedade de Investimen-

tos Imobiliários, L.da

Sociedades incorporadas: REFORPISOS — Investimentos
Imobiliários, L.da, e VALHERMOSO — Investimentos Imobiliá-
rios, L.da

Alterações a projectar na sociedade incorporante:
Capital: € 11 449 283,90.

Está conforme o original.

25 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Correia dos Santos Neves Galrito. 2010026306

MONCRESTA — INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 886
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 505124440; inscri-
ção n.º 06; número e data da apresentação: 17/20051021.

Certifico que foi registado o seguinte:
6 — Apresentação n.º 16/20051021.
Projecto de fusão.
Modalidade: transferência global de património.
Sociedade incorporante: a própria sociedade.
Sociedades Incorporadas: REFORPISOS — Investimentos

Imobiliários, L.da, e VALHERMOSO — Investimentos Imobiliá-
rios, L.da

Alterações a projectar na sociedade incorporante:
Capital: € 11 449 283,90.

Está conforme o original.

25 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Correia dos Santos Neves Galrito. 2010026322

REFORPISOS — INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 885
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 505124432; inscri-
ção n.º 17; número e data da apresentação: 18/20051021.

Certifico que foi registado o seguinte:
17 — Apresentação n.º 18/20051021.
Projecto de fusão.
Modalidade: transferência global de património.
Sociedade incorporante: MONCRESTA — Sociedade de Investimen-

tos Imobiliários, L.da

Sociedades incorporadas: REFORPISOS — Investimentos Imo-
biliários, L.da, e VALHERMOSO — investimentos Imobiliários, L.da

Alterações a projectar na sociedade incorporante:
Capital: € 11 449 283,90.

Está conforme o original.

25 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Correia dos Santos Neves Galrito. 2010026314
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LISBOA — 1.A SECÇÃO

EGOCENTRIC, COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS DE MODA
E BRINDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 26 677; identificação de pessoa colectiva n.º 500478309; data
da apresentação: 29062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

6 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene Palma.
2010662857

EDP — ELECTRICIDADE DE PORTUGAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1805; identificação de pessoa colectiva n.º 500697256; data da
apresentação: 29062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes às prestações de contas simples e consolidadas dos anos
de 2001 e 2002.

Está conforme o original.

5 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene Palma.
2009165020

EDIÇÕES SILABO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 561; identificação de pessoa colectiva n.º 501445110; data da
apresentação: 29062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

6 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene Palma.
2011179203

LISBOA — 2.A SECÇÃO

KPMG ADVISORY — CONSULTORES DE GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 7027/970325; identificação de pessoa colectiva n.º 503847674;
inscrição n.º 20; número e data da apresentação: 20/20050718.

Certifico que foi registado o seguinte:
Alteração do contrato quanto ao n.º 1 do artigo 3.º
Capital: € 5000.
Sócios e quotas:
KPMG Portugal — Sociedade Gestora de Participações So-

ciais, S. A. — € 4650.
KPMG Portugal II — SGPS, S. A. — € 250 e € 100.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social, prestações suplementares e suprimentos
dos sócios

1 — O capital social é de cinco mil euros, integralmente realizado
em dinheiro, dividido em três quotas:

a) Uma quota com o valor nominal de quatro mil seiscentos e cin-
quenta euros, pertencente à sócia KPMG Portugal — Sociedade Ges-
tora de Participações Sociais, S. A.

b) Outra quota com o valor nominal de duzentos e cinquenta eu-
ros, pertencente à sócia KPMG Portugal II — SGPS, S. A.;

c) Outra quota com o valor nominal de cem euros, pertencente à
sócia KPMG Portugal II — SGPS, S. A.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

8 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2009429427

LISBOA — 4.A SECÇÃO

LAVANOVA — SOCIEDADE DE LAVANDARIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 46 715/740402; identificação de pessoa colectiva
n.º 500163944; número e data da inscrição: 12/050629.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

18 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2008620735

CARPIMECOL — FERRAGENS E FERRAMENTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 46 643; identificação de pessoa colectiva n.º 500055300; data
da entrada: 240605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

14 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, Maria de Lurdes
Sancha Alves Carreira Mónico. 2010500725

M. W. M. — SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 1396; identificação de pessoa colectiva n.º 502363878; núme-
ro e data da entrada: 5593/240605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

14 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, Maria de Lurdes
Sancha Alves Carreira Mónico. 2004879718

MARQUES, OLIVEIRA E SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 13 396; identificação de pessoa colectiva n.º 501266429; nú-
mero e data da entrada: 5581/240605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes às prestações de contas dos anos de 2002, 2003 e 2004.

14 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, Maria de Lurdes
Sancha Alves Carreira Mónico. 2011216028

PPPS CONSULTORIA EM SAÚDE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 13 050; identificação de pessoa colectiva n.º 506700178; nú-
mero e data da entrada: 5618/240605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

14 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, Maria de Lurdes
Sancha Alves Carreira Mónico. 2010517644

PÁTEO CULTURAL PASTELARIA E CAFETARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 13 542; identificação de pessoa colectiva n.º 507038835; nú-
mero e data da entrada: 5614/240605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

14 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, Maria de Lurdes
Sancha Alves Carreira Mónico. 2010290682
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CASA DAS PELES — CONFECÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 69 148; identificação de pessoa colectiva n.º 502036761; nú-
mero e data da entrada: 5608/240605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

14 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, Maria de Lurdes
Sancha Alves Carreira Mónico. 2010756746

PITUPITÁ — EXPLORAÇÃO DE RESTAURANTES
E OUTROS ESTABELECIMENTOS HOTELEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 9257; identificação de pessoa colectiva n.º 505048884; núme-
ro e data da entrada: 5609/240605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

14 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, Maria de Lurdes
Sancha Alves Carreira Mónico. 2010756738

CLÍNICA DENTÁRIA MARQUES DE TOMAR
E DO MEDITERRÂNEO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 6848; data da entrada: 230605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

11 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, Maria de Lurdes
Sancha Alves Carreira Mónico. 2010756290

COSTA & FILHOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 4082; identificação de pessoa colectiva n.º 500078386; núme-
ro e data da entrada: 5236/230605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

11 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, Maria de Lurdes
Sancha Alves Carreira Mónico. 2010768922

MACEDO E GONZALEZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 68 832; identificação de pessoa colectiva n.º 502017899; data
da entrada: 230605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

11 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, Maria de Lurdes
Sancha Alves Carreira Mónico. 2008443370

CALUQUEMBE — COMÉRCIO DE EXPORTAÇÃO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 9323; identificação de pessoa colectiva n.º 505049155; núme-
ro e data da entrada: 5192/230605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

13 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, Maria de Lurdes
Sancha Alves Carreira Mónico. 2003938338

CALDEIRA FOTÓGRAFO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 64 549; identificação de pessoa colectiva n.º 502001542; nú-
mero e data da entrada: 5187/230605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

13 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, Maria de Lurdes
Sancha Alves Carreira Mónico. 2010768868

CPPC — CONSTRUÇÃO CIVIL, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 8166; identificação de pessoa colectiva n.º 504446100; núme-
ro e data da entrada: 5153/230605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

13 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, Maria de Lurdes
Sancha Alves Carreira Mónico. 2006558358

PASTELARIA CRISTAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 17 639; identificação de pessoa colectiva n.º 500212252; nú-
mero e data da entrada: 5145/230605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

13 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, Maria de Lurdes
Sancha Alves Carreira Mónico. 2009439562

MESQUITA & RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 4913; identificação de pessoa colectiva n.º 503559482; núme-
ro e data da entrada: 5217/230605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

13 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, Maria de Lurdes
Sancha Alves Carreira Mónico. 2009625790

COMPANHIA DE SEGUROS FIDELIDADE-MUNDIAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 15; identificação de pessoa colectiva n.º 500918880; número e
data da entrada: 5436/230605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas individuais e consolidadas do ano
de 2004.

13 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, Maria de Lurdes
Sancha Alves Carreira Mónico. 2001146361

PRÓ-DANÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 2010; identificação de pessoa colectiva n.º 502855541; núme-
ro e data da entrada: 5209/230605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

13 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, Maria de Lurdes
Sancha Alves Carreira Mónico. 2009189019
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PASTELARIA E CHARCUTARIA CENTRAL
DA AMEIXOEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 40 960; identificação de pessoa colectiva n.º 500723680; nú-
mero e data da entrada: 5140/230605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

13 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, Maria de Lurdes
Sancha Alves Carreira Mónico. 2011149614

CIAU — CENTRO INFORMÁTICO DE APOIO
A UNIVERSITÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 3014; identificação de pessoa colectiva n.º 503077240; data da
entrada: 230605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

11 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, Maria de Lurdes
Sancha Alves Carreira Mónico. 2010756657

PROMODORO — COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 56 918; identificação de pessoa colectiva n.º 501292390; nú-
mero e data da entrada: 5494/230605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

11 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, Maria de Lurdes
Sancha Alves Carreira Mónico. 2010802357

PASTELARIA CONDE BARÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 19 064; identificação de pessoa colectiva n.º 500393702; nú-
mero e data da entrada: 5488/230605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

8 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, Maria de Lurdes
Sancha Alves Carreira Mónico. 2010802349

MORAIS & GARCIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 143; identificação de pessoa colectiva n.º 502347910; número
e data da entrada: 5482/230605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

8 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, Maria de Lurdes
Sancha Alves Carreira Mónico. 2010802330

MOISÉS & EUGÉNIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 53 045; identificação de pessoa colectiva n.º 500789100; nú-
mero e data da entrada: 5471/230605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

8 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, Maria de Lurdes
Sancha Alves Carreira Mónico. 2010802322

MIRANAVE, RESTAURAÇÃO E LAZER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 8076; identificação de pessoa colectiva n.º 504380770; núme-
ro e data da entrada: 5452/230605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

11 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, Maria de Lurdes
Sancha Alves Carreira Mónico. 2010802314

MAFRA

ZAS — TRANSPORTES E LOGÍSTICA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 03986;
identificação de pessoa colectiva n.º 506840174; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 07/20051017.

CAPÍTULO I

Denominação, sede, objecto e duração

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de ZAS — Transportes e Lo-
gística, S. A., e durará por tempo indeterminado.

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem a sua sede no Vale Casal, freguesia do Milha-
rado, concelho de Mafra.

2 — A sociedade pode, mediante deliberação do conselho de admi-
nistração, deslocar ou transferir a sua sede social para o mesmo con-
celho ou limítrofe, quando o considerar conveniente e, quando julgar
necessário para os interesses sociais, pode estabelecer sucursais, agên-
cias, delegações ou outras formas de representação social em qualquer
ponto do território nacional ou estrangeiro.

3 — O conselho de administração poderá determinar, quando o julgar
conveniente, que os corpos sociais funcionem e reúnam em qualquer
das delegações da sociedade.

ARTIGO 3.º

1 — A sociedade tem por objecto o exercício da logística e trans-
portes de mercadorias em veículos automóveis, em regime de aluguer.

2 — Considera-se compreendido no objecto social a aquisição de
acções ou quotas de capital em sociedades, bem como o exercício de
cargos sociais nas mesmas.

CAPÍTULO II

Capital, acções, prestações acessórias e obrigações

ARTIGO 4.º

O capital da sociedade, integralmente subscrito e realizado, é de
um milhão de euros, dividido em um milhão de acções, com o valor
nominal de um euro cada.

ARTIGO 5.º

1 — Com o parecer favorável do conselho fiscal, poderá o conse-
lho de administração elevar, por uma ou mais vezes, o capital social,
qualquer que seja a forma por que o aumento ou aumentos se vierem
a efectivar.

2 — Na subscrição de novas acções terão preferência, na propor-
ção das que já possuírem os que já forem accionistas, se a assembleia
geral, por deliberação que reúna peio menos, três quintos dos votos
correspondentes a todo o capital, não fixar outras condições.

ARTIGO 6.º

As acções serão obrigatoriamente tituladas e nominativas, poden-
do ser emitidos títulos de 1, 5, 10, 20, 100, 500, 1000, 5000 e
100 000 acções.

ARTIGO 7.º

1 — E permitido à sociedade adquirir acções próprias ou alheias e
realizar sobre elas operações que se mostrem convenientes aos inte-
resses sociais.



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIEN.º 243 — 21 de Dezembro de 2005 27 131

2 — Em caso de alienação de acções próprias anteriormente ad-
quiridas, terão preferência os accionistas nos termos previstos no n.º 2
do artigo 5.º dos presentes estatutos.

3 — As acções da sociedade que tenham sido adquiridas não darão
direito a dividendos nem a representação nas assembleias gerais.

ARTIGO 8.º

1 — Poderão ser exigíveis prestações acessórias de capital com voto
unânime dos accionistas com participação igual ou superior a 10 %
do capital social e serão inscritas no capital próprio.

2 — As prestações acessórias são gratuitas e até ao montante glo-
bal de dois milhões de euros, nelas participando obrigatoriamente os
accionistas com participação igual ou superior a 10 % do capital pró-
prio e sendo facultativa a participação para os restantes accionistas.

3 — No omisso as prestações acessórias regem-se pelo Código das
Sociedades Comerciais.

ARTIGO 9.º

1 — A sociedade poderá emitir obrigações nominativas ou ao por-
tador, nos termos das disposições legais aplicáveis e nas condições
fixadas pela assembleia geral.

2 — Se a assembleia geral não deliberar o contrário, os accionistas
terão opção, na subscrição de obrigações.

3 — Por resolução do conselho de administração, poderá a socie-
dade adquirir obrigações próprias e realizar sobre elas todas as opera-
ções convenientes aos interesses sociais,

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

SECÇÃO I

Disposições gerais

ARTIGO 10.º

1 — A mesa da assembleia geral, o conselho de administração e
conselho fiscal serão eleitos de três em três anos, pela assembleia geral
de entre os accionistas ou terceiros, sendo permitida a sua reeleição
uma ou mais vezes.

2 — Os membros dos órgãos sociais manter-se-ão em exercício até
à tomada de posse de quem lhes vier a suceder nos respectivos cargos.

ARTIGO 11.º

A remuneração dos membros do conselho de administração e do
conselho fiscal, bem como o valor das senhas de presença dos mem-
bros da mesa da assembleia geral, serão fixados pela assembleia geral
e subsistirá até em deliberação em contrário.

SECÇÃO II

Assembleia geral

ARTIGO 12.º

A mesa da assembleia geral é composta por um presidente e um
secretário eleitos de entre os accionistas ou terceiros.

ARTIGO 13.º

1 — A assembleia geral é constituída por todos os accionistas com
direito pelo menos a um voto.

2 — Têm direito de voto todo o accionista que seja possuidor de
500 acções.

3 — A cada grupo de quinhentas acções corresponde um voto.

ARTIGO 14.º

As reuniões da assembleia geral realizar-se-ão no primeiro trimes-
tre de cada ano social, que deverá coincidir com o ano civil, e as
reuniões extraordinárias, sempre que forem convocadas a pedido do
conselho de administração, do conselho fiscal ou a requerimento de
accionistas que representem, pelo menos, um terço do capital social
e, fundamentarem devidamente o motivo desse requerimento.

ARTIGO 15.º

Os accionistas com direito de voto poderão fazer-se representar
nas assembleias gerais, por outro accionista com direito de voto,
mediante procuração ou simples carta dirigida ao presidente da mesa

e a esta entregue com pelo menos três dias de antecedência em rela-
ção à data da realização da assembleia.

ARTIGO 16.º

1 — A assembleia geral poderá deliberar em primeira convocatória
quando e sejam presentes ou representados accionistas cujas acções
correspondam a pelo menos 50 % do capital social.

2 — Será necessária em primeira convocatória o voto favorável
de 75 % cento da totalidade do capital para deliberar sobre as seguin-
tes matérias:

a) Alteração ou reforma dos estatutos;
b) Transformação, fusão ou dissolução da sociedade;
c) Aumento, redução ou reintegração do capital social;
d) Emissão de obrigações;
e) Celebração de contratos ou outros actos geradores de situações

de endividamento adicional, quando o endividamento a terceiros já
atinja o patamar de capital de 5 000 000 de euros, independentemente
da natureza das obrigações assumidas;

f) Reembolso de suprimentos e outros empréstimos aos accionistas;
g) Aquisição, ainda que em regime de locação financeira, de novos

veículos pare a sua actividade.
3 — Em segunda convocatória poderá a respectiva assembleia ge-

ral funcionar validamente seja qual for o número de accionistas pre-
sentes ou representados e o quantitativo do capital social a que as
respectivas acções correspondam, não podendo, contudo, deliberar
sobre as matérias previstas no número anterior.

SECÇÃO III

Conselho de administração

ARTIGO 17.º

1 — A administração da sociedade é exercida por um conselho de
administração de três membros, constituída por um presidente, um
vice-presidente e um vogal.

2 — Ao presidente, que terá voto de qualidade, cabe convocar e
dirigir as reuniões do conselho de administração.

3 — O conselho deve reunir, pelo menos, uma vez em cada tri-
mestre.

ARTIGO 18.º

Compete ao conselho de administração, além da definição da po-
lítica geral da empresa:

a) Representar a sociedade em juízo ou fora dele, activa e passiva-
mente;

b) Adquirir alienar. hipotecar ou por qualquer forma onerar bens
imobiliários, com prévia audição do conselho fiscal;

c) Exercer os mais amplos poderes de gerência e de representação
social e desempenhar as demais atribuições que lhes sejam conferidas
por lei ou pelos presentes estatutos;

d) Adquirir e alienar participações em sociedades com objecto di-
ferente do referido no artigo 3.º em sociedades reguladas por leis es-
peciais e associar-se com outras pessoas jurídicas para: nomeadamente,
formar agrupamentos complementares de empresas;

e) Deslocar ou transferir a sede social;
f) Estabelecer, manter transferir ou encerrar sucursais, agências,

delegações ou outras formas de representação social;
g) Adquirir, alienar e obrigar por qualquer forma acções e obriga-

ções próprias.
ARTIGO 19.º

1 — A sociedade obriga-se pela assinatura do presidente ou vice-
-presidente, ou pela assinatura de um procurador com poderes bastan-
tes.

2 — Os actos de mero expediente, que não obriguem a sociedade,
poderão ser assinados por qualquer membro do conselho de adminis-
tração ou por um procurador.

SECÇÃO IV

Conselho fiscal

ARTIGO 20.º

1 — A fiscalização da sociedade compete a um conselho fiscal
composto por três membros, com atribuições definidas nos termos da
lei.

2 — A assembleia geral que eleger o conselho fiscal designará des-
de logo o seu presidente.

3 — A assembleia geral poderá confiar a fiscalização a um fiscal
único, que deve ser revisor oficial de contas ou sociedade de reviso-
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res oficiais de contas, não procedendo então à eleição do conselho
fiscal.

CAPÍTULO V

Dividendos

ARTIGO 21.º

Os lucros líquidos apurados em cada exercício; depois de deduzidos
cinco porcento para reserva legal, até que esta atinges um quinto do
capital social serão distribuídos pelos accionistas ou terão outra qual-
quer aplicação nos termos e percentagens que forem deliberadas na
assembleia geral ordinária que apreciar e aprovar as contas de cada
exercício.

CAPÍTULO VI

Dissolução e liquidação da sociedade

ARTIGO 22.º

1 — A sociedade dissolve-se nos casos e nos termos definidos pela
lei, sendo necessária uma maioria de 75 % dos votos emitidos.

2 — Salvo deliberação em contrário, serão liquidatários os mem-
bros do conselho de administração que estiverem em exercício quan-
do a dissolução operar.

Relatório do revisor oficial de contas nos termos
do artigo 28.º do Código das Sociedades Comerciais

Introdução.
O presente relatório destina-se a dar cumprimento ao artigo 28.º

do Código das Sociedades Comerciais relativamente à entrega em es-
pécie (viaturas e outro material de transporte de mercadorias) por
Transportes Florêncio & Silva, S. A. no valor de € 4 642 296,37 para
a realização de € 900 000 acções por si subscritas no capital da socie-
dade ZAS — Transportes e Logística, S. A., com o valor nominal de
€ 1 cada

Dado que o valor líquido atribuído às viaturas e outro material de
transporte de mercadorias excede o valor nominal das acções subscri-
tas, a ZAS — Transportes e Logística, S. A. ficará devedora a Trans-
portes Florêncio & Silva, S. A. da diferença de € 3 742 296,37.

2 — A entrada em espécie consiste na entrega de um conjunto de
viaturas e outro material de transporte de mercadorias propriedade de
Transportes Florêncio & Silva, S. A., bem como dos passivos que lhes
estão associados, designadamente por contratos de locação financeira
para financiar a sua aquisição, conforme detalhado no anexo a este
relatório.

3 — Os bens descritos no anexo a este relatório e os respectivos
passivos avaliados em 31 de Agosto de 2005 pelo valor líquido de
€ 4 642 296,37, correspondem à média aritmética dos valores atri-
buídos individualmente às viaturas e outro material de transporte de
mercadorias por duas empresas avaliadoras (C. Santos VP, S. A. e
EVICAR — Comércio de Camiões, S. A.), deduzidos dos passivos que
naquela data se encontravam associados aos veículos a transferir para
a sociedade ZAS — Transportes e Logística, S. A.

Responsabilidades.
4 — A nossa responsabilidade consiste em apreciar de forma inde-

pendente a razoabilidade da avaliação dos bens e em declarar que o
valor encontrado e suficiente para a realização de capital pretendida.

5 — O nosso trabalho foi efectuado de acordo com as Normas
Técnicas e Directrizes de Revisão/Auditoria da Ordem dos Revisores
Oficiais de Contas, designadamente a Directriz de Revisão/Auditoria
(DRA) 841 — Verificação das Entradas em Espécie para a Realiza-
ção de Capital das Sociedades, as quais exigem que o mesmo seja pla-
neado e executado com o objectivo de obter um grau de segurança
aceitável sobre se os valores das entradas atingem ou não o valor
nominal das acções atribuídas aos sócios que efectuaram tais entradas,
acrescido da contrapartida a pagar pela sociedade. Para tanto, o refe-
rido trabalho incluiu a verificação:

a) Da existência dos bens;
b) Da titularidade dos referidos bens e da existência de eventuais

ónus ou encargos;
c) Da adequação dos critérios usados na avaliação dos mesmos;
d) Do valor atribuído aos bens.
6 — Entendemos que o trabalho efectuado proporciona uma base

aceitável para a emissão da nossa declaração.
Declaração.
7 — Com base no trabalho efectuado, declaramos que os valores

encontrados atingem o valor nominal das acções subscritas por Trans-

portes Florêncio & Silva, S. A. acrescido da contrapartida a pagar pela
ZAS — Transportes e Logística, S. A.

26 de Setembro de 2005. — Inácio, Almeida & Associado; SROC,
representada por José Manuel de Almeida, revisor oficial de contas
n.º 517.

Mais certifico que foi registada a nomeação dos órgão social, para
o triénio de 2005-2007:

Órgãos sociais para o triénio: 2005-2007.
Administração: presidente — Zeferino Manuel da Silva Simões,

casado, vice-presidente — António Luís da Silva Simões, casado; vo-
gal — Maria Isabel da Silva Simões, solteira, maior.

Fiscal único: Neves da Silva, Pão Alvo e Velosa Ferreira, Sociedade
de Revisores Oficiais de Contas; suplente — Manuel António Neves
da Silva, revisor oficial de contas.

Conforme o original.

25 de Outubro de 2005. — A Conservadora, Maria de Lurdes
Oliveira Silva Fernandes. 2010863852

TORRES VEDRAS

CONSTRUÇÕES F.  M.  L. ,  L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 1887; identificação de pessoa colectiva n.º 502823291; data da
entrada: 20041025.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2003.

Está conforme.

9 de Agosto de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália Pires
Dias Narciso Duarte Caetano. 2006503197

CONSTRUÇÕES ANTÓNIO DUARTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 921; identificação de pessoa colectiva n.º 501282564; data da
entrada: 20041025.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2003.

Está conforme.

9 de Agosto de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália Pires
Dias Narciso Duarte Caetano. 2004658118

PALNAZ — PAULO NAZARÉ, CONSTRUÇÕES
E OBRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2506; identificação de pessoa colectiva n.º 503718394; data da
entrada: 20041029.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2001.

Está conforme.

9 de Agosto de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália Pires
Dias Narciso Duarte Caetano. 2006497987

PALNAZ — PAULO NAZARÉ, CONSTRUÇÕES
E OBRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2506; identificação de pessoa colectiva n.º 503718394; data da
entrada: 20041029.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2002.

Está conforme.

9 de Agosto de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália Pires
Dias Narciso Duarte Caetano. 2006497995

MAVESTUFA — CONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO
DE ESTUFAS E VEDAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3749; identificação de pessoa colectiva n.º 505650703; data da
entrada: 20041025.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2002.

Está conforme.

9 de Agosto de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália Pires
Dias Narciso Duarte Caetano. 2006516272

MAVESTUFA — CONSTRUÇÃO E REPARAÇÃO
DE ESTUFAS E VEDAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3749; identificação de pessoa colectiva n.º 505650703; data da
entrada: 20041025.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2003.

Está conforme.

9 de Agosto de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália Pires
Dias Narciso Duarte Caetano. 2006516744

CERÂMICA DOMINGOS F. ANACLETO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2092; identificação de pessoa colectiva n.º 503123897; data da
entrada: 20041018.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2003.

Está conforme.

9 de Agosto de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália Pires
Dias Narciso Duarte Caetano. 2000511864

ANABELA VALENTE, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 4258; identificação de pessoa colectiva n.º 506449637; data da
entrada: 20041015.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2003.

Está conforme.

8 de Agosto de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália Pires
Dias Narciso Duarte Caetano. 2006497456

ADÉLIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 552; identificação de pessoa colectiva n.º 500009350; data da
entrada: 20041018.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2003.

Está conforme.

8 de Agosto de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália Pires
Dias Narciso Duarte Caetano. 2000511813

CARROÇARIAS DA FONTE GRADA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 1092; identificação de pessoa colectiva n.º 501621113; data da
entrada: 20041018.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2003.

Está conforme.

8 de Agosto de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália Pires
Dias Narciso Duarte Caetano. 2000511872

AZENHA DA PONTE — ACTIVIDADES
HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2762; identificação de pessoa colectiva n.º 503954730; data da
entrada: 20041018.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2003.

Está conforme.

8 de Agosto de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália Pires
Dias Narciso Duarte Caetano. 2000511856

ADMINISTROESTE — ADMINISTRAÇÃO
DE CONDOMÍNIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2861; identificação de pessoa colectiva n.º 504095838; data da
entrada: 20041015.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2001.

Está conforme.

8 de Agosto de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália Pires
Dias Narciso Duarte Caetano. 2006497499

ADMINISTROESTE — ADMINISTRAÇÃO
DE CONDOMÍNIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2861; identificação de pessoa colectiva n.º 504095838; data da
entrada: 20041015.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2002.

Está conforme.

8 de Agosto de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália Pires
Dias Narciso Duarte Caetano. 2006497472

ADMINISTROESTE — ADMINISTRAÇÃO
DE CONDOMÍNIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2861; identificação de pessoa colectiva n.º 504095838; data da
entrada: 20041015.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2003.

Está conforme.

8 de Agosto de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália Pires
Dias Narciso Duarte Caetano. 2006497502

A. H. C. & VASA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 4197; identificação de pessoa colectiva n.º 506212602; data da
entrada: 20041015.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2003.

Está conforme.

8 de Agosto de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália Pires
Dias Narciso Duarte Caetano. 2006497464

JOAQUIM ANTÓNIO SILVA — SERRALHARIA CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3612; identificação de pessoa colectiva n.º 505459957; data da
entrada: 20041021.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2003.

Está conforme.

8 de Agosto de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália Pires
Dias Narciso Duarte Caetano. 2006502034

TERESA ANTUNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3406; identificação de pessoa colectiva n.º 504924427; data da
entrada: 20041021.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2002.

Está conforme.

8 de Agosto de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália Pires
Dias Narciso Duarte Caetano. 2006497324

TERESA ANTUNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3406; identificação de pessoa colectiva n.º 504924427; data da
entrada: 20041021.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2003.

Está conforme.

8 de Agosto de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália Pires
Dias Narciso Duarte Caetano. 2006497154

TORRESMUDA — TRANSPORTES E MUDANÇAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 4276; identificação de pessoa colectiva n.º 506477908; data da
entrada: 20041021.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2003.

Está conforme.

8 de Agosto de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália Pires
Dias Narciso Duarte Caetano. 2003315420

CONFISVEDRAS — CONTABILIDADE
E FISCALIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3496; identificação de pessoa colectiva n.º 505339625; data da
entrada: 20041021.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2003.

Está conforme.

8 de Agosto de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália Pires
Dias Narciso Duarte Caetano. 2003315314

AGÊNCIA FUNERÁRIA JOÃO SOBREIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 4049; identificação de pessoa colectiva n.º 506081125; data da
entrada: 20041021.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2003.

Está conforme.

8 de Agosto de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália Pires
Dias Narciso Duarte Caetano. 2003315306

PILHA — CORTIÇAS E MADEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2296; identificação de pessoa colectiva n.º 503405418; data da
entrada: 20041015.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2001.

Está conforme.

8 de Agosto de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália Pires
Dias Narciso Duarte Caetano. 2006497642

COMPLEXO AGRO-PECUÁRIA DO PAÚL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 626; identificação de pessoa colectiva n.º 500637504; data da
entrada: 20041020.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2003.

Está conforme.

8 de Agosto de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Natália Pires
Dias Narciso Duarte Caetano. 2008348962

PORTALEGRE
FRONTEIRA

SOCIEDADE AGRÍCOLA SERRA BRAVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fronteira. Matrícula n.º 00087/
060886; inscrição n.º 02; número e data da apresentação: 04/
251005.
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Certifico que foi dissolvida a sociedade em epígrafe, nos termos
dos artigos 533.º, n.º 1, e 201.º do Código das Sociedades Comerciais.

31 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Moncacho de Sousa Martins. 2001482388

TAVARES & BRANCO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fronteira. Matrícula n.º 00144/
060392; identificação de pessoa colectiva n.º 502735546; inscri-
ção n.º 02; número e data da apresentação: 03/101105.

Certifico que foi dissolvida a sociedade em epígrafe, nos termos
dos artigos 533.º, n.º 1, e 201.º do Código das Sociedades Comerciais.

16 de Novembro de 2005. — A Conservadora Interina, Ana
Margarida Reis Chambel Felício Faria. 2001482418

FRONTALIDADE — ORGANIZAÇÃO, GESTÃO
E CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fronteira. Matrícula n.º 00160/
030895; identificação de pessoa colectiva n.º 503476650; inscri-
ção n.º 03; número e data da apresentação: 03/251005.

Certifico que foi dissolvida a sociedade em epígrafe, nos termos
dos artigos 533.º, n.º 1, e 201.º do Código das Sociedades Comerciais.

31 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Moncacho de Sousa Martins. 2001482396

S. C. R. — COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fronteira. Matrícula n.º 00183/
061197; identificação de pessoa colectiva n.º 504004930; inscri-
ção n.º 04; número e data da apresentação: 02/251005.

Certifico que foi dissolvida a sociedade em epígrafe, nos termos
dos artigos 533.º, n.º 1, e 201.º do Código das Sociedades Comerciais.

31 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Moncacho de Sousa Martins. 2001482400

PORTO
BAIÃO

VINHA DA LAGE — SOCIEDADE AGRÍCOLA
E VITIVINÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Baião. Matrícula n.º 566/
040310; identificação de pessoa colectiva n.º 505055414;
averbamento n.º 02 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 02/20050826.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Pelo averbamento n.º 02 à inscrição n.º 1 foi registada a cessação
de funções de gerente por parte de Diogo de Azeredo Pinto Barata de
Tovar.

Data: 7 de Junho de 2005.
Causa: renúncia.

Conferi, está conforme.

5 de Setembro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Rui Mário Ribeiro
Ramalho. 2011245273

ASADOURO — TRANSPORTES RODOVIÁRIOS
DO DOURO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Baião. Matrícula n.º 137/
940404; identificação de pessoa colectiva n.º 502720727;
averbamento n.º 05 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 01/20050817.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Pelo averbamento n.º 05 à inscrição n.º 1 foi registada a cessação
de funções dos gerentes Joaquim Manuel Bismark Pinto Lopes e
António Almeida Esteves.

Data: 29 de Julho de 2005.
Causa: renúncia.

Conferi, está conforme.

6 de Setembro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Rui Mário Ribeiro
Ramalho. 2011245290

ANTÓNIO QUEIRÓS & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Baião. Matrícula n.º 16/900328;
identificação de pessoa colectiva n.º 500569541.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva da sociedade
em epígrafe os documentos relativos à prestação de contas do ano de
exercício de 2004.

Conferi, está conforme.

6 de Setembro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Rui Mário Ribeiro
Ramalho. 2010856244

LOUSADA

ALA — IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Arcas, Cristelos

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 00796/
960726; identificação de pessoa colectiva n.º 503697753; data da
apresentação: 070707.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

19 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Nunes Meireles Saraiva. 2008233715

MANUEL NUNES DA COSTA, L.DA

Sede: Lugar de Além de Cima, Figueiras, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 01113/
991207; identificação de pessoa colectiva n.º 504747215; data da
apresentação: 270605.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

24 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Luísa Manuel
Bacelar Vasconcelos Martins Neto Machado. 2008212041

LOUSADENSE FLOR DA MATA, PASTELARIA,
CONFEITARIA, L.DA

Sede: Boavista, Caíde de Rei, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 00689/
941108; identificação de pessoa colectiva n.º 503290262; data da
apresentação: 050707.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2004 na pasta respec-
tiva.

Está conforme o original.

18 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Nunes Meireles Saraiva. 2011099498
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JUDITE NETO, L.DA

Sede: Avenida dos Combatentes de Grande Guerra, Cristelos,
Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 00687/
941109; identificação de pessoa colectiva n.º 503289833; data da
apresentação: 050707.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

8 de Dezembro de 2004. — A Escriturária Superior, Maria de
Fátima Nunes Meireles Saraiva. 2008227618

ORDEMTEX — EMPRESA DE CONFECÇÕES, L.DA

Sede: lugar de Bonjega, Ordem, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 00716/
950512: identificação de pessoa colectiva n.º 503414085; data da
apresentação: 050707.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

18 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Nunes Meireles Saraiva. 2011113946

LOUSACONSTROI — INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Sede: Estrada da Bota, Cristelos, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 00722/
950614; identificação de pessoa colectiva n.º 503436909; data da
apresentação: 050707.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

18 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Nunes Meireles Saraiva. 2008226093

LOUSAHABITA — SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Rua de Santo António, Silvares

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 00778/
960401; identificação de pessoa colectiva n.º 503774294; data da
apresentação: 050707.

Certifico queem relação à sociedade em epígrafe foram depositadas
as contas referentes ao ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

18 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Nunes Meireles Saraiva. 2008247333

MARCO DE CANAVESES

GILVAIA ENERGIA — COMÉRCIO DE GÁS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 02018/20030603; identificação de pessoa colectiva
n.º 506567087; número e data da apresentação: 01/20050816.

Certifico que, pela inscrição n.º 02, foi registada a alteração par-
cial de contrato de sociedade, sendo sócio José António Pinto de Oli-

veira Gilvaia, casado em comunhão de adquiridos com Fernanda Ma-
ria Oliveira Soares Gilvaia.

Artigo alterado: 2.º
ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio e representações de
produtos diversos, nomeadamente de gás, equipamentos e acessórios
de queima; instalações de redes de gás e montagem de aparelhos de
queima; exploração de restaurante e snack-bar.

Foi depositado o texto actualizado do pacto da sociedade.

Conferida, está conforme.

5 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria das Dores
Soares de Moura. 2007896974

BRAGAMARCO CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 02282/20050826; identificação de pessoa colectiva
n.º 507433793; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 01/
20050826.

Certifico que entre Manuel Fernando Gomes da Silva, divorciado, e
Duarte do Couto Vieira, casado em comunhão de adquiridos com Maria
Manuela Gomes Teixeira, foi constituída a sociedade em epígrafe, que
se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a denominação de Bragamarco Constru-
ções, L.da, e tem a sua sede no lugar de Barral de Baixo, freguesia de
Torrão, concelho de Marco de Canaveses.

2 — A gerência fica autorizada a deslocar a sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em indústria de construção civil e
empreitadas de obras públicas. Compra e venda de bens imóveis e
revenda dos adquiridos para esse fim.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, dividido em duas quotas iguais do valor nominal de dois mil
e quinhentos euros pertencentes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 — A administração da sociedade, bem como a sua representação,
cabem aos gerentes que vierem a ser designados em assembleia geral,
na qual será ainda deliberado se os mesmos auferirão ou não qualquer
remuneração, ficando desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

2 — Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos,
é suficiente a intervenção de um só gerente.

3 — Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar, vender e permutar quaisquer bens móveis e imóveis;
b) Celebrar contratos de locação financeira;
c) Contrair empréstimos ou outro tipo de financiamentos e reali-

zar operações de crédito que sejam permitidas por lei, prestando as
garantias exigidas pelas entidades mutuantes.

ARTIGO 5.º

1 — Carece do consentimento da sociedade a cessão de quotas a
não sócios.

2 — Os sócios não cedentes, em primeiro lugar, e a sociedade, em
segundo, terão sempre direito de preferência na cessão de quotas a
não sócios.

ARTIGO 6.º

A amortização de quotas será permitida nos seguintes casos:
a) Por acordo com o seu titular;
b) Interdição ou insolvência do sócio;
c) Arresto, arrolamento ou penhora da quota, ou quando a mesma

for arrematada, adjudicada ou vendida em processo judicial, adminis-
trativo ou fiscal;

d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá participar em quaisquer sociedades, indepen-
dentemente do respectivo objecto.
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ARTIGO 8.º

Os lucros distribuíveis terão a aplicação que for deliberada em as-
sembleia geral por maioria simples dos votos correspondentes ao
capital social.

ARTIGO 9.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de cartas regista-
das, dirigidas aos sócios, com a antecedência mínima de 15 dias, de-
vendo constar do respectivo aviso o dia, hora e local e ordem de
trabalhos.

ARTIGO 10.º

As normas legais dispositivas poderão ser derrogadas por delibera-
ção dos sócios,, salvo nos casos em que contrariem o disposto no
contrato de sociedade.

Disposição transitória

A gerência fica desde já, autorizada a proceder ao levantamento da
totalidade do capital social depositado, a fim de custear as despesas de
constituição, instalação da sede social e registo da sociedade.

Conferida, está conforme.

5 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria das Dores
Soares de Moura. 2007896958

MARCOTORRÃO — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 02278/20050808; identificação de pessoa colectiva
n.º 507432789; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 03/
20050808.

Certifico que entre Isaque Manuel Guedes de Sousa, solteiro, maior,
e Pedro Miguel Fernandes Teixeira, solteiro, maior, foi constituída a
sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma MARCOTORRÃO — Construções,
L.da

2 — Tem a sua sede no lugar do Monte, freguesia do Torrão, con-
celho de Marco de Canaveses.

3 — Por simples deliberação da gerência, poderá a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como
serem criadas ou encerradas sucursais, filiais ou agências onde entenda
conveniente.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na construção civil e obras públi-
cas. Comércio, importação e exportação de materiais de e para a
construção. Comércio e aluguer de equipamentos de e para a constru-
ção. Compra e venda de bens imóveis e revenda dos adquiridos para
esse fim. Arrendamento de bens imóveis.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
cinco mil euros e está dividido em duas quotas iguais do valor nomi-
nal de dois mil e quinhentos euros, pertencentes uma a cada um dos
sócios.

2 — Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante global de dez vezes o capital social.

3 — Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos, nas condições de remuneração e reembolso que fo-
rem acordadas em assembleia geral.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral será atribuída a sócios ou não sócios,
ficando desde já nomeado gerente o sócio Pedro Miguel Fernandes
Teixeira.

2 — Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos é suficiente a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras sociedades,
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

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

Mais declararam, que a gerência fica, desde já, autorizada a levan-
tar o capital social já depositado, a fim de custear as despesas de cons-
tituição e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação
da sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou
direitos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a socie-
dade todos os actos praticados pela gerência, nesse período, logo que
definitivamente matriculada.

Conferida, está conforme.

5 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria das Dores
Soares de Moura. 2007896923

CONSTRUÇÕES M. F. CRISANTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrícula
n.º 002100/20040316; identificação de pessoa colectiva n.º 506784860.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas referente ao ano de 2004 da
sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

5 de Setembro de 2005. — A Conservadora, Carolina Maria
Florêncio Aires. 2010709470

ELECTRORIBOIRA — INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS,
CLIMATIZAÇÃO E DE PICHELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 1843/20020327; identificação de pessoa colectiva
n.º 506070352.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas referente ao ano de 2004 da
sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

5 de Setembro de 2005. — A Conservadora, Carolina Maria
Florêncio Aires. 2007732980

MARCOARCO — CLIMATIZAÇÃO E VENTILAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrícula
n.º 01554/20010713; identificação de pessoa colectiva n.º 505643936.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas referente ao ano de 2004 da
sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

1 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Ana Maria de
Oliveira Caetano Vasconcelos. 2010709870

BELMIESTAMPA — ESTAMPARIA TÊXTIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrícula
n.º 01997/20021213; identificação de pessoa colectiva n.º 506220508.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas referente ao ano de 2004 da
sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

1 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Ana Maria de
Oliveira Caetano Vasconcelos. 2010722850
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SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES DURIENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrícula
n.º 01870/20021010; identificação de pessoa colectiva n.º 506242684;
números e data das apresentações: 01 e 02/20050824.

Certifico que pelo averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 foi registada
a cessação de funções de gerência de Olindo Fernandes Monteiro.

Causa: renúncia, datada de 1 de Julho de 2005.
Pela inscrição n.º 03 foi registada a designação de gerente.
Designado: Patrick Miguel Pedro, solteiro, maior.
Data da deliberação: 1 de Julho de 2005.

Conferida, está conforme.

5 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria das Dores
Soares de Moura. 2007743051

CUID’ACTIVA — SERVIÇOS DE SAÚDE
& FORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrícula
n.º 02284/20050830; identificação de pessoa colectiva n.º 507435265;
número e data da apresentação: 01/20050830.

Certifico que entre Jorge Alberto Gouveia Preto e mulher Olinda
Pinto Oliveira, casados em comunhão de adquiridos, foi constituída a
sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação CUID’ACTIVA — Serviços de
Saúde & Formação, L.da, e terá a sua sede no lugar de Vinhas, fregue-
sia de Alpendurada e Matos, concelho de Marco de Canaveses.

§ único. Mediante deliberação da gerência, poderá a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem
criadas sucursais, agências, delegações ou outras formas locais de re-
presentação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de prestação de serviços
na área da saúde e formação.

§ único. A sociedade poderá adquirir livremente participações em
outras sociedades, mesmo que estas tenham objecto diverso do seu, e
integrar agrupamentos complementares de empresas, constituir asso-
ciações em participação e consórcios.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e corresponde à soma de duas quotas sendo cada uma de
valor nominal de dois mil e quinhentos euros pertencentes uma a cada
um dos sócios.

ARTIGO 4.º

A gerência e administração da sociedade fica a cargo dos gerentes
a designar em assembleia geral, com ou sem remuneração e dispensa-
dos ou não de caução conforme for também deliberado em assembleia
geral, sendo necessária a assinatura de um gerente para obrigar a socie-
dade.

§ único. Ficam contudo desde já designados gerentes ambos os só-
cios Jorge Alberto Gouveia Preto e Olinda Pinto Oliveira.

ARTIGO 5.º

A transmissão de quotas, no todo ou em parte, carece em relação
a estranhos, do consentimento da sociedade; nas cessões onerosas a
não sócios, os não cedentes gozam do direito de preferência.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá entrar imediatamente em actividade, ficando,
desde já, a gerência autorizada a proceder ao levantamento do capital
social depositado para fazer face a despesas com a constituição e
instalação da sociedade.

ARTIGO 7.º

Poderão ser exigidas aos sócios, prestações suplementares de capi-
tal até ao montante de vinte e cinco mil euros, na proporção das
respectivas quotas.

Declararam ainda os outorgantes sob sua inteira responsabilidade:
Que efectuaram no dia 5 de Agosto de 2005, na Caixa Geral de

Depósitos, balcão de Penafiel, numa conta aberta em nome da socie-

dade ora constituída, um depósito, no montante de cinco mil euros,
correspondente à totalidade do seu capital social, assim integralmente
realizado em dinheiro.

Conferida, está conforme.

5 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria das Dores
Soares de Moura. 2007896966

CONSTROBLUE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 02279120050816; identificação de pessoa colectiva
n.º 507442768; número e data da apresentação: 02/20050816.

Certifico que entre Manuel Fernando Vieira de Azevedo e mulher
Laura Lopes Moreira da Silva, casados em comunhão de adquiridos,
foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte con-
trato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta firma CONSTROBLUE, L.da, e tem sua
sede na Rua de São Miguel de Matos, 126, Vale do Covo, freguesia de
Alpendurada e Matos, concelho de Marco de Canaveses.

2 — Por simples deliberação da gerência, poderá a sede social ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
assim como ser criada qualquer outra forma de representação social,
nomeadamente filiais e sucursais no território nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na construção de edifícios, engenharia civil,
compra e venda de bens imobiliários, arrendamento de bens imobili-
ários, promoção imobiliária, comércio por grosso de madeira, mate-
riais de construção e equipamento sanitário.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e corresponde à soma de duas quotas, do valor nominal de
dois mil e quinhentos euros cada, pertencentes uma ao sócio Manuel
Fernando Vieira Azevedo, e outra à sócia Laura Lopes Moreira Silva.

ARTIGO 4.º

1 — A representação activa e passiva da sociedade cabe à gerên-
cia, que será remunerada ou não conforme for deliberado em assem-
bleia geral.

2 — Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios Manuel
Fernando Vieira Azevedo e a sócia Laura Lopes Moreira Silva.

ARTIGO 5.º

1 — A sociedade obriga-se pela assinatura de um gerente.
2- Em ampliação dos poderes de gerência, esta poderá:
a) Comprar e vender veículos automóveis destinados à sua activi-

dade;
b) Arrendar edifícios destinados ao exercício da actividade.

ARTIGO 6.º

1 — Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital, até ao montante do décuplo do capital social.

2 — Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos que ela
carecer nos termos e condições que forem aprovados.

ARTIGO 7.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

A gerência fica desde já autorizada a levantar o capital depositado
em instituição bancária, para fazer face às despesas de constituição e
instalação da sociedade e de aquisição de bens, necessários à prossecu-
ção do seu objecto social.

Conferida, está conforme.

5 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria das Dores
Soares de Moura. 2007741946
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ORIAL — VIAGENS E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 02283/20050826; identificação de pessoa colectiva
n.º 507454561; número e data da apresentação: 02/20050826.

Certifico que entre José Fernando Vieira Madureira e mulher, Ja-
cinta Elisabete Fernandes Soares, casados em separação de bens, foi
constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte con-
trato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma de ORIAL — Viagens e Turismo, L.da,
e tem a sua sede na Avenida do Dr. Francisco Sá Carneiro, Shopping
Memorial Center, bloco D, rés-do-chão, fracção AW, freguesia de
Alpendurada e Matos, concelho de Marco de Canaveses.

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem por objecto o exercício de actividades de
agência de viagens e de turismo.

2 — A sociedade pode participar no capital social de outras em-
presas independentemente do objecto social.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de cem mil
euros e está dividido em duas quotas de igual valor nominal de cin-
quenta mil euros cada pertencentes uma a cada um dos sócios José
Fernando Vieira Madureira e Jacinta Elisabete Fernandes Soares.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência social, remunerada ou não conforme for delibera-
do em assembleia geral, será exercida por todos os sócios, que desde
já ficam nomeados gerentes.

2 — Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos é
bastante a assinatura de um gerente.

3 — Nos poderes normais da competência da gerência incluem-se
os de:

a) Tomar de arrendamento quaisquer locais para a sociedade, alte-
rar ou rescindir os respectivos contratos;

b) Comprar, vender e permutar veículos automóveis de ou para a
sociedade, assinando os respectivos contratos.

c) Confessar, desistir e transigir em juízo.
d) Adquirir por trespasse qualquer estabelecimento comercial ou

industrial.
ARTIGO 5.º

A cessão de quotas é livremente permitida entre os sócios. A favor
de estranhos, carece do consentimento da sociedade, sendo a esta em
primeiro lugar e depois aos sócios não cedentes reconhecido o direito
de preferência, com eficácia real, a exercer pelo valor do último ba-
lanço aprovado.

ARTIGO 6.º

No caso de penhora, arresto ou qualquer outra forma de apreensão
judicial de qualquer quota, a sociedade poderá amortizá-la, pelo valor
do último balanço aprovado, devendo o pagamento ser feito numa ou
mais prestações, sem juros, e no prazo máximo de dois anos após a
fixação definitiva da contrapartida.

ARTIGO 7.º

1 — Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que
esta carecer, nas condições de pagamento e reembolso que forem
deliberadas em assembleia geral.

2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao quíntuplo do capital social, desde que deliberadas por
unanimidade dos votos representativos do capital.

ARTIGO 8.º

As assembleias gerais, sempre que a lei não prescreva outras for-
malidades especiais, serão convocadas por cartas registadas, com avi-
so de recepção, dirigidas aos sócios com a antecedência mínima de
15 dias.

Conferida. Está conforme.

5 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria das Dores
Soares de Moura. 2007896931

TÁXIS FREITAS PINTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 01662/20010919; identificação de pessoa colectiva
n.º 505285355; número e data da apresentação: 02/20050822.

Certifico que, pela inscrição n.º 3, foi registada a dissolução e en-
cerramento da liquidação.

Data da aprovação de contas: 28 de Julho de 2005.

Conferida. Está conforme.

5 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria das Dores
Soares de Moura. 2010705254

VIEIRA & ALVES — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 01652/20010914; identificação de pessoa colectiva
n.º 505730154; número e data da apresentação: 02/20050831.

Certifico que pela inscrição n.º 2, foi registada a dissolução e en-
cerramento da liquidação.

Data da aprovação de contas: 29 de Julho de 2005.

Conferida. Está conforme.

5 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria das Dores
Soares de Moura. 2010705246

JOSÉ LUÍS MONTEIRO LEITE, CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 02277/20050805; identificação de pessoa colectiva
n.º 505643448; números e data das apresentações: 1 a 04/20050805.

Certifico que, pelo averbamento n.º 1 à inscrição n.º 01, foi regis-
tada a cessação de funções de gerência de José Luís Monteiro Leite e
Maria Emília Teixeira Leite.

Causa: renúncia, datada de 17 de Março de 2005.
Pela inscrição n.º 8, foi registado o seguinte acto:
Alteração parcial do contrato de sociedade, sendo sócios José Luís

Monteiro Leite, casado em comunhão de adquiridos com Maria Emí-
lia Teixeira Leite, e António Manuel Monteiro Mendes e mulher Fer-
nanda Manuela Monteiro Pereira, casados em comunhão de adquiri-
dos.

Artigos alterados: 1.º, 4.º e 5.º, que passam a ter a seguinte redac-
ção:

1.º

A sociedade adopta a firma José Luís Monteiro Leite — Constru-
ções, L.da, e vai ter a sua sede no lugar de Oliveira, freguesia de Soa-
lhães, concelho de Marco de Canaveses.

4.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de cinco
mil euros e corresponde à soma de três quotas, uma do valor nominal
singular de duzentos e cinquenta euros, pertencente ao sócio José Luís
Monteiro Leite, e duas dos valores nominais singulares iguais de dois
mil trezentos e setenta e cinco euros, pertencentes uma a cada um
dos sócios António Manuel Monteiro Mendes e Fernanda Manuela
Monteiro Pereira.

5.º

A gerência da sociedade incumbe ao sócio António Manuel Mon-
teiro Mendes, desde já nomeado gerente, vinculando-se a sociedade
pela sua única assinatura.

Foi depositado o texto actualizado do contrato de sociedade.

Conferida. Está conforme.

5 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria das Dores
Soares de Moura. 2010705211

SÉRGIO SERRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 01864/20020909; identificação de pessoa colectiva
n.º 506232298; números e data das apresentações: 4, 5 e 06/
20050826.



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIE N.º 243 — 21 de Dezembro de 200527 140

Certifico que, pelo averbamento n.º 1 à inscrição n.º 01, foi regis-
tada a cessação de funções de gerência de Sérgio Manuel Antunes Pinto
Serra.

Causa: renúncia, datada de 30 de Junho de 2005.
Pelo averbamento n.º 2 à inscrição n.º 01, foi registada a cessação

de funções de gerência de Cândida Maria Ferrás Queirós.
Causa: renúncia, datada de 31 de Dezembro de 2004.
Pela inscrição n.º 03 foi registado o seguinte acto:
Facto: designação de gerente.
Designado: Pedro Egídio Oliveira Gonçalves, solteiro, maior.
Data da deliberação: 1 de Julho de 2005.

Conferida. Está conforme.

5 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria das Dores
Soares de Moura. 2007897105

AUTO JOSÉ & OLIVEIRAS — COMÉRCIO
E REPARAÇÃO VEÍCULOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 02280/20050822; identificação de pessoa colectiva
n.º 507382404; número e data da apresentação: 01/20050822.

Certifico que entre José Torcato da Silva Monteiro, casado em
comunhão geral com Alda Maria Marques de Oliveira; José Rodrigo
Marques de Oliveira, solteiro, maior, e Ana Teresa Marques de Oli-
veira, solteira, maior, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se
rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Auto José & Oliveiras — Co-
mércio e Reparação Veículos, L.da, e terá a sua sede na Avenida da
Feira Nova, freguesia de Ariz, concelho de Marco de Canaveses.

§ único. Mediante deliberação da gerência, poderá a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem
criadas sucursais, agências, delegações ou outras formas locais de re-
presentação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a reparação e comércio de veículos
automóveis.

§ único. A sociedade poderá adquirir livremente participações em
outras sociedades, mesmo que estas tenham objecto diverso do seu, e
integrar agrupamentos complementares de empresas, constituir asso-
ciações em participação e consórcios.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de seis mil
euros, correspondente à soma de três quotas iguais, de dois mil euros
cada, pertencentes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

A gerência e administração da sociedade fica a cargo dos gerentes
a designar em assembleia geral, com ou sem remuneração e dispensa-
dos ou não de caução conforme for também deliberado em assembleia
geral, sendo necessária e suficiente a assinatura de dois gerentes para
obrigar a sociedade.

§ único. Ficam contudo desde já designados gerentes os sócios José
Torcato da Silva Monteiro e José Rodrigo Marques de Oliveira

ARTIGO 5.º

A transmissão de quotas, no todo ou em parte, carece, em relação
a estranhos, do consentimento da sociedade; nas cessões onerosas a
não sócios, os não cedentes gozam do direito de preferência.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá entrar imediatamente em actividade, ficando,
desde já, a gerência autorizada a proceder ao levantamento do capital
social depositado para fazer face a despesas com a constituição e
instalação da sociedade.

Conferida. Está conforme.

5 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria das Dores
Soares de Moura. 2007743060

CONSULTORES EM ENGENHARIA,
COUTINHO & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrícula
n.º 01861/20020419; identificação de pessoa colectiva n.º 505768186;
número e data da apresentação: 03/20050822.

Certifico que, pela inscrição n.º 5, foi registada a dissolução e en-
cerramento da liquidação.

Data da aprovação de contas: 17 de Março 2005.

Conferida. Está conforme.

5 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria das Dores
Soares de Moura. 2007896940

PICHELSOUSA — PICHELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrícula
n.º 00844/960319; identificação de pessoa colectiva n.º 503613371.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas referente ao ano de 2004 da
sociedade em epígrafe.

Conferida. Está conforme.

2 de Setembro de 2005. — A Conservadora, Carolina Maria
Florêncio Aires. 2007732882

CARMARCO — CARROÇARIAS DO MARCO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrícula
n.º 00992/980114; identificação de pessoa colectiva n.º 504053230.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas referente ao ano de 2004 da
sociedade em epígrafe.

Conferida. Está conforme.

2 de Setembro de 2005. — A Conservadora, Carolina Maria
Florêncio Aires. 2007781867

FERNANDO & SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrícula
n.º 00765/941227; identificação de pessoa colectiva n.º 503321192.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas referente ao ano de 2004 da
sociedade em epígrafe.

Conferida. Está conforme.

2 de Setembro de 2005. — A Conservadora, Carolina Maria
Florêncio Aires. 2010708474

MEDIMARCO — SERVIÇOS MÉDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrícula
n.º 01119/981204; identificação de pessoa colectiva n.º 504759000.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas referente ao ano de 2004 da
sociedade em epígrafe.

Conferida. Está conforme.

2 de Setembro de 2005. — A Conservadora, Carolina Maria
Florêncio Aires. 2002232555

DASTCONSTRÓI — PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrícula
n.º 02147/20040824; identificação de pessoa colectiva
n.º 507001397.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas referente ao ano de 2004 da
sociedade em epígrafe.

Conferida. Está conforme.

2 de Setembro de 2005. — A Conservadora, Carolina Maria
Florêncio Aires. 2010851544

AUTO-METALÚRGICA OLIVEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrícula
n.º 00039/600628; identificação de pessoa colectiva n.º 500036233.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas referente ao ano de 2004 da
sociedade em epígrafe.

Conferida. Está conforme.

2 de Setembro de 2005. — A Conservadora, Carolina Maria
Florêncio Aires. 2010723910

J. F. VERÍSSIMO — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrícula
n.º 01021/980319; identificação de pessoa colectiva n.º 504110675.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas referente ao ano de 2004 da
sociedade em epígrafe.

Conferida. Está conforme.

2 de Setembro de 2005. — A Conservadora, Carolina Maria
Florêncio Aires. 2007733110

DESSINARE — DESENHOS, PROJECTOS
E PUBLICIDADE, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrícula
n.º 02178/20050103; identificação de pessoa colectiva n.º 502565837.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas referente ao ano de 2004 da
sociedade em epígrafe.

Conferida. Está conforme.

2 de Setembro de 2005. — A Conservadora, Carolina Maria
Florêncio Aires. 2010704860

RISETÂMEGA — ACABAMENTOS TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrícula
n.º 00482/900117; identificação de pessoa colectiva n.º 502286601.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas referente ao ano de 2004 da
sociedade em epígrafe.

Conferida. Está conforme.

2 de Setembro de 2005. — A Conservadora, Carolina Maria
Florêncio Aires. 2010723937

PADARIA SOALHÃES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrícula
n.º 00141/760211; identificação de pessoa colectiva n.º 500395330.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas referente ao ano de 2004 da
sociedade em epígrafe.

Conferida. Está conforme.

2 de Setembro de 2005. — A Conservadora, Carolina Maria
Florêncio Aires. 2007733625

COFRIGAIA — SOCIEDADE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrícula
n.º 00793/950711; identificação de pessoa colectiva n.º 503469068.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas referente ao ano de 2004 da
sociedade em epígrafe.

Conferida. Está conforme.

2 de Setembro de 2005. — A Conservadora, Carolina Maria
Florêncio Aires. 2007733064

CONSTRUÇÕES ADÃO SILVA & CORREIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrícula
n.º 01573/20010727; identificação de pessoa colectiva n.º 505646412.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas referente ao ano de 2004 da
sociedade em epígrafe.

Conferida. Está conforme.

2 de Setembro de 2005. — A Conservadora, Carolina Maria
Florêncio Aires. 2010723961

CALCETE ALPE — CALCETAMENTOS
E PAVIMENTAÇÕES DE ALPENDURADA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 01465/20010524; identificação de pessoa colectiva
n.º 505430789.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas referente ao ano de 2004 da
sociedade em epígrafe.

Conferida. Está conforme.

2 de Setembro de 2005. — A Conservadora, Carolina Maria
Florêncio Aires. 2010723210

AUTO JOVEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrícula
n.º 00894/961120; identificação de pessoa colectiva n.º 503761621.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas referente ao ano de 2004 da
sociedade em epígrafe.

Conferida. Está conforme.

2 de Setembro de 2005. — A Conservadora, Carolina Maria
Florêncio Aires. 2010723929

M. J. S. F. — SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrícula
n.º 01574/20010727; identificação de pessoa colectiva n.º 505664631.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas referente ao ano de 2004 da
sociedade em epígrafe.

Conferida. Está conforme.

2 de Setembro de 2005. — A Conservadora, Carolina Maria
Florêncio Aires. 2010723198

CONSTRUÇÕES — JOSÉ DA QUINTA
& VASCONCELOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 01522/20010629; identificação de pessoa colectiva
n.º 505594757.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas referente ao ano de 2004 da
sociedade em epígrafe.

Conferida. Está conforme.

2 de Setembro de 2005. — A Conservadora, Carolina Maria
Florêncio Aires. 2010723228

ROSEMPLANTAS — PLANTAS E SEMENTES
PARA JARDIM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrícula
n.º 01634/20010905; identificação de pessoa colectiva n.º 505682818.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas referente ao ano de 2004 da
sociedade em epígrafe.

Conferida. Está conforme.

2 de Setembro de 2005. — A Conservadora, Carolina Maria
Florêncio Aires. 2010723163

CONFECÇÕES FRATIVIR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrícula
n.º 01449/20010504; identificação de pessoa colectiva n.º 505477653.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas referente ao ano de 2004 da
sociedade em epígrafe.

Conferida. Está conforme.

2 de Setembro de 2005. — A Conservadora, Carolina Maria
Florêncio Aires. 2010723236

PINTOGLOR — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrícula
n.º 01474/20010529; identificação de pessoa colectiva n.º 505508036.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas referente ao ano de 2004 da
sociedade em epígrafe.

Conferida. Está conforme.

2 de Setembro de 2005. — A Conservadora, Carolina Maria
Florêncio Aires. 2010723155

SOCIEDADE AGRÍCOLA DO MARCO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrícula
n.º 00781/950320; identificação de pessoa colectiva n.º 503384895.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas referente ao ano de 2004 da
sociedade em epígrafe.

Conferida. Está conforme.

2 de Setembro de 2005. — A Conservadora, Carolina Maria
Florêncio Aires. 2007732904

SUFIMA TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrícula
n.º 00897/961202; identificação de pessoa colectiva n.º 503835374.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas referente ao ano de 2004 da
sociedade em epígrafe.

Conferida. Está conforme.

2 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Albana
Coimbra. 2010708334

TAMEDOURO — CONSTRUTORA IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrícula
n.º 00568/910712; identificação de pessoa colectiva n.º 502594861.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas referente ao ano de 2004 da
sociedade em epígrafe.

Conferida. Está conforme.

2 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Albana
Coimbra. 2008642054

SILVA, SANTOS E C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrícula
n.º 00259/830321; identificação de pessoa colectiva n.º 501853650.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas referente ao ano de 2004 da
sociedade em epígrafe.

Conferida. Está conforme.

2 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Albana
Coimbra. 2010708016

CONSTRUÇÕES ANTÓNIO C. M. PINTO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrícula
n.º 01701/20011016; identificação de pessoa colectiva n.º 505778416.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas referente ao ano de 2004 da
sociedade em epígrafe.

Conferida. Está conforme.

2 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Albana
Coimbra. 2010723953

CONSTRUÇÕES VASCONCELOS, MARTINHO & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrícula
n.º 00874/960814; identificação de pessoa colectiva n.º 503707473.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas referente ao ano de 2004 da
sociedade em epígrafe.

Conferida. Está conforme.

2 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Albana
Coimbra. 2010708091

MAYORCONTA — CONTABILIDADE, CONSULTORIA
FISCAL E AUDITORIAS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrícula
n.º 01279/991207; identificação de pessoa colectiva n.º 504719548.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas referente ao ano de 2004 da
sociedade em epígrafe.

Conferida. Está conforme.

2 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Albana
Coimbra. 2005623474

CONFEITARIA CIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrícula
n.º 00686/930702; identificação de pessoa colectiva n.º 503022764.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas referente ao ano de 2004 da
sociedade em epígrafe.

Conferida. Está conforme.

1 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Albana
Coimbra. 2010707370

FERREIRA, ESPOSA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrícula
n.º 00735/940615; identificação de pessoa colectiva n.º 503219991.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas referente ao ano de 2004 da
sociedade em epígrafe.

Conferida. Está conforme.

1 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Albana
Coimbra. 2010706463

CARPINTARIA — A. BORGES, ESPOSA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 01820/20020318; identificação de pessoa colectiva
n.º 506023664.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas referente ao ano de 2004 da
sociedade em epígrafe.

Conferida. Está conforme.

1 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Albana
Coimbra. 2004965096

CAMPO DO OLIVAL — IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 01524/20010629; identificação de pessoa colectiva
n.º 505494060.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas referente ao ano de 2004 da
sociedade em epígrafe.

Conferida. Está conforme.

1 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Albana
Coimbra. 2010704851

E. C. — CANTINAS, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrícula
n.º 01955/20030416; identificação de pessoa colectiva n.º 506481093.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas referente ao ano de 2004 da
sociedade em epígrafe.

Conferida. Está conforme.

1 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Albana
Coimbra. 2010723325

CONSTRUÇÕES NOGUEIRA & ESPOSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 01674/20010925.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas referente ao ano de 2004 da
sociedade em epígrafe.

Conferida. Está conforme.

1 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Albana
Coimbra. 2010723970

FERNANDO SILVA — ESTRUTURAS E GRADEAMENTOS
EM FERRO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrícula
n.º 01837/20020506; identificação de pessoa colectiva n.º 505998483.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas referente ao ano de 2004 da
sociedade em epígrafe.

Conferida. Está conforme.

1 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Albana
Coimbra. 2010723317

PAPELARIA PELOURINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrícula
n.º 01922/20030122; identificação de pessoa colectiva n.º 506420485.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas referente ao ano de 2004 da
sociedade em epígrafe.

Conferida. Está conforme.

1 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Albana
Coimbra. 2010707524

EDUARDO ARAÚJO & NUNO LASCASAS,
ARQUITECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrícula
n.º 02045/20030923; identificação de pessoa colectiva n.º 506699773.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas referente ao ano de 2004 da
sociedade em epígrafe.

Conferida. Está conforme.

1 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Albana
Coimbra. 2005623440

JESUS & MARIA, CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrícula
n.º 01731/20011115; identificação de pessoa colectiva n.º 505729431.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas referente ao ano de 2004 da
sociedade em epígrafe.

Conferida. Está conforme.

1 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Albana
Coimbra. 2004965193

EVE — EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrícula
n.º 01586/20010806; identificação de pessoa colectiva n.º 504499343.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas referente ao ano de 2004 da
sociedade em epígrafe.

Conferida. Está conforme.

2 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Albana
Coimbra. 2011259959

JOAQUIM DUARTE LEITÃO PEREIRA
CONSTRUÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrícula
n.º 01675/20010925; identificação de pessoa colectiva n.º 505716429.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas referente ao ano de 2004 da
sociedade em epígrafe.

Conferida. Está conforme.

1 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Albana
Coimbra. 2010723945

SUFIMA — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrícula
n.º 01232/990923; identificação de pessoa colectiva n.º 504462792.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas referente ao ano de 2004 da
sociedade em epígrafe.

Conferida. Está conforme.

2 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Albana
Coimbra. 2010705980

ROSA TÊXTIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrícula
n.º 00345/861007; identificação de pessoa colectiva n.º 501728635.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas referente ao ano de 2004 da
sociedade em epígrafe.

Conferida. Está conforme.

2 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Albana
Coimbra. 2010708237

TAMIGESSOS — SOCIEDADSE DE GESSOS
DO TAMÊGA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrícula
n.º 01224/990825; identificação de pessoa colectiva n.º 504607332.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas referente ao ano de 2004 da
sociedade em epígrafe.

Conferida. Está conforme.

2 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Albana
Coimbra. 2010705645

HAPPY BABY — INDÚSTRIA TÊXTIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrícula
n.º 01289/20000224; identificação de pessoa colectiva n.º 504830201.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas referente ao ano de 2004 da
sociedade em epígrafe.

Conferida. Está conforme.

2 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Albana
Coimbra. 2010705912

AGOSTINHO & MANUEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrícula
n.º 01183/990420; identificação de pessoa colectiva n.º 504387677.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas referente ao ano de 2004 da
sociedade em epígrafe.

Conferida. Está conforme.

2 de Setembro de 2005. — A Conservadora, Carolina Maria
Florêncio Aires. 2004961783

POLICOSTURA — MÁQUINAS E ACESSÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 00701/931202; identificação de pessoa colectiva
n.º 503103152.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas referente ao ano de 2004 da
sociedade em epígrafe.

Conferida. Está conforme.

2 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Albana
Coimbra. 2010705670

GÉMEOS FERREIRA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 00722/940322; identificação de pessoa colectiva
n.º 503166790.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas referente ao ano de 2004 da
sociedade em epígrafe.

Conferida. Está conforme.

28 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Albana
Coimbra. 2010709810

GRAHABIT — GRANITOS PARA HABITAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 01408/20010216; identificação de pessoa colectiva
n.º 505336235.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas referente ao ano de 2004 da
sociedade em epígrafe.

Conferida. Está conforme.

2 de Setembro de 2005. — A Conservadora, Carolina Maria
Florêncio Aires. 2007733030

MONTEIRO & REIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 01316/20000519; identificação de pessoa colectiva
n.º 504365967.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas referente ao ano de 2004 da
sociedade em epígrafe.

Conferida. Está conforme.

2 de Setembro de 2005. — A Conservadora, Carolina Maria
Florêncio Aires. 2007732912

P. B. S. — CARPINTARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 01287/20000216; identificação de pessoa colectiva
n.º 504720864.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas referente ao ano de 2004 da
sociedade em epígrafe.

Conferida. Está conforme.

2 de Setembro de 2005. — A Conservadora, Carolina Maria
Florêncio Aires. 2007732971

CAFÉ RIBEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 00694/931008; identificação de pessoa colectiva
n.º 503069175.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas referente ao ano de 2004 da
sociedade em epígrafe.

Conferida. Está conforme.

2 de Setembro de 2005. — A Conservadora, Carolina Maria
Florêncio Aires. 2007732742

QUINTA AVENIDA — APOSTAS MÚTUAS, TABACARIA
E PAPELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrícula
n.º 01301/20000326; identificação de pessoa colectiva n.º 504911783.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas referente ao ano de 2004 da
sociedade em epígrafe.

Conferida. Está conforme.

2 de Setembro de 2005. — A Conservadora, Carolina Maria
Florêncio Aires. 2007732777

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES BEMFAZER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrícula
n.º 00927/970408; identificação de pessoa colectiva n.º 503868744.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas referente ao ano de 2004 da
sociedade em epígrafe.

Conferida. Está conforme.

2 de Setembro de 2005. — A Conservadora, Carolina Maria
Florêncio Aires. 2007733595

H. VIEIRA & IRMÃO, CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrícula
n.º 01228/990909; identificação de pessoa colectiva n.º 504642677.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas referente ao ano de 2004 da
sociedade em epígrafe.

Conferida. Está conforme.

2 de Setembro de 2005. — A Conservadora, Carolina Maria
Florêncio Aires. 2007897270

MENDES & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrícula
n.º 00088/701117; identificação de pessoa colectiva n.º 500384320.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas referente ao ano de 2004 da
sociedade em epígrafe.

Conferida. Está conforme.

2 de Setembro de 2005. — A Conservadora, Carolina Maria
Florêncio Aires. 2011057558

FERNANDO ALMEIDA, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrícula
n.º 00919/970227; identificação de pessoa colectiva n.º 503833711.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas referente ao ano de 2004 da
sociedade em epígrafe.

Conferida. Está conforme.

31 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Albana
Coimbra. 2010722159

CASTRO & LEAL — COMÉRCIO DE MÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 01115/981118; identificação de pessoa colectiva
n.º 504277600.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas referente ao ano de 2004 da
sociedade em epígrafe.

Conferida. Está conforme.

31 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Albana
Coimbra. 2010707133

GRANITOS DO CRUCHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 01006/980213; identificação de pessoa colectiva
n.º 504075900.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas referente ao ano de 2004 da
sociedade em epígrafe.

Conferida. Está conforme.

31 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Albana
Coimbra. 2007743671

LUÍS, FERNANDO & RUI ALMEIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 00681/930604; identificação de pessoa colectiva
n.º 503005541.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas referente ao ano de 2004 da
sociedade em epígrafe.

Conferida. Está conforme.

31 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Albana
Coimbra. 2004965509

ALMEIDA & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 00236/820215; identificação de pessoa colectiva
n.º 501258230.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas referente ao ano de 2004 da
sociedade em epígrafe.

Conferida. Está conforme.

31 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Albana
Coimbra. 2004965495

URBANIZAÇÃO DO OUTEIRO DO CONCELHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 01399/20010130; identificação de pessoa colectiva
n.º 505143160.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas referente ao ano de 2004 da
sociedade em epígrafe.

Conferida. Está conforme.

31 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Albana
Coimbra. 2010704827

PECUÁRIA DO MARCO DE CANAVESES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 01087/980820; identificação de pessoa colectiva
n.º 504240102.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas referente ao ano de 2004 da
sociedade em epígrafe.

Conferida. Está conforme.

31 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Albana
Coimbra. 2010704371

FASDOURO — INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrícula
n.º 00763/941221; identificação de pessoa colectiva n.º 503320129.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas referente ao ano de 2004 da
sociedade em epígrafe.

Conferida. Está conforme.

31 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Albana
Coimbra. 2010709713

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES DURIENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrícula
n.º 01870/20021010; identificação de pessoa colectiva n.º 506242684.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas referente ao ano de 2004 da
sociedade em epígrafe.

Conferida. Está conforme.

31 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Albana
Coimbra. 2007743086

LAMEGOS — IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrícula
n.º 01035/980420; identificação de pessoa colectiva n.º 504133586.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas referente ao ano de 2004 da
sociedade em epígrafe.

Conferida. Está conforme.

1 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Albana
Coimbra. 2010707540

S. E. M. — SOCIEDADE DE EMPREITADAS
DO MARCO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrícula
n.º 00316/851230; identificação de pessoa colectiva n.º 501595163.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas referente ao ano de 2004 da
sociedade em epígrafe.

Conferida. Está conforme.

31 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Albana
Coimbra. 2007743094

CORTE REAL — COMÉRCIO DE TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrícula
n.º 01106/981020; identificação de pessoa colectiva n.º 504277669.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas referente ao ano de 2004 da
sociedade em epígrafe.

Conferida. Está conforme.

31 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Albana
Coimbra. 2007742691

RIBEIRO & CORREIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 01172/990406; identificação de pessoa colectiva
n.º 504546848.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas referente ao ano de 2004 da
sociedade em epígrafe.

Conferida. Está conforme.

31 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Albana
Coimbra. 2010730909

L 2 Z — CONSTRUÇÕES E URBANIZAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 01298/20000322; identificação de pessoa colectiva
n.º 504715526.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas referente ao ano de 2004 da
sociedade em epígrafe.

Conferida. Está conforme.

31 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Albana
Coimbra. 2010704835

CARLOS QUEIRÓS & ESPOSA — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 01677/20010926; identificação de pessoa colectiva
n.º 505689235.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas referente ao ano de 2004 da
sociedade em epígrafe.

Conferida. Está conforme.

2 de Setembro de 2005. — A Conservadora, Carolina Maria
Florêncio Aires. 2008643727

PENAFIEL

GRÁFICA DO IRIVO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 01003/
950321, identificação de pessoa colectiva n.º 503377341.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas res-
peitante ao ano de 2004 referente à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

7 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Duarte Moreira. 2003994980

TRANSPORTES VILA COVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 01511/
990617, identificação de pessoa colectiva n.º 504338714.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas res-
peitante ao ano de 2004 referente à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

7 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Duarte Moreira. 2010859170

GRANITOS SÓSILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 02341/
20021125; identificação de pessoa colectiva n.º 506331490.
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Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas res-
peitante ao ano de 2004 referente à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

7 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Duarte Moreira. 2010851757

SOCIEDADE CONSTRUÇÕES CASTANHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 01325/
980212; identificação de pessoa colectiva n.º 504077422.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas res-
peitante ao ano de 2004 referente à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

7 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Duarte Moreira. 2010859120

TALHO ESTÁDIO — COMÉRCIO DE CARNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 00776/
920617; identificação de pessoa colectiva n.º 502786957.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas res-
peitante ao ano de 2004 referente à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

7 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Duarte Moreira. 2010850181

SONHOFIEL — SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 01595/
20000126; identificação de pessoa colectiva n.º 504521136.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas res-
peitante ao ano de 2004 referente à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

7 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Duarte Moreira. 2010850629

IRMÃOS CORREIA — FABRICAÇÃO DE ARTIGOS
DE GRANITO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 01436/
981210; identificação de pessoa colectiva n.º 504322516.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas res-
peitante ao ano de 2004 referente à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

7 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Duarte Moreira. 2003994971

GRANICOELHO — FABRICO ARTIGOS
EM GRANITOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 02004/
20011009; identificação de pessoa colectiva n.º 505576635.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas res-
peitante ao ano de 2004 referente à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

7 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Duarte Moreira. 2003994998

MINIMERCADO CENTRAL DE ABRAGÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 02126/
20020102; identificação de pessoa colectiva n.º 505869080.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas res-
peitante ao ano de 2004 referente à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

7 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Duarte Moreira. 2003994963

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES DUARTE
& SOARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 00751/
920402; identificação de pessoa colectiva n.º 502740388.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas res-
peitante ao ano de 2004 referente à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

7 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Duarte Moreira. 2010850157

PENAGÁS — UTILIDADES DOMÉSTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 00124/
691016; identificação de pessoa colectiva n.º 500214620.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas res-
peitante ao ano de 2004 referente à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

7 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Duarte Moreira. 2010850114

PENAFONE — INSTALAÇÕES DE REDES
DE TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 01797/
20010525; identificação de pessoa colectiva n.º 505336529.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas res-
peitante ao ano de 2004 referente à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

7 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Duarte Moreira. 2010850661

PADARIAS VALPENA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 02339/
20021118; identificação de pessoa colectiva n.º 506347354.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas res-
peitante ao ano de 2004 referente à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

7 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Duarte Moreira. 2010852966

NORTECOFFE — COMÉRCIO E INSTALAÇÕES
DE EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO E HOTELARIA,

UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 02519/
20040302; identificação de pessoa colectiva n.º 506608468.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas res-
peitante ao ano de 2004 referente à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

7 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Duarte Moreira. 2010850254
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ORIMAR — EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
E ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 00498/
880909; identificação de pessoa colectiva n.º 501604812.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas res-
peitante ao ano de 2004 referente à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

7 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Duarte Moreira. 2010850670

NEGOCINVEST — PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 01538/
990824; identificação de pessoa colectiva n.º 504482165.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas res-
peitante ao ano de 2004 referente à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

7 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Duarte Moreira. 2010850637

MIDÃO & MIDÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 01702/
20001207; identificação de pessoa colectiva n.º 505101696.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas res-
peitante ao ano de 2004 referente à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

7 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Duarte Moreira. 2010850688

INSPEMED — MEDICINA, HIGIENE E SEGURANÇA
NO TRABALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 02604/
20041125; identificação de pessoa colectiva n.º 506940241.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas res-
peitante ao ano de 2004 referente à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

7 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Duarte Moreira. 2010850610

JOSÉ COSTA & MÁRIO COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 01048/
950907; identificação de pessoa colectiva n.º 503481220.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas res-
peitante ao ano de 2004 referente à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

7 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Duarte Moreira. 2010850238

GÁSROCHA — COMÉRCIO DE GÁS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 01067/
951206; identificação de pessoa colectiva n.º 503536580.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas res-
peitante ao ano de 2004 referente à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

7 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Duarte Moreira. 2010850246

GASFIDELIS — INSTALAÇÕES E COMÉRCIO
DE GÁS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 01337/
980305; identificação de pessoa colectiva n.º 504101277.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas res-
peitante ao ano de 2004 referente à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

7 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Duarte Moreira. 2004003510

FIELCARNES — COMÉRCIO DE CARNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 01338/
980305; identificação de pessoa colectiva n.º 504100823.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas res-
peitante ao ano de 2004 referente à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

7 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Duarte Moreira. 2010850092

FIELBRINDE — COMÉRCIO DE BRINDES
PUBLICITÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 00736/
920213; identificação de pessoa colectiva n.º 502715251.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas res-
peitante ao ano de 2004 referente à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

7 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Duarte Moreira. 2010850084

MJPC, GRANITOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 02237/
20020520; identificação de pessoa colectiva n.º 506099482.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas res-
peitante ao ano de 2004 referente à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

7 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Duarte Moreira. 2010852338

INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES LAURA FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 00694/
910606; identificação de pessoa colectiva n.º 502579323.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas res-
peitante ao ano de 2004 referente à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

7 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Duarte Moreira. 2003974903

PAVIJOANA — GRANITOS, CONSTRUÇÕES
E TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 02274/
20020709; identificação de pessoa colectiva n.º 505971933.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas res-
peitante ao ano de 2004 referente à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

7 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Duarte Moreira. 2003974881
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TRATOFIEL — CONSTRUÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 02355/
20021217; identificação de pessoa colectiva n.º 506157440.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas res-
peitante ao ano de 2004 referente à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

6 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Duarte Moreira. 2008698351

PENASEGUR — MEDIAÇÃO DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 02275/
20020709; identificação de pessoa colectiva n.º 506093190.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas res-
peitante ao ano de 2004 referente à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

6 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Duarte Moreira. 2010850122

SOCIEDADE AGRÍCOLA SOLAR DA CARVALHOSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 01167/
961002; identificação de pessoa colectiva n.º 503731676.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas res-
peitante ao ano de 2004 referente à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

6 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Duarte Moreira. 2010851730

CONFECÇÕES J. S. E., L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 00717/
911120; identificação de pessoa colectiva n.º 502653043.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas res-
peitante ao ano de 2004 referente à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

6 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Duarte Moreira. 2003995030

ROCHA, MÁXIMO & ROCHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 02071/
20011122; identificação de pessoa colectiva n.º 505689669.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas res-
peitante ao ano de 2004 referente à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

6 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Duarte Moreira. 2004013249

FABRIXANA — FÁBRICA DE CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 02007/
20011009; identificação de pessoa colectiva n.º 505692449.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas res-
peitante ao ano de 2004 referente à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

6 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Duarte Moreira. 2010851749

COUTYFIL — SUPERMERCADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 02303/
20020903; identificação de pessoa colectiva n.º 506165965.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas res-
peitante ao ano de 2004 referente à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

6 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Duarte Moreira. 2010852915

A. J. PINTO MAGALHÃES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 01701/
20001207; identificação de pessoa colectiva n.º 505157632.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas res-
peitante ao ano de 2004 referente à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

6 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Duarte Moreira. 2010852834

J. M. BROCHADO — SERVIÇOS
DE CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 01498/
990520; identificação de pessoa colectiva n.º 504434209.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas res-
peitante ao ano de 2004 referente à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

6 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Duarte Moreira. 2010859359

AGRIFIEL — MÁQUINAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 01282/
971017; identificação de pessoa colectiva n.º 503978140.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas res-
peitante ao ano de 2004 referente à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

6 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Duarte Moreira. 2010852842

ÁLVARO JESUS SANTOS — TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 01496/
990614; identificação de pessoa colectiva n.º 504469592.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas res-
peitante ao ano de 2004 referente à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

6 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Duarte Moreira. 2010852850

CARPINPENA — INDÚSTRIA DE CARPINTARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 01786/
20010521; identificação de pessoa colectiva n.º 505427710.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas res-
peitante ao ano de 2004 referente à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

6 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Duarte Moreira. 2010852869
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CONSTRUÇÕES, ADRIANO SILVA & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 01241/
970523; identificação de pessoa colectiva n.º 503891428.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas res-
peitante ao ano de 2004 referente à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

6 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Duarte Moreira. 2010852893

CONSTRUÇÕES AVEMIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 01785/
20010521; identificação de pessoa colectiva n.º 505505207.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas res-
peitante ao ano de 2004 referente à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

6 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Duarte Moreira. 2010852907

PORTOPAIVA — INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 01642/
20000615; identificação de pessoa colectiva n.º 504439391.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas res-
peitante ao ano de 2004 referente à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

6 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Duarte Moreira. 2003974911

AFONSO DE OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 00524/
890209; identificação de pessoa colectiva n.º 502109980.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas res-
peitante ao ano de 2004 referente à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

6 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Duarte Moreira. 2003974660

PENAVIAS — CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 02481/
20031205; identificação de pessoa colectiva n.º 506745643.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas res-
peitante ao ano de 2004 referente à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

6 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Duarte Moreira. 2004004371

SANVITEXTEIS — CONFECÇÕES E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 00969/
941021; identificação de pessoa colectiva n.º 503282251.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas res-
peitante ao ano de 2004 referente à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

6 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Duarte Moreira. 2004004363

G.J.R. — PIROTÉCNIA E EXPLOSIVOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 00245/
810125; identificação de pessoa colectiva n.º 501049592.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas res-
peitante ao ano de 2004 referente à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

6 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Duarte Moreira. 2004004398

GASFEC — CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 00614/
900612; identificação de pessoa colectiva n.º 502376392.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas res-
peitante ao ano de 2004 referente à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

6 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Duarte Moreira. 2004004347

GASFEC MINHO CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 02060/
20011116; identificação de pessoa colectiva n.º 505860996.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas res-
peitante ao ano de 2004 referente à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

6 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Duarte Moreira. 2004004339

PEDRAFIDELIS — TRANSPORTES E ALUGUERES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 01324/
980212; identificação de pessoa colectiva n.º 504077414.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas res-
peitante ao ano de 2004 referente à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

6 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Duarte Moreira. 2004004029

ARTUR REIS — TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 01734/
20010308; identificação de pessoa colectiva n.º 504664506.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas res-
peitante ao ano de 2004 referente à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

6 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Duarte Moreira. 2010852001

PAÇOCLEAN — SERVIÇOS DE LIMPEZA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 02517/
20040227; identificação de pessoa colectiva n.º 506886913.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas res-
peitante ao ano de 2004 referente à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

6 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Duarte Moreira. 2010858271
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EDIFIEL — EDIFICADORA DE PENAFIEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 00666/
910208; identificação de pessoa colectiva n.º 502499192.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas res-
peitante ao ano de 2004 referente à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

6 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Duarte Moreira. 2010857720

MANUEL SOUSA & GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 00555/
890616; identificação de pessoa colectiva n.º 502181222.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas res-
peitante ao ano de 2004 referente à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

6 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Duarte Moreira. 2010857704

LOPES, AZEVEDO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 00706/
910716; identificação de pessoa colectiva n.º 502597720.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas res-
peitante ao ano de 2004 referente à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

6 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Duarte Moreira. 2010871219

ANTÓNIO REIS PINTO — CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 02557/
20040621; identificação de pessoa colectiva n.º 506972593.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas res-
peitante ao ano de 2004 referente à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

6 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Duarte Moreira. 2003975586

HENRIMOBEL — CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 01962/
20010907; identificação de pessoa colectiva n.º 505667096.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas res-
peitante ao ano de 2004 referente à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

6 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Duarte Moreira. 2003975268

CONFECÇÕES DE EVA & MANUEL SOARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 02017/
20011011; identificação de pessoa colectiva n.º 505764253.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas res-
peitante ao ano de 2004 referente à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

6 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Duarte Moreira. 2004002395

MARIA DA CONCEIÇÃO DA ROCHA SILVA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 01919/
20010816; identificação de pessoa colectiva n.º 505559099.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas res-
peitante ao ano de 2004 referente à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

5 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Duarte Moreira. 2004128704

GASIDOURO — REPRESENTAÇÕES DE GASES
INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 00319/
830415; identificação de pessoa colectiva n.º 501384766.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas res-
peitante ao ano de 2004 referente à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

6 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Duarte Moreira. 2010858603

TALHO DA PONTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 02693/
20050628; identificação de pessoa colectiva n.º 503846163.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas res-
peitante ao ano de 2004 referente à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

6 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Duarte Moreira. 2010859251

IRMÃOS FERREIRA — SOCIEDADE
CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 00974/
941128; identificação de pessoa colectiva n.º 503299723.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas res-
peitante ao ano de 2004 referente à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

5 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Duarte Moreira. 2010857917

CARNAGRI — MATADOURO REGIONAL DO VALE
DO SOUSA E BAIXO TÂMEGA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 00431/
870513; identificação de pessoa colectiva n.º 501831894.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas res-
peitante ao ano de 2004 referente à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

6 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Duarte Moreira. 2003993550

R.P.N. — TRANSPORTES E ALUGUERES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 01228/
970428; identificação de pessoa colectiva n.º 503925519.
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Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas res-
peitante ao ano de 2004 referente à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

6 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Duarte Moreira. 2004004380

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES IRMÃOS FREITAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 00469/
880112; identificação de pessoa colectiva n.º 501928359.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas res-
peitante ao ano de 2004 referente à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

6 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Duarte Moreira. 2003974652

DOUROVIGA — PAVIMENTOS PRÉ-ESFORÇADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 01651/
20000707; identificação de pessoa colectiva n.º 505025698.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas res-
peitante ao ano de 2004 referente à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

6 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Duarte Moreira. 2004006803

ANTÓNIO NOGUEIRA DE FREITAS & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 01327/
980213; identificação de pessoa colectiva n.º 504077473.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas res-
peitante ao ano de 2004 referente à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

6 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Duarte Moreira. 2004004355

MADEICAMPO — EXPLORAÇÃO FLORESTAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 01807/
20010606; identificação de pessoa colectiva n.º 504841246.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas res-
peitante ao ano de 2004 referente à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

6 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Duarte Moreira. 2003974776

FIELNERTES — MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 01925/
20010821; identificação de pessoa colectiva n.º 505699265.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas res-
peitante ao ano de 2004 referente à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

6 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Duarte Moreira. 2003974920

MÓVEIS APERRELA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 02445/
20030808; identificação de pessoa colectiva n.º 506373355.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas res-
peitante ao ano de 2004 referente à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

6 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Duarte Moreira. 2010870026

CARPINFINA — INDÚSTRIA DE CARPINTARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 02202/
20020320; identificação de pessoa colectiva n.º 505491125.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas res-
peitante ao ano de 2004 referente à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

6 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Duarte Moreira. 2010870018

TELEFINA — INSTALAÇÕES DE REDES
DE TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 01893/
20010727; identificação de pessoa colectiva n.º 505474409.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas res-
peitante ao ano de 2004 referente à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

6 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Duarte Moreira. 2010870050

CONFECÇÕES MARIA DO CÉU & MAGALHÃES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 00635/
901011; identificação de pessoa colectiva n.º 502438517.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas res-
peitante ao ano de 2004 referente à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

6 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Duarte Moreira. 2004000694

ENERGIFIEL, AQUECIMENTO E CANALIZAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 02289/
20020724; identificação de pessoa colectiva n.º 506163210.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas res-
peitante ao ano de 2004 referente à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

6 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Duarte Moreira. 2010858611

METALDRI — CONSTRUÇÕES METÁLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 02287/
20020722; identificação de pessoa colectiva n.º 506008991.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas res-
peitante ao ano de 2004 referente à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

6 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Duarte Moreira. 2010856260

GRANOBRA — GRANITOS E OBRAS PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 00575/
891012; identificação de pessoa colectiva n.º 502238003.



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIEN.º 243 — 21 de Dezembro de 2005 27 153

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas res-
peitante ao ano de 2004 referente à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

6 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Duarte Moreira. 2003974857

RODRIGO RIBEIRO DE MAGALHÃES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 00157/
750408; identificação de pessoa colectiva n.º 500234167.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas res-
peitante ao ano de 2004 referente à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

6 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Duarte Moreira. 2010413024

PÓVOA DE VARZIM

ECOVISÃO — TECNOLOGIAS DO MEIO AMBIENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 02166/980109; identificação de pessoa colectiva n.º 503342688;
inscrição n.º 16; número e data da apresentação: 01/19082005.

Certifico que por escritura de 19 de Maio de 2005, do Cartório
Notarial da Póvoa de Varzim, de Maria Idalina Fernandes Pereira
Amador, alterado o contrato social da sociedade em epígrafe; respei-
tante a:

1.º Sede.
2.º Gerência.
3.º Forma de obrigar.
4.º Consequentemente foram alterados o corpo do artigo 3.º e o

artigo 6.º, que passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

A sociedade tem a firma ECOVISÃO — Tecnologias do Meio
Ambiente, L.da, e tem a sua sede na Rua de Maria da Paz Varzim,
116, na freguesia e concelho da Póvoa de Varzim.

ARTIGO 6.º

1 — A gerência da sociedade e a sua representação, remuneradas
ou não segundo o que for deliberado em assembleia geral, serão exer-
cidas pelos gerentes: Sr. Alípio Gomes do Monte, Dr. Luís Manuel
Vieira Santo Amaro e engenheiro Eloi Franklim Fernandes Ribeiro.

2 — Todos os actos e documentos que obriguem a sociedade, in-
cluindo cheques, letras, livranças e aceites bancários, terão validade
aquando assinados:

a) Por dois gerentes;
b) Por um gerente se para intervir no acto ou actos tiver sido

designado em acta pela assembleia geral;
c) Por um ou mais mandatários ou procuradores no exercício do

respectivo mandato.
3 — A gerência poderá nomear mandatário ou mandatários para a

prática de determinados actos ou categorias de actos.
4 — Ficam englobados nos poderes de gerência, a compra, a venda

e troca de bens imóveis e móveis incluindo veículos automóveis.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, foi
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

30 de Agosto de 2005. — A Adjunta de Conservador, (Assinatura
ilegível.) 2005311898

MONTE & MONTE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 00456/801212; identificação de pessoa colectiva n.º 501112308;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 39; número e data da apresenta-
ção: 5/20050823.

Certifico que foi depositada acta da qual consta a deliberação de
aprovação do projecto de cisão-fusão no qual intervêm, para além da

sociedade em epígrafe, a MONTEADRIANO, SGPS, S. A., e a Socie-
dade de Empreitadas Adriano, S. A.

Está conforme.

30 de Agosto de 2005. — A Adjunta de Conservador, (Assinatura
ilegível.) 2009548248

MONTE & MONTE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 00456/801212; identificação de pessoa colectiva n.º 501112308;
inscrição n.º 40; número e data da apresentação: 06/19082005.

Certifico que por escritura de 19 de Maio de 2005, do Cartório
Notarial da Póvoa de Varzim, de Maria Idalina Fernandes Pereira
Amador, foi alterado o contrato social da sociedade em epígrafe, res-
peitante a:

1.º Conselho de administração.
2.º Forma de obrigar.
3.º Fiscalização.
4.º Prazo.
5.º Consequentemente foram alterados os artigos: 2.º, n.º 2, 4.º,

5.º, 6.º, 7.º, 8.º, 9.º, 10.º, 11.º, 12.º, 13.º, 14.º, 15.º, 16.º, 17.º, 18.º,
19.º e 20.º; e foram aditados os artigos 21.º e 22.º, que passaram a ter
a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Monte & Monte, S. A.

ARTIGO 2.º

1 — A sede social é na Rua de Maria da Paz Varzim, 116, Póvoa
de Varzim, podendo ser transferida, nos termos da lei, por simples
deliberação da administração.

2 — A administração poderá criar e extinguir, em qualquer parte
do território nacional ou estrangeiro, delegações, agências, estabele-
cimentos, sucursais ou qualquer outra forma de representação que jul-
gue conveniente.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto o exercício da indústria de explora-
ção de pedreiras, construção civil e obras públicas, exportação de
granitos e outras pedras, compra e venda de propriedades.

ARTIGO 4.º

A sociedade pode adquirir e alienar participações em sociedades, de
direito nacional ou estrangeiro, independentemente do seu objecto
social, em sociedades reguladas por leis especiais, em sociedades de
responsabilidade ilimitada, bem como associar-se com outras pessoas
jurídicas, para, nomeadamente, formar novas sociedades, agrupamen-
tos complementares de empresas, agrupamentos europeus de interes-
se económico, associações sem fim lucrativo, consórcios, associações
em participação e outras formas institucionais de cooperação.

CAPÍTULO II

Capital, acções, obrigações e prestações acessórias

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de sete mi-
lhões e quinhentos mil euros, está representado e dividido em cento
e cinquenta mil acções ordinárias, cada uma com o valor nominal de
cinquenta euros.

ARTIGO 6.º

1 — As acções serão nominativas ou ao portador reciprocamente
convertíveis à vontade do accionista, a cargo de quem ficarão as des-
pesas de conversão.

2 — No caso de as acções serem representadas por títulos; poderá
haver títulos representativos de uma, cinco, dez, cem, mil, dez mil
acções e seus múltiplos.

3 — Os títulos são assinados por dois administradores.
4 — Fica desde já autorizada a emissão de acções escriturais ou a

conversão de acções tituladas em escriturais, nos termos da legislação
aplicável e desde que haja prévia deliberação nesse sentido da assem-
bleia geral.

ARTIGO 7.º

1 — A sociedade poderá emitir qualquer tipo de obrigações, nos
termos da lei e nas condições estabelecidas pela assembleia geral ou
pela administração.
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2 — Poderão ser emitidas obrigações convertíveis em acções de
categorias especiais e obrigações com direito de subscrição de acções
de categorias especiais.

3 — Na hipótese de ser deliberada pela administração a emissão de
um qualquer dos tipos de obrigações referidos no número anterior,
deverão ser já existentes as categorias especiais de acções aí mencio-
nadas.

4 — Aplicar-se-ão às obrigações emitidas pela sociedade, com as
necessárias adaptações, os n.os 1, 3 e 4 do artigo 6.º

5 — Se assim for deliberado em assembleia geral, os accionistas
podem realizar, gratuita ou onerosamente, e na proporção diferente
da correspondente à sua participação no capital social da sociedade,
conforme for decidido na mesma assembleia, prestações acessórias a
favor da sociedade, mas, em qualquer caso, a realização das presta-
ções acessórias só será obrigatória para os accionistas que tiverem
aceite realiza-las, na própria assembleia que as deliberou ou em docu-
mento escrito posterior.

6 — As prestações acessórias consistirão em entregas de dinheiro
à sociedade, com ou sem contrapartida por parte desta, conforme o
deliberado nos termos do número anterior, terão como montante global
máximo cinquenta milhões de euros, e, sem prejuízo do disposto no
número seguinte, ficam sujeitas ao regime fixado na lei para as pres-
tações suplementares de capital, quanto à exigibilidade, regime de
obrigação e de restituição ficando excluída, porém, a aplicação do
artigo 212.º, n.º 1, do Código das Sociedades Comerciais.

7 — No caso das prestações acessórias serem onerosas o pagamen-
to da contraprestação dos juros pode ter lugar independentemente da
existência de lucros de exercício.

CAPÍTULO III

Administração e fiscalização

ARTIGO 8.º

1 — A sociedade é gerida por um conselho de administração, com-
posto de três, cinco ou sete membros, sendo um o presidente, outro
vice-presidente, e os demais vogais, todos eleitos em assembleia ge-
ral.

2 — A administração poderá nomear mandatário ou mandatários
para a prática de determinados actos ou categoria de actos.

ARTIGO 9.º

1 — Sem prejuízo das demais atribuições que lhe conferem a lei e
estes estatutos, à administração compete assegurar a gestão de todos
os negócios sociais e efectuar todas as operações relativas ao objecto
social, no que lhe são conferidos os mais amplos poderes, nomeada-
mente:

a) Representar a sociedade, em juízo e fora dele, propor e contes-
tar quaisquer acções, transigir e desistir das mesmas e comprometer-
-se em arbitragens;

b) Aprovar o orçamento e plano da empresa;
c) Adquirir, alienar e onerar ou locar, nos termos legais, quaisquer

bens imóveis ou móveis, incluindo acções, quotas e obrigações;
d) Deliberar que a sociedade se associe com outras pessoas, nos

termos do artigo 4.º destes estatutos e deliberar que a sociedade pres-
te, às sociedades de que seja titular de participações, apoio técnico e
financeiro;

e) Deliberar a emissão de obrigações e contrair empréstimos no
mercado financeiro nacional e ou estrangeiro e aceitar a fiscalização
das entidades mutuantes;

f) Designar quaisquer outras pessoas, individuais ou colectivas, para
exercício de cargos sociais noutras empresas, sociedades, instituições
ou organismos públicos ou privados.

2 — O conselho de administração poderá designar o secretário da
sociedade e o respectivo suplente, a quem competirão as funções
previstas na lei; a duração de funções do secretário da sociedade co-
incide com a do mandato do conselho de administração que o desig-
nou, podendo renovar-se por uma ou mais vezes.

ARTIGO 10.º

Todos os actos e documentos que obriguem a sociedade, incluindo
cheques, letras, livranças e aceites bancários, terão validade quando
assinados por:

a) Dois administradores;
b) Um administrador se, para intervir no acto ou actos, tiver sido

designado em acta pelo conselho de administração ou pela assembleia
geral;

c) Um ou mais administradores delegados no exercício da delega-
ção;

d) Um ou mais mandatários ou procuradores no exercício do res-
pectivo mandato.

ARTIGO 11.º

1 — A administração reunirá, normalmente, uma vez por trimes-
tre e, além disso, todas as vezes que o presidente, dois dos membros
da administração ou o fiscal único o convoquem por forma suficiente
e com a antecedência necessária atendendo ao fim a que se destina,
devendo constar das respectivas actas as deliberações que forem to-
madas.

2 — Qualquer administrador pode fazer-se representar nas reuniões
da administração por outro administrador, mediante carta dirigida ao
presidente a mencionar na acta e a arquivar a carta de representação
deverá indicar o dia e hora da reunião a que se destina.

ARTIGO 12.º

Os membros da administração caucionarão ou não o exercício do
seu cargo conforme for deliberado pela assembleia geral que os desig-
nar, ou na falta de deliberação, por qualquer das formas permitidas
por lei e na importância mínima legalmente fixada.

ARTIGO 13.º

A fiscalização da sociedade será exercida por um fiscal único efec-
tivo e um suplente designados em assembleia geral, devendo ambos
ser revisores oficiais de contas ou sociedades de revisores oficiais de
contas.

ARTIGO 14.º

As atribuições do fiscal único são as que lhe são especificadas na lei
e as que lhe ficam consignadas nestes estatutos.

CAPÍTULO IV

Assembleia geral

ARTIGO 15.º

1 — A assembleia geral é constituída somente pelos accionistas com
direito a voto possuidores de acções ou títulos de subscrição que as
substituam e que até oito dias antes da realização da Assembleia, as
tenham:

a) Averbado em seu nome nos registos da sociedade, sendo nomi-
nativas;

b) Depositadas em seu nome, nos cofres da sociedade ou numa
instituição de crédito ou em intermediário financeira autorizado nos
termos da lei, sendo ao portador;

c) Inscritas em conta de valores mobiliários escriturais, se revesti-
rem essa natureza.

2 — O depósito na instituição de crédito ou em intermediário fi-
nanceiro e a inscrição referida na alínea c) do número anterior, têm
de ser comprovados por carta emitida por qualquer destas entidades
que dê entrada na sociedade pelo menos oito dias antes da data da sua
realização.

3 — Os accionistas só poderão comparecer na Assembleia se co-
municarem essa intenção ao presidente da mesa da assembleia geral,
por escrito, até três dias antes da data da sua realização, salvo se ti-
verem comprovado o depósito a que se refere o número anterior.

4 — A presença nas assembleias gerais e a participação na discus-
são dos assuntos da ordem do dia por parte de accionistas sem direito
a voto depende de autorização do presidente da mesa, mas a Assem-
bleia pode revogar essa autorização.

5 — O disposto nos números anteriores não se aplica nas assem-
bleias gerais universais.

ARTIGO 16.º

A cada acção corresponde um voto.

ARTIGO 17.º

A mesa da assembleia geral é composta por um presidente e um
secretário.

ARTIGO 18.º

A assembleia geral reunirá:
a) Em sessão ordinária no primeiro trimestre de cada ano;
b) Em sessão extraordinária, sempre que a administração ou o fis-

cal o julguem conveniente ou quando requerido por accionistas que
reúnam as condições legalmente exigidas.

ARTIGO 19.º

A remuneração dos membros dos cargos sociais será fixada pela
assembleia geral, podendo assumir a forma de retribuição certa,
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cumulada ou não com percentagem nos lucros ou outros benefí-
cios.

ARTIGO 20.º

O mandato dos membros dos órgãos sociais durará três anos, sendo
permitida a sua reeleição por uma ou mais vezes.

CAPÍTULO V

Disposições gerais

ARTIGO 21.º

Deduzidas as parcelas que se devam destinar à constituição e refor-
ço de reservas impostas por lei, os resultados líquidos evidenciados
pelo balanço anual terão a aplicação que a assembleia geral livremen-
te lhes destinar, podendo esta, por maioria simples, deliberar distribuí-
-los, total ou parcialmente, ou afectá-los integralmente a reservas
livres ou outras que pretenda criar.

ARTIGO 22.º

A administração, autorizada pelo fiscal único, poderá resolver fa-
zer adiantamentos sobre lucros no decurso de um exercício, nos ter-
mos previstos na lei.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, foi
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

29 de Agosto de 2005. — A Adjunta de Conservador, (Assinatura
ilegível.) 2005311863

ALPHA BETA — COMÉRCIO DE PLÁSTICOS,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 02530/000316; identificação de pessoa colectiva n.º 504152920;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 7/20050823.

Certifico que foi depositada fotocópia da escritura outorgada em
22 de Agosto de 2005, no Cartório Notarial da Póvoa de Varzim de
Maria Idalina Fernandes Pereira Amador, referente à dissolução e
encerramento da liquidação da sociedade em epígrafe, tendo as contas
sido aprovadas em 22 de Julho de 2005.

30 de Agosto de 2005. — A Adjunta do Conservador, (Assinatura
ilegível.) 2005311855

RESTAURANTE CHINÊS GRANDE HOAJIANG, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 02554/000504; identificação de pessoa colectiva n.º 504914693;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, averbamento n.º 2 à inscrição
n.º 1 e inscrições n.os 5 e 6; números e data das apresentações: 17,
19, 21 e 22/20050324.

Certifico que por escritura de 16 de Junho de 2005, do 2.º Cartório
Notarial de Vila Nova de Gaia, renunciaram à gerência os sócios Ye
Jianhao e Yang Minghua.

Data da renúncia: 16 de Junho de 2005.

Certifico ainda que na mesma escritura foi nomeada gerente a só-
cia Dajiao Yang.

Data da nomeação: 16 de Junho de 2005.
Mais certifico que foi alterado o contrato social da sociedade em

epígrafe, respeitante a sócios e quotas.
Consequentemente foi alterado o artigo 3.º, que passou a ter a se-

guinte redacção:
ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de seis mil
euros e corresponde à soma de duas quotas iguais de três mil euros,
pertencendo uma ao sócio Zhou Weiping e uma à sócia Dajiao Yang.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

30 de Agosto de 2005. — A Adjunta do Conservador, (Assinatura
ilegível.) 2005311871

MISTICATUR — INVESTIMENTOS TURÍSTICOS
E IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 03698/20050825; identificação de pessoa colectiva
n.º 504008404; inscrição n.º 15; número e data da apresentação:
1/20050825.

Certifico que, por escritura de 19 de Maio de 2005, outorgada no
Cartório Notarial da Notária Idalina Amador, na Póvoa de Varzim,
foi o capital social da sociedade em epígrafe aumentado de 50 000 eu-
ros para 500 000 euros, após reforço de 450 000 euros, efectuado por
novas entradas em dinheiro, subscritas da seguinte forma:

Os sócios Manuel Gomes do Monte e Alípio Gomes do Monte,
com 175 000 euros cada um, e a nova sócia LARLIMA — Sociedade
Imobiliária, S. A., com 100 000 euros.

Certifico também que, pela mesma escritura, foi mudada a sede para
o concelho da Póvoa de Varzim.

Consequentemente, os artigos 1.º, n.º 1, e 3.º, do pacto social pas-
saram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade tem a denominação MISTICATUR — Investimen-
tos Turísticos e Imobiliários, L.da, e tem a sua sede na Rua de Avelino
de Barros, 283, na freguesia e concelho da Póvoa de Varzim.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de quinhen-
tos mil euros, e representa-se por cinco quotas, sendo duas iguais de
cento e noventa e cinco mil euros, uma de cada um dos sócios Ma-
nuel Gomes do Monte e Alípio Gomes do Monte, duas iguais de cinco
mil euros, uma da cada uma das sócias Irene Flores Gomes Morim e
Maria de Lurdes Rodrigues Valentim Gomes do Monte e uma no va-
lor de cem mil euros da sócia LARLIMA — Sociedade Imobi-
liária, S. A.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

30 de Agosto de 2005. — A Adjunta da Conservadora, (Assinatura
ilegível.) 2009548256

LAZERLANDIA — PUBLICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 03699/20050825; identificação de pessoa colectiva
n.º 506288587; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 4/
20050825.

Certifico que, por escritura de 13 de Junho de 2005, do 1.º Cartó-
rio Notarial da Póvoa de Varzim, a sociedade em epígrafe procedeu:

1) Mudança de sede para o concelho da Póvoa de Varzim;
2) Alterou o objecto social;
3) Nomeou gerente, na data da mencionada escritura o sócio Car-

los Alberto da Silva Ramires;
4) Alterou a forma de obrigar;
5) Consequentemente alterou os artigos 1.º, n.º 1, 2.º e 6.º, n.os 1 e

3, do pacto social, que passaram a ter à seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a denominação LAZERLANDIA —
Publicações, L.da, e tem a sua sede na Rua das Minas de Ferro, 217, da
freguesia de Rates, deste concelho da Póvoa de Varzim.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na concepção e realização de cam-
panhas publicitárias, publicações de revistas e livros. Fabricação e
comércio de coberturas telescópicas e outras, bem como manutenção
e reparação das mesmas.

ARTIGO 6.º

1 — A gerência, dispensada de caução e remunerada ou não, con-
forme for deliberado em assembleia geral, fica afecta aos sócios Mar-
tina Gomes Vieira, já gerente e ao sócio Carlos Alberto da Silva Ra-
mires, ora nomeado gerente.

3 — Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos, é
suficiente a assinatura de qualquer um dos gerentes.



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIE N.º 243 — 21 de Dezembro de 200527 156

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

31 de Agosto de 2005. — A Adjunta da Conservadora, (Assinatura
ilegível.) 2009548264

UNIVERJOGOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 01365/920211; identificação de pessoa colectiva n.º 502699060;
data da apresentação: 24082005.

Certifico que foram depositados na pasta referente à sociedade em
epígrafe a acta e demais documentos da prestação de contas relativas
ao ano de 2004.

30 de Agosto de 2005. — A Adjunta da Conservadora, (Assinatura
ilegível.) 2009548302

VALONGO

RUBIPEDRA — SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 12 005/
991013; identificação de pessoa colectiva n.º 505713454.

Certifico que foi efectuado o depósito da prestação de contas do
ano de 2004.

Está conforme.

29 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Conceição
Coelho Ribeiro. 2009361253

SERAFIM MOREIRA DA COSTA & IRMÃOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 46 975/
220290; identificação de pessoa colectiva n.º 502296119.

Certifico que foi efectuado o depósito da prestação de contas do
ano de 2004.

Está conforme.

31 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria João da Silva
Pereira. 2009684184

MOURA E DIAS — SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 46 526/
891214; identificação de pessoa colectiva n.º 502259140.

Certifico que foi efectuado o depósito da prestação de contas do
ano de 2004.

Está conforme.

31 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria João da Silva
Pereira. 2009684206

AIRES SILVA & SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 12 196/
991124; identificação de pessoa colectiva n.º 504521241.

Certifico que foi efectuado o depósito da prestação de contas do
ano de 2004.

Está conforme.

31 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria João da Silva
Pereira. 2009684214

CONSTRUTORA BOM PAÇO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 55 656/
20020730; identificação de pessoa colectiva n.º 506092844.

Certifico que foi efectuado o depósito da prestação de contas do
ano de 2004.

Está conforme.

31 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria João da Silva
Pereira. 2009684222

TECNOLAR — INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 43 605;
identificação de pessoa colectiva n.º 501800093.

Certifico que foi efectuado o depósito da prestação de contas do
ano de 2004.

Está conforme.

29 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria João da Silva
Pereira. 2002207305

PEREIRA, RIBEIRO & LEITÃO — VEÍCULOS
AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 55 805/
20030402; identificação de pessoa colectiva n.º 506525414.

Certifico que foi efectuado o depósito da prestação de contas do
ano de 2004.

Está conforme.

31 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria João da Silva
Pereira. 2009684230

STEELSEPT — INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS
HOSPITALARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 56 116/
20050210; identificação de pessoa colectiva n.º 505136643.

Certifico que foi efectuado o depósito da prestação de contas do
ano de 2004.

Está conforme.

31 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria João da Silva
Pereira. 2009684249

BOTAFOGO — TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 09149/
971216; identificação de pessoa colectiva n.º 504041819.

Certifico que foi efectuado o depósito da prestação de contas do
ano de 2004.

Está conforme.

1 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria João da
Silva Pereira. 2009684257

LONGOSMARES — COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 55 756/
20030116; identificação de pessoa colectiva n.º 506412920.

Certifico que foi efectuado o depósito da prestação de contas do
ano de 2004.

Está conforme.

19 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria João da Silva
Pereira. 2009700295
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DOCES SABORES — FABRICO E COMÉRCIO
DE DOÇARIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 13 109;
identificação de pessoa colectiva n.º 504962574.

Certifico que foi efectuado o depósito da prestação de contas do
ano de 2004.

Está conforme.

31 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2009360966

IBERQUIMICA — PRODUTOS QUÍMICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 46 863/
900207; identificação de pessoa colectiva n.º 502287993.

Certifico que foi efectuado o depósito da prestação de contas do
ano de 2004.

Está conforme.

1 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria João da
Silva Pereira. 2009684265

FERREIRA, ALMEIDA & BRAZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 35 944/
820114; identificação de pessoa colectiva n.º 501236740.

Certifico que foi efectuado o depósito da prestação de contas do
ano de 2004.

Está conforme.

1 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria João da
Silva Pereira. 2009684273

AQUECIPORTO — SISTEMAS DE AQUECIMENTO
E REFRIGERAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 05858/
950524; identificação de pessoa colectiva n.º 503438618.

Certifico que foi efectuado o depósito da prestação de contas do
ano de 2004.

Está conforme.

1 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria João da
Silva Pereira. 2009684281

MATERFLORA — COMÉRCIO DE FLORES E PLANTAS
ARTIFICIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 03209/
930426; identificação de pessoa colectiva n.º 502982519.

Certifico que foi efectuado o depósito da prestação de contas do
ano de 2004.

Está conforme.

1 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Carvalho Madeira Barros. 2009361407

A. PEIXOTO & PEIXOTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 21 180/
750326; identificação de pessoa colectiva n.º 500304238.

Certifico que foi efectuado o depósito da prestação de contas do
ano de 2002.

Está conforme.

1 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Carvalho Madeira Barros. 2009361393

A. PEIXOTO & PEIXOTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 21 180/
750326; identificação de pessoa colectiva n.º 500304238.

Certifico que foi efectuado o depósito da prestação de contas do
ano de 2003.

Está conforme.

1 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Carvalho Madeira Barros. 2009361385

J. M. MOREIRA, COMÉRCIO AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 55 727/
20021125; identificação de pessoa colectiva n.º 506288264.

Certifico que foi efectuado o depósito da prestação de contas do
ano de 2004.

Está conforme.

1 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Carvalho Madeira Barros. 2009361377

IDEIAS TORRES — COMÉRCIO MOBILIÁRIO
E DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 55 971;
identificação de pessoa colectiva n.º 506908950.

Certifico que foi efectuado o depósito da prestação de contas do
ano de 2004.

Está conforme.

31 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2002207410

PR — INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 4294;
identificação de pessoa colectiva n.º 503166030.

Certifico que foi efectuado o depósito da prestação de contas do
ano de 2004.

Está conforme.

31 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2008263517

HABIVISÃO — SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 4054;
identificação de pessoa colectiva n.º 503118028.

Certifico que foi efectuado o depósito da prestação de contas do
ano de 2004.

Está conforme.

29 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Conceição
Coelho Ribeiro. 2002207330

CRIAPLANOS — TÉCNICOS CONSTRUTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 38 104;
identificação de pessoa colectiva n.º 501408711.

Certifico que foi efectuado o depósito da prestação de contas do
ano de 2004.

Está conforme.

29 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Conceição
Coelho Ribeiro. 2002207321
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FLP TOPOGRAFIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 550 559/
20020404; identificação de pessoa colectiva n.º 505713454.

Certifico que foi efectuado o depósito da prestação de contas do
ano de 2004.

Está conforme.

29 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Conceição
Coelho Ribeiro. 2009361229

CEREJO DA COSTA, PROJECTOS
E CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 55 884/
20031003; identificação de pessoa colectiva n.º 506697355.

Certifico que foi efectuado o depósito da prestação de contas do
ano de 2004.

Está conforme.

29 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Conceição
Coelho Ribeiro. 2009361237

MACRAPEX — COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA
AUTOMÓVEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 756;
identificação de pessoa colectiva n.º 502571233.

Certifico que foi efectuado o depósito da prestação de contas do
ano de 2004.

Está conforme.

1 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Conceição
Coelho Ribeiro. 2002207496

AIRES FONSECA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 55 143/
20010504.

Certifico que foi efectuado o depósito da prestação de contas do
ano de 2004.

Está conforme.

29 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Conceição
Coelho Ribeiro. 2009361326

AGOSTINHO S. — FABRICO E COMÉRCIO
DE MÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 55 781;
identificação de pessoa colectiva n.º 505723123.

Certifico que foi efectuado o depósito da prestação de contas do
ano de 2004.

Está conforme.

29 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Conceição
Coelho Ribeiro. 2000078834

ANTÓNIO SOUSA & DIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 55 709;
identificação de pessoa colectiva n.º 506294811.

Certifico que foi efectuado o depósito da prestação de contas do
ano de 2004.

Está conforme.

31 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2009361199

PINHEIRO & BASTO — SOCIEDADE MONTAGEM
E ACABAMENTOS DE MÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 55 785/
20030303; identificação de pessoa colectiva n.º 505963949.

Certifico que foi efectuado o depósito da prestação de contas do
ano de 2004.

Está conforme.

30 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Conceição
Coelho Ribeiro. 2009684117

M. L.  F. SILVA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 56 089/
20041207; identificação de pessoa colectiva n.º 507176677.

Certifico que foi efectuado o depósito da prestação de contas do
ano de 2004.

Está conforme.

30 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria João da Silva
Pereira. 2002652929

CANALIZAÇÕES ADELINO MENDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 47 922/
900704; identificação de pessoa colectiva n.º 502376155.

Certifico que foi efectuado o depósito da prestação de contas do
ano de 2004.

Está conforme.

30 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria João da Silva
Pereira. 2006190946

COMOVAL — CONSTRUTORA MODERNA
DE VALONGO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 00041/
901024; identificação de pessoa colectiva n.º 500462292.

Certifico que foi efectuado o depósito da prestação de contas do
ano de 2004.

Está conforme.

31 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Carvalho Madeira Barros. 2009361318

CONSTRUÇÕES AUGUSTO NEVES & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 55 769;
identificação de pessoa colectiva n.º 506312607.

Certifico que foi efectuado o depósito da prestação de contas do
ano de 2004.

Está conforme.

31 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Manuela
Magalhães da Silva. 2009361245

CONDURIL — CONSTRUTORA DURIENSE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 18 673;
identificação de pessoa colectiva n.º 500070210.

Certifico que foi efectuado o depósito da prestação de contas do
ano de 2004.

Está conforme.

31 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2002207461
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MORADINOVA — SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 12 450.

Certifico que foi efectuado o depósito da prestação de contas do
ano de 2004.

Está conforme.

30 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2002207356

CARDOSO & SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 37 782;
identificação de pessoa colectiva n.º 501392920.

Certifico que foi efectuado o depósito da prestação de contas do
ano de 2004.

Está conforme.

30 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2002207364

ESQUADRIA IMPAR — GABINETE DE ARQUITECTURA
E ENGENHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 55 231;
identificação de pessoa colectiva n.º 505420465.

Certifico que foi efectuado o depósito da prestação de contas do
ano de 2004.

Está conforme.

30 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2002207372

BORDADOS 2000, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 2215;
identificação de pessoa colectiva n.º 502768320.

Certifico que foi efectuado o depósito da prestação de contas do
ano de 2004.

Está conforme.

30 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2002207380

EVITAM — CLÍNICA SERVIÇOS MÉDICOS,
FISIOTERAPIA E ENFERMAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 6940;
identificação de pessoa colectiva n.º 503620416.

Certifico que foi efectuado o depósito da prestação de contas do
ano de 2004.

Está conforme.

29 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria João da Silva
Pereira. 2002207313

HÉLDER QUEIJO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 56 039/
20040901; identificação de pessoa colectiva n.º 507093429.

Certifico que foi efectuado o depósito da prestação de contas do
ano de 2004.

Está conforme.

29 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria João da Silva
Pereira. 2009701437

DIFO — SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 55 265/
20010730; identificação de pessoa colectiva n.º 505412551.

Certifico que foi efectuado o depósito da prestação de contas do
ano de 2004.

Está conforme.

1 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Conceição
Coelho Ribeiro. 2009701240

JOSÉ DA SILVA MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 21 675/
760224; identificação de pessoa colectiva n.º 500575096.

Certifico que foi efectuado o depósito da prestação de contas do
ano de 2004.

Está conforme.

29 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria João da Silva
Pereira. 2009701445

TAVARES & MARQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 08116/
970311; identificação de pessoa colectiva n.º 503851353.

Certifico que foi efectuado o depósito da prestação de contas do
ano de 2004.

Está conforme.

29 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria João da Silva
Pereira. 2009701453

DAVID ROCHA & CARLOS — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 55 320/
20010925; identificação de pessoa colectiva n.º 505683776.

Certifico que foi efectuado o depósito da prestação de contas do
ano de 2004.

Está conforme.

29 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria João da Silva
Pereira. 2006196642

TRANSIVO — TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 12 134/
991111; identificação de pessoa colectiva n.º 504503014.

Certifico que foi efectuado o depósito da prestação de contas do
ano de 2004.

Está conforme.

29 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria João da Silva
Pereira. 2009350243

NUNESOUSA — CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 13 051/
20000518; identificação de pessoa colectiva n.º 504908073.

Certifico que foi efectuado o depósito da prestação de contas do
ano de 2004.

Está conforme.

29 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria João da Silva
Pereira. 2003566864
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JOSÉ ANTÓNIO T. MOUTINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 55 220/
20010703; identificação de pessoa colectiva n.º 505442720.

Certifico que foi efectuado o depósito da prestação de contas do
ano de 2004.

Está conforme.

29 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria João da Silva
Pereira. 2009701461

TROUFAS, PAPELARIA E TABACARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 08133/
970314; identificação de pessoa colectiva n.º 503851671.

Certifico que foi efectuado o depósito da prestação de contas do
ano de 2004.

Está conforme.

29 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria João da Silva
Pereira. 2009701470

MEDISOUTO — SERVIÇOS MÉDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 08164/
970320; identificação de pessoa colectiva n.º 503854450.

Certifico que foi efectuado o depósito da prestação de contas do
ano de 2004.

Está conforme.

29 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria João da Silva
Pereira. 2009701488

AD LUCEM — ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO
E DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 10 104/
980710; identificação de pessoa colectiva n.º 504203711.

Certifico que foi efectuado o depósito da prestação de contas do
ano de 2004.

Está conforme.

29 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria João da Silva
Pereira. 2009701496

EMYZIPPER — FÁBRICA DE FECHOS DE CORRER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 7223/
981125; identificação de pessoa colectiva n.º 504299646.

Certifico que foi efectuado o depósito da prestação de contas do
ano de 2004.

Está conforme.

29 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria João da Silva
Pereira. 2009701518

OURIVESARIA DO CRUZEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 10 192/
980729; identificação de pessoa colectiva n.º 504234501.

Certifico que foi efectuado o depósito da prestação de contas do
ano de 2004.

Está conforme.

29 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria João da Silva
Pereira. 2009701526

F2N — COMBUSTÍVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 56 045;
identificação de pessoa colectiva n.º 507024109.

Certifico que foi efectuado o depósito da prestação de contas do
ano de 2004.

Está conforme.

31 de Agosto de 2005. — A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2002207453

CONSTRUÇÕES CRUZ, ARCHER & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 43 406/
870209; identificação de pessoa colectiva n.º 501777865.

Certifico que foi efectuado o depósito da prestação de contas do
ano de 2004.

Está conforme.

29 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria João da Silva
Pereira. 2009684109

GOLD PORTA — IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
DE PORTÕES SECCIONADOS E COMPONENTES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 5482/
970410; identificação de pessoa colectiva n.º 503858803.

Certifico que foi efectuado o depósito da prestação de contas do
ano de 2004.

Está conforme.

30 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria João da Silva
Pereira. 2008611140

AFIBATE — MOTORIZAÇÃO DE FECHADURAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 04671/
940630; identificação de pessoa colectiva n.º 503226424.

Certifico que foi efectuado o depósito da prestação de contas do
ano de 2004.

Está conforme.

30 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria João da Silva
Pereira. 2008611124

TÁXIS JODITELA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 13 126/
20000601; identificação de pessoa colectiva n.º 504901800.

Certifico que foi efectuado o depósito da prestação de contas do
ano de 2004.

Está conforme.

30 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria João da Silva
Pereira. 2010408470

VILA DO CONDE

MARIA DO ALÍVIO NUNES — SALÃO
DE CABELEIREIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 03229/011129; identificação de pessoa colectiva n.º 505770300;
número e data da apresentação: PC-906/050630.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

29 de Agosto de 2005. — Pelo Conservador, (Assinatura ilegível.)
2009927583
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ARMANDO & JORGE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 312/771004; identificação de pessoa colectiva n.º 500695873;
número e data da apresentação: PC-905/050630.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

29 de Agosto de 2005. — Pelo Conservador, (Assinatura ilegível.)
2009934253

TÓPICO — SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 02269/980407; identificação de pessoa colectiva n.º 502312718;
número e data da apresentação: PC-904/050630.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

29 de Agosto de 2005. — Pelo Conservador, a Ajudante,
(Assinatura ilegível.) 2009934245

F. S. DIAS — RESTAURAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 02235/980220; identificação de pessoa colectiva n.º 504082310;
número e data da apresentação: PC-903/050630.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

29 de Agosto de 2005. — Pelo Conservador, (Assinatura ilegível.)
2009934237

PLUS SEC — LAVANDARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 02657/20000324; identificação de pessoa colectiva
n.º 504909240; número e data da apresentação: 931/050701.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

30 de Agosto de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008771474

PLUS SEC — LAVANDARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula n.º 02657/
20000324; identificação de pessoa colectiva n.º 504909240; número
e data da apresentação: PC-935/050701.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

31 de Agosto de 2005. — Pelo Conservador, (Assinatura ilegível.)
2008771601

MOLDURAS SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 03666/030717; identificação de pessoa colectiva n.º 506628779;
número e data da apresentação: PC-934/050701.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

31 de Agosto de 2005. — Pelo Conservador, (Assinatura ilegível.)
2008771628

A BARCA DO CONDE — RESTAURANTE,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 02494/990621; identificação de pessoa colectiva n.º 504707400;
número e data da apresentação: PC-936/050701.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

31 de Agosto de 2005. — Pelo Conservador, (Assinatura ilegível.)
2008771636

VENTURA & FILHOS — CONSTRUÇÃO
E DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 02257/980320; identificação de pessoa colectiva n.º 504108077;
número e data da apresentação: PC-937/050701.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

31 de Agosto de 2005. — Pelo Conservador, (Assinatura ilegível.)
2009710274

DUOFIL — SOCIEDADE COMERCIAL E INDUSTRIAL
DE PERFIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 01226/911031; identificação de pessoa colectiva n.º 502638931;
número e data da apresentação: PC-938/050701.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

29 de Agosto de 2005. — Pelo Conservador, (Assinatura ilegível.)
2003824146

PINHO & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1093/900423; identificação de pessoa colectiva n.º 502332425;
número e data da apresentação: PC-939/050701.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

31 de Agosto de 2005. — Pelo Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010168550

JC — PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 03410/020812; identificação de pessoa colectiva n.º 506210014;
número e data da apresentação: PC-909/050701.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

30 de Agosto de 2005. — Pelo Conservador, (Assinatura ilegível.)
2010058259

ZINCONORTE — METALOMECÂNICA
E GALVANIZAÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1030/270789; identificação de pessoa colectiva n.º 502198788;
número e data da apresentação: PC-914/050701.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

30 de Agosto de 2005. — Pelo Conservador, (Assinatura ilegível.)
2009203585



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIE N.º 243 — 21 de Dezembro de 200527 162

GEOS — INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS INJECTADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2556/991001; identificação de pessoa colectiva n.º 504374486;
número e data da apresentação: PC-913/050701.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

30 de Agosto de 2005. — Pelo Conservador, (Assinatura ilegível.)
2003824189

IRRINOR — IRRIGAÇÃO E EQUIPAMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 02997/010628; identificação de pessoa colectiva n.º 502527757;
número e data da apresentação: PC-912/050701.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

30 de Agosto de 2005. — Pelo Conservador, (Assinatura ilegível.)
2003824197

ROSINA DE SÁ F. ALMEIDA — SOCIEDADE
DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 03591/030221; identificação de pessoa colectiva n.º 506481182;
número e data da apresentação: PC-911/050701.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

30 de Agosto de 2005. — Pelo Conservador, (Assinatura ilegível.)
2009934288

ESCOLA DE CONDUÇÃO NASCIMENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 02291/980525; identificação de pessoa colectiva n.º 504155903;
número e data da apresentação: PC-910/050701.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

30 de Agosto de 2005. — Pelo Conservador, (Assinatura ilegível.)
2009926455

RUI MOURA & GRAÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 02646/20000313; identificação de pessoa colectiva
n.º 504902717; número e data da apresentação: 915/050701.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

30 de Agosto de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2009553446

SOCIEDADE DE GESTÃO IMOBILIÁRIA FELIZARDO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 01494/930611; identificação de pessoa colectiva n.º 503005169;
número e data da apresentação: 916/050701.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

30 de Agosto de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2009926390

REFORMA — DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 03659/030630; identificação de pessoa colectiva n.º 504121189;
número e data da apresentação: 917/050701.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

30 de Agosto de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2009926463

J. DIAS FERREIRA — AZEITES E ÓLEOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 01149/901227; identificação de pessoa colectiva n.º 502484594;
número e data da apresentação: 918/050701.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

30 de Agosto de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2009923529

CARLECONDE — SOCIEDADE DE GESTÃO
IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 01727/950220; identificação de pessoa colectiva n.º 503357235;
número e data da apresentação: 919/050701.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

30 de Agosto de 2005. — Pelo Conservador, (Assinatura ilegível.)
2010363710

SERRALHARIA JOFEBAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 00818/870205; identificação de pessoa colectiva n.º 501786724;
número e data da apresentação: PC-920/050701.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

31 de Agosto de 2005. — Pelo Conservador, (Assinatura ilegível.)
2009934067

LOJA DAS JANELAS — COMÉRCIO E MONTAGEM
DE CAIXILHARIAS E DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 02529/990823; identificação de pessoa colectiva n.º 504511327;
número e data da apresentação: PC-921/050701.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

30 de Agosto de 2005. — Pelo Conservador, (Assinatura ilegível.)
2009934296

JOFE — COMERCIALIZAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO
DE CAIXILHARIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 02110/970626; identificação de pessoa colectiva n.º 503905097;
número e data da apresentação: PC-922/050701.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

30 de Agosto de 2005. — Pelo Conservador, (Assinatura ilegível.)
2009934300

JUVENAL & LUCÍLIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 02270/980408; identificação de pessoa colectiva n.º 504124072;
número e data da apresentação: PC-927/050701.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

30 de Agosto de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2007169428
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Diário normal — 7 dias úteis;

Em suplemento:

Com entrega nas livrarias da INCM — 4 dias úteis;

Enviados pelo correio — 5 dias úteis.

As datas de publicação dos anúncios no Diário da República, 3.ª série, ocorrem nos seguin-

tes prazos, contados a partir do dia seguinte ao da sua entrada nos serviços da Imprensa Nacional-

-Casa da Moeda, S. A.:

1. Concursos públicos
2. Despachos, Éditos, Avisos e Declarações

3. Diversos [excepto relatórios, balancetes e socieda-

des (sem registo)]

AVISO

Diário normal — 5 dias úteis;

Em suplemento:

Com entrega nas livrarias da INCM — 4 dias úteis;

Enviados pelo correio — 5 dias úteis.

Nota. — As convocatórias estão incluídas no 3. DIVERSOS.
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       AVISO
Por ordem superior e para constar, comunica-se
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e autenticada com selo branco.

Os prazos para reclamação de faltas do Diário da
República são, respectivamente, de 30 dias para o
continente e de 60 dias para as Regiões Autónomas e
estrangeiro, contados da data da sua publicação.
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PREÇO DESTE NÚMERO (IVA INCLUÍDO 5%)

• Loja do Cidadão (Aveiro) Rua de Orlando Oliveira, 41 e 47 — 3800-040 Aveiro
Forca Vouga
Telef. 23 440 58 49   Fax 23 440 58 64

• Avenida de Fernão de Magalhães, 486 — 3000-173 Coimbra
Telef. 23 985 64 00    Fax 23 985 64 16

• Rua da Escola Politécnica, 135 — 1250-100 Lisboa
Telef. 21 394 57 00  Fax 21 394 57 58  Metro — Rato

• Rua do Marquês de Sá da Bandeira, 16-A e 16-B — 1050-148 Lisboa
Telef. 21 330 17 00   Fax 21 330 17 07  Metro — S. Sebastião

• Rua de D. Francisco Manuel de Melo, 5 — 1099-002 Lisboa
Telef. 21 383 58 00  Fax 21 383 58 34

• Rua de D. Filipa de Vilhena, 12 — 1000-136 Lisboa
Telef. 21 781 07 00   Fax 21 781 07 95  Metro — Saldanha

• Rua das Portas de Santo Antão, 2-2/A — 1150-268 Lisboa
Telefs. 21 324 04 07/8    Fax 21 324 04 09  Metro — Rossio

• Loja do Cidadão (Lisboa) Rua de Abranches Ferrão, 10 — 1600-001 Lisboa
Telef. 21 723 13 70    Fax 21 723 13 71  Metro — Laranjeiras

• Avenida de Roma, 1 — 1000-260 Lisboa
Telef. 21 840 10 24   Fax 21 840 09 61

• Praça de Guilherme Gomes Fernandes, 84 — 4050-294 Porto
Telef. 22 339 58 20    Fax 22 339 58 23

• Loja do Cidadão (Porto) Avenida de Fernão Magalhães, 1862 — 4350-158 Porto
Telef. 22 557 19 27    Fax 22 557 19 29
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