
S U M Á R I O

Terça-feira, 10 de Janeiro de 2006

PARTE A

PARTE B

1. Concursos públicos
Órgãos de soberania ............................................... 549
Autarquias ............................................................... 555
Entidades particulares ............................................. 558
Rectificações ........................................................... 569

2. Despachos, Éditos, Avisos e Declarações
Órgãos de soberania ............................................... 571
Tribunais ................................................................. 572
Autarquias ............................................................... 580

3. Diversos
Convocatórias ......................................................... 606
Avisos ..................................................................... 606
Balancetes ............................................................... 607

4. Empresas — Registo comercial
Faro ......................................................................... 615
Guarda ..................................................................... 618

Leiria ....................................................................... 618
Lisboa ...................................................................... 626
Portalegre ............................................................... 646
Porto ....................................................................... 647

DIÁRIO DA REPÚBLICA

Número 7

III
S É R I E





DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIEN.º 7 — 10 de Janeiro de 2006 549

1. Concursos públicos

PARTE A

ÓRGÃOS DE SOBERANIA

MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS,
TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES

Instituto Portuário e dos Transportes
Marítimos, I. P.

ANÚNCIO DE CONCURSO

Obras ¢

Fornecimentos £

Serviços £

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

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
IPTM — Instituto Portuário Delegação para a Gestão dos Portos
e dos Transportes Marítimos, I. P. do Centro

Unidade Orgânica de Peniche

Endereço Código postal
Porto de Pesca 2520-630 Peniche

Localidade/Cidade País
Peniche Portugal

Telefone Fax
262781154 262784225

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
centro.peniche@imarpor.pt www.imarpor.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
Empreitada de construção das infra-estruturas da 2.ª fase do Porto de Pesca de Pe-
niche — 1.ª etapa.

II.1.6) Descrição/objecto do concurso
A reabilitação/reconstrução do molhe-cais envolve as intervenções que se passam
a descrever:
a) Remoção de inertes e demais materiais existentes no terrapleno, por forma a esta-
belecer a sua cota a (+ 5,50 m) ZH;
b) Execução das seguintes infra-estruturas do Porto de Pesca de Peniche:
i) Viárias, incluindo passeios, estacionamentos, lancilagem e vedação;
ii) Distribuição de água potável, captação e distribuição de água salgada;
iii) Drenagem de águas pluviais e de lavagem;
iv) Esgotos residuais, incluindo estação elevatória;
v) Sistema de distribuição de energia eléctrica e de iluminação, incluindo um gera-
dor de emergência;
vi) Sistema de comunicações e televigilância (dados, CCTV);
c) Construção dos seguintes edifícios:
i) Portaria e báscula;
ii) Marégrafo;
iii) Edifício provisório de recepção e trasfega de pescado (estrutura metálica com
projecto de execução do fornecedor).
Preço base do concurso: 4 500 000 euros, com exclusão do IVA.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Porto de Pesca de Peniche, freguesia e concelho de Peniche, distrito de Leiria.

Código NUTS
PT 1-3-01 (Oeste).

II.1.8) Nomenclatura

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

Objecto 45.11.12.90-7 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

Objectos45.23.13.00-8 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
comple- 45.23.14.00-9 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
mentares45.23.23.00-5 \\\\-\\\\\-\\\\\-\

45.22.32.10-1 \\\\-\\\\\-\\\\\-\

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

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

um lote £ vários lotes £ todos os lotes £

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

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO

II.2.1) Quantidade ou extensão total
A empreitada é conjunta, devendo as propostas dos concorrentes contemplar a to-
talidade dos trabalhos discriminados.

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

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

Prazo em meses 20 e/ou em dias \\\ a partir da data da consignação (para
obras)
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SECÇÃO III: INFORMAÇÕES DE CARÁCTER JURÍDICO, ECONÓMICO,
FINANCEIRO E TÉCNICO

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO

III.1.1) Cauções e garantias exigidas
5% do valor total da adjudicação, com exclusão do IVA.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
A empreitada é por série de preços, nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 8.º
do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março. O cálculo dos pagamentos será realizado
periodicamente através da medição dos trabalhos de cada espécie para o efeito de
pagamento das quantias apuradas, às quais serão aplicados os preços unitários.
O financiamento terá como fonte o Orçamento do Estado, sendo o encargo respec-
tivo satisfeito por conta da dotação do PIDDAC, consignada ao IPTM. Está tam-
bém candidatado a financiamento comunitário.

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
Podem apresentar-se a concurso agrupamentos de empresas, sem que entre elas exis-
ta qualquer modalidade jurídica de associação, desde que todos satisfaçam as dis-
posições legais relativas ao exercício da actividade de empreiteiro de obras públi-
cas, obrigando-se a associarem-se, antes da celebração do contrato, na modalidade
de consórcio externo em regime de responsabilidade solidária.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/do
prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a capacidade
económica, financeira e técnica mínima exigida
a) Os concorrentes deverão ser titulares de alvará de construção, emitido pelo
IMOPPI, contendo as seguintes autorizações:
i) A 1.ª subcategoria (Vias de circulação rodoviária e aeródromos) da 2.ª categoria
(Vias de comunicação, obras de urbanização e outras infra-estruturas), em classe que
cubra o valor global da proposta;
ii) A 6.ª subcategoria (Saneamento básico) da 2.ª categoria (Vias de comunicação,
obras de urbanização e outras infra-estruturas), a 1.ª subcategoria (Instalações eléc-
tricas de baixa tensão) da 4.ª categoria (Instalações eléctricas e mecânicas), a 1.ª
subcategoria (Estruturas e elementos de betão) e a 2.ª subcategoria (Estruturas
metálicas) da 1.ª categoria (Edifícios), nas classes correspondentes à parte dos tra-
balhos a que respeitem, caso o concorrente não recorra à faculdade conferida no
n.º 6.3;
b) Os concorrentes não titulares de alvará de construção emitido pelo IMOPPI
deverão apresentar 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,
com as alterações introduzidas pela Portaria n.º 3/2002, de 4 de Janeiro, o qual
indicará os elementos de referência relativos à idoneidade, à capacidade financeira
e económica e à capacidade técnica que permitiram aquela inscrição e justifique a
classificação atribuída nessa lista;
c) Os concorrentes não titulares de alvará de construção emitido pelo IMOPPI, ou
que não apresentem certificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprova-
dos, deverão apresentar os documentos relativos à comprovação da sua idoneida-
de, capacidade financeira, económica e técnica para a execução da obra posta a con-
curso, indicados nos n.os 15.1 e 15.3 do programa de concurso;
d) A avaliação da capacidade económica e financeira de cada concorrente será efec-
tuada com base nos valores de referência dos indicadores de liquidez geral e auto-
nomia financeira constantes da Portaria n.º 994/2004, de 5 de Agosto, não sendo
excluído nenhum concorrente que, no mínimo, apresente cumulativamente os valores
de referência previstos na referida portaria, relativos ao último exercício, ou, em
alternativa, a média aritmética simples dos três últimos exercícios;
e) A capacidade técnica será avaliada através de:
e1) Comprovação da execução satisfatória de uma obra de idêntica natureza da obra
posta a concurso, de valor não inferior a 2 000 000 de euros;
e2) Adequação do equipamento e da ferramenta especial a utilizar na obra, seja pró-
prio, alugado ou sob qualquer outra forma, às suas exigências técnicas;
e3) Adequação dos técnicos e dos serviços técnicos, estejam ou não integrados na
empresa, a afectar à obra.

III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
a) Documento comprovativo da regularização da situação contributiva para com
a segurança social portuguesa, emitido pelo Instituto de Gestão Financeira da
Segurança Social, e, se for o caso, certificado equivalente emitido pela autoridade
competente do Estado de que a empresa seja nacional ou no qual se situe o seu
estabelecimento principal; qualquer dos documentos referidos deve ser acompa-
nhado de declaração, sob compromisso de honra, do cumprimento das obrigações
respeitantes ao pagamento das quotizações para a segurança social no espaço
económico europeu;
b) Declaração comprovativa da situação tributária regularizada, emitida pela repar-
tição de finanças do domicílio ou sede do contribuinte em Portugal, de acordo com
o previsto no artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 236/95, de 13 de Setembro, e, se for o
caso, certificado equivalente emitido pela autoridade competente do Estado de que
a empresa seja nacional ou no qual se situe o seu estabelecimento principal; qual-
quer dos documentos referidos deve ser acompanhado de declaração, sob compro-
misso de honra, do cumprimento das obrigações no que respeita ao pagamento de
impostos e taxas no espaço económico europeu.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
a) Documento emitido pelo Banco de Portugal, no mês em que o concurso tenha
sido aberto, no mês anterior ou posterior, que mencione as responsabilidades da
empresa no sistema financeiro e, se for o caso, documento equivalente emitido pelo
banco central do Estado de que a empresa seja nacional ou no qual se situe o seu
estabelecimento principal;

b) Cópia autenticada da última declaração periódica de rendimentos para efeitos de
IRS ou IRC, incluindo o anexo A, na qual se contenha o carimbo de «Recibo», e,
se, for o caso, documento equivalente apresentado, para efeitos fiscais, no Estado de
que a empresa seja nacional ou no qual se situe o seu estabelecimento principal; se
se tratar de início de actividade, a empresa deve apresentar cópia da respectiva
declaração;
c) Relativamente à capacidade económica e financeira, os concorrentes deverão apre-
sentar ainda, para os exercícios de 2002 e 2003, os elementos que seguidamente se
indicam e que constam das correspondentes declarações periódicas de rendimentos
para efeitos de IRS ou IRC, incluindo o anexo A: Activo circulante; Passivo circu-
lante; Capital próprio; e Activo líquido.
Em substituição dos referidos elementos, o concorrente poderá apresentar cópias
das mencionadas declarações, incluindo o anexo A.
Para efeitos de avaliação da capacidade económica e financeira é exigido que os
concorrentes satisfaçam os limiares expressos na Portaria n.º 1075/2005, de 19 de
Outubro, conjugada com a Portaria n.º 994/2004, de 5 de Agosto.

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, actualizados pelo menos até ao final do
mês de Dezembro de 2004, designadamente:
Director técnico da empreitada;
Representante permanente do empreiteiro na obra;
Responsável pela implementação do sistema de gestão da segurança e saúde no
trabalho;
Responsável pela implementação do sistema de gestão ambiental; e
Responsável pelo sistema de gestão da qualidade.
Para os técnicos nomeados, que poderão acumular funções, deverão também ser
apresentados os respectivos curricula vitae, igualmente actualizados a Dezembro
de 2004 ou data posterior;
b) Lista das obras executadas, nos últimos cinco anos, da mesma natureza da que é
posta a concurso, acompanhada 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 regu-
larmente 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, seja 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 ¢

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 — Garantia de boa execução (50%), avaliada por:
1.1 — Processos construtivos propostos e meios a utilizar, analisados com base no
detalhe e coerência dos elementos constantes da memória descritiva e justificativa,
do plano de trabalhos e dos planos de mão-de-obra e de equipamento, bem como
na respectiva adequação à obra (30%);
1.2 — Abrangência, detalhe e coerência das metodologias propostas para o sistema
de gestão da segurança e saúde no trabalho, para o sistema de gestão ambiental e
para o sistema de gestão da qualidade propostos para a obra (10%);
1.3 — Adequabilidade do programa de trabalhos às condições locais (5%);
1.4 — Qualidade dos materiais, equipamentos e instalações propostos (5%).
2 — Condições mais vantajosas de preço (50%), avaliadas por:
2.1 — Preço total (40%), avaliado pela seguinte fórmula:

Preço total da proposta de menor valor × 40
Preço total da proposta a pontuar

2.2 — Credibilidade e coerência dos preços unitários (7%);
2.3 — Credibilidade e coerência dos custos horários para mão-de-obra e equipa-
mentos (3%).

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 07/2005/DPGOP.
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IV.3.2) Condições para a obtenção de documentos contratuais e adicionais

Data limite de obtenção \\ /\\ /\\\\ ou 040 dias a contar da
publicação do anúncio no Diário da República.

Custo: 600 euros, com IVA incluído. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento:
Pedido por escrito, identificando o concorrente, sendo os fornecimentos efectuados
no prazo máximo de seis dias após a recepção do pedido. Os pagamentos serão efec-
tuados em numerário ou cheque passado à ordem do Instituto Portuário e dos
Transportes Marítimos. Os eventuais portes de correio serão suportados pelos in-
teressados.

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

\\ /\\ /\\\\ ou 046 dias a contar da sua publicação no Diário
da República
Hora: 17 horas.

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

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

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

IV.3.7) Condições de abertura das propostas

IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas
Ao acto público pode assistir qualquer interessado, apenas podendo nele intervir
os concorrentes e seus representantes, devidamente credenciados, em conformidade
com o n.º 5.2 do programa de concurso.

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data \\ /\\ /\\\\, ————— dias a contar da publicação do anún-
cio no Diário da República ou
no dia útil seguinte à data limite para a apresentação de propostas  ¢
Hora: 10 horas. Local: 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
Programa Operacional MARE.

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
Informação referente ao ponto II.3): o prazo indicado é o prazo máximo de execução.

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.

27 de Dezembro de 2005. — O Presidente do Conselho de Admi-
nistração, Eduardo da Silva Martins. 3000189168

MINISTÉRIO DO TRABALHO
E DA SOLIDARIEDADE SOCIAL

Instituto do Emprego e Formação
Profissional, I. P.

ANÚNCIO DE CONCURSO

Obras £

Fornecimentos ¢

Serviços £

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

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
IEFP — Instituto do Emprego Delegação Regional de Lisboa
e Formação Profissional, I. P. e Vale do Tejo

Endereço Código postal
Rua das Picoas, 14 1069-003

Localidade/Cidade País
Lisboa Portugal

Telefone Fax
213307400 213307616

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
edite.oliveira.drl@iefp.pt
constanca.pais.drl@iefp.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 equipamento para espaços de formação profissional de oficina de
construções mecânicas do Centro de Formação Profissional de Tomar.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Rua do Professor Gomes Correia, 2300-422 Tomar.

Código NUTS

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

um lote £ vários lotes £ todos os lotes £

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

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

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO

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

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
Uma só entidade, ou um consórcio em regime de responsabilidade solidária.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
Declaração emitida nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 96.º do Decreto-Lei
n.º 197/99, de 8 de Junho.
Declaração emitida nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 96.º do Decreto-Lei
n.º 197/99, de 8 de Junho.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
Declaração anual do IRC — modelo 22 com todos os anexos e respectivos compro-
vativos de entrega, dos últimos três anos findos, ou desde a sua constituição, caso
esta tenha ocorrido à menos de três anos.
Declaração na qual indique, em relação aos três últimos anos, o volume global de
negócios e dos fornecimentos dos bens objecto do procedimento.

III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Lista dos bens/serviços fornecidos nos últimos três anos, respectivos montantes,
datas e destinatários, a comprovar por declarações destes, e descrição dos métodos
adoptados pelo concorrente para garantia de qualidade, bem como indicação da
certificação da qualidade, caso dela disponha;
Indicação do pessoal efectivo médio anual do concorrente nos últimos três anos;
Indicação dos técnicos, integrados ou não na empresa, bem como as habilitações
literárias e profissionais desses técnicos, especialmente os afectos ao fornecimento
e à formação dos utilizadores e assistência técnica pós-venda dos bens a adquirir.
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SECÇÃO IV: PROCESSOS

IV.1) TIPO DE PROCESSO

Concurso público ¢

IV.1.1) Já foram seleccionados candidatos?

NÃO    ¢        SIM   £

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

IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
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
20055100185.

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

Data limite de obtenção 10 /02 /2006

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

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

10 /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

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

IV.3.7) Condições de abertura das propostas

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 13 /02 /2006
Hora: 10 horas. Local: Rua das Picoas, 14, 1069-003 Lisboa.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

20 de Dezembro de 2005. — Pela Delegação Regional Lisboa e
Vale do Tejo, José Maria Correia. 3000189222

Instituto Nacional para o Aproveitamento
dos Tempos Livres dos Trabalhadores, I. P.

ANÚNCIO DE CONCURSO

Obras ¢

Fornecimentos £

Serviços £

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

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
INATEL — Instituto Nacional Divisão de Projectos, Instalações
para o Aproveitamento dos Tempos e Manutenção
Livres dos Trabalhadores, I. P.

Endereço Código postal
Calçada de Santana, 180 1169-062

Localidade/Cidade País
Lisboa Portugal

Telefone Fax
210027000 210027027

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

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

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

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

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

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

II.1) DESCRIÇÃO

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

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

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

II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Empreitada para «Remodelação do Edifício Foz 1 no Centro de Férias do INATEL
sito na Foz do Arelho».

II.1.6) Descrição/objecto do concurso
A empreitada tem por objecto a realização dos trabalhos definidos quanto à sua
espécie, quantidade e condições técnicas de execução no projecto e no caderno de
encargos.
Fazem parte da empreitada de «Remodelação do Edifício Foz 1 do Centro de Férias
do INATEL sito na Foz do Arelho» todos os trabalhos tidos pelo INATEL como
indispensáveis à definição do objecto da empreitada e mencionados nos desenhos,
nos documentos escritos dos projectos e no caderno de encargos, ainda que não
pormenorizados e meramente citados.
Nestes termos, os trabalhos a realizar abrangem todos os que forem consequentes
ou necessários para a perfeita execução dos que são especificamente designados ou
previstos, sem excepções que não sejam concretamente indicadas no caderno de
encargos, não sendo, portanto, de atender quaisquer alegações do empreiteiro, de
não ter previsto quaisquer trabalhos, quer sejam complementares, quer sejam espe-
ciais.
Fazem igualmente parte da empreitada todas as reparações e correcções de anomalias
existentes nos trabalhos executados na obra, visando o cumprimento das normas
em vigor, a legislação aplicável e as regras de boa execução, de forma a que o em-
preiteiro assuma perante o dono da obra e demais entidades oficiais inteira respon-
sabilidade por todos os trabalhos executados e a executar, incluindo ensaios, com-
plementarização e afinação, com vista ao perfeito funcionamento de todas as insta-
lações e equipamentos.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
A obra realizar-se-á no Centro de Férias do INATEL, sito na Rua de Francisco
Almeida Grandela, 17, 2500-487 Foz do Arelho.

Código NUTS

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

um lote £ vários lotes £ todos os lotes £

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

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO

II.2.1) Quantidade ou extensão total
A empreitada refere-se à execução da totalidade dos trabalhos previstos no projec-
to e no caderno de encargos.
O preço base do concurso é de 2 500 000 euros, não incluindo o IVA.

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

Prazo em meses \\ e/ou em dias 240 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
A caução a exigir para garantia do contrato é de 5% do valor total da adjudicação,
nos termos do n.º 1 do artigo 113.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
A empreitada é por série de preços e os pagamentos serão processados por medi-
ções, com observância do disposto nos artigos 202.º e seguintes do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março.
A fonte de financiamento será o orçamento de investimentos do INATEL nos ter-
mos do ali consagrado e no respectivo plano plurianual.

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
No caso de a adjudicação da empreitada ser feita a um agrupamento de empresas,
estas associar-se-ão obrigatoriamente, antes da celebração do contrato, na mo-
dalidade de consórcio externo, com sujeição a regime de responsabilidade soli-
dária.
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III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/do
prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a capacidade
económica, financeira e técnica mínima exigida
a) Os concorrentes deverão ser titulares de alvará de construção, emitido pelo Ins-
tituto dos Mercados de Obras Públicas e Particulares e do Imobiliário, contendo a
classificação de empreiteiro geral ou construtor geral de edifícios de construção
tradicional de classe que cubra o valor global da obra e ainda as 1.ª e 10.ª subcate-
gorias da 4.ª categoria e as 1.ª e 12.ª subcategorias da 5.ª categoria da classe corres-
pondente ao valor dos trabalhos a que respeitam;
b) Em alternativa ao expresso na alínea anterior, deverão os concorrentes possuir
certificado de inscrição em lista oficial de empreiteiro, aprovados nos termos pre-
vistos no artigo 68.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março;
c) Caso o concorrente não disponha de alguma das autorizações exigidas nas
alíneas a) e b), indicará, em documento anexo à proposta, os subempreiteiros pos-
suidores dessas autorizações aos quais ficará vinculado, por contrato, para a execu-
ção dos trabalhos que lhe respeitam;
d) No caso da alínea anterior, terão igualmente de ser anexadas à proposta as decla-
rações de compromisso de honra subscritas pelo concorrente e subempreiteiros do
qual conste o nome deste, o seu endereço, a titularidade do alvará exigido no con-
curso e, bem assim, o valor global dos trabalhos que lhe respeitam.

III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
a) Declaração na qual o concorrente indique a sua denominação social, o nú-
mero de pessoa colectiva, a sede, as filiais que interessem à execução do con-
trato, os nomes dos titulares dos corpos gerentes e de outras pessoas com po-
deres para a obrigarem, o registo comercial de constituição e das alterações do
pacto social;
b) Declaração prevista no artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 236/95, de 13 de Setembro,
comprovativa da regularização da situação tributária regularizada perante o Estado
Português, emitida pela repartição de finanças do domicílio ou sede do contribuin-
te, e, se for o caso, certificado equivalente emitido pela autoridade competente do
Estado de que a empresa seja nacional ou no qual se situe o seu estabelecimento
principal; qualquer dos documentos referidos deve ser acompanhado de declaração,
sob compromisso de honra, de cumprimento das obrigações no que respeita ao pa-
gamento de impostos e taxas no espaço económico europeu;
c) Documento comprovativo da regularização da situação contributiva para com a
segurança social portuguesa, emitido pelo Instituto de Gestão Financeira da Se-
gurança Social, e, se for o caso, certificado equivalente emitido pela autoridade
competente do Estado de que a empresa seja nacional ou no qual se situe o seu
estabelecimento principal; qualquer dos documentos referidos deve ser acompa-
nhado de declaração, sob compromisso de honra, do cumprimento das obrigações
respeitantes ao pagamento das quotizações para a segurança social 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 ou no mês anterior, que mencione as responsabilidades da empresa no
sistema financeiro e, se for o caso, documento equivalente emitido pelo banco cen-
tral do Estado de que a empresa seja nacional ou no qual se situe o seu estabele-
cimento principal;
b) Cópia autenticada da última declaração periódica de rendimentos para efeitos de
IRS ou IRC, na qual se contenha o carimbo «Recibo», e, se for o caso, documento
equivalente apresentado, para efeitos fiscais, no Estado de que a empresa seja na-
cional ou no qual se situe o seu estabelecimento principal. Caso se trate de início
de actividade, a empresa deve apresentar cópia autenticada 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;
b) Declaração, assinada pelo representante legal da empresa, que mencione o equi-
pamento e a ferramenta especial a utilizar na obra, seja próprio, alugado ou sob
qualquer outra forma;
c) Declaração, assinada pelo representante legal da empresa, que mencione os técni-
cos e os serviços técnicos, estejam ou não integrados na empresa, a afectar à obra;
d) Lista das obras executadas da natureza da que é posta a concurso, acompanhada
de certificados de boa execução; estes certificados devem referir o montante, data e
local de execução das obras e se as mesmas foram executadas de acordo com as re-
gras de arte e regularmente concluídas.

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.º Preço da proposta — 50%;
2.º Valia técnica — 25%;
3.º Prazo da obra — 25%.

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
P.05.307.

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: 450 euros mais IVA. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento:
Numerário ou através de cheque emitido à ordem do INATEL.

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

\\ /\\ /\\\\ ou 030 dias a contar da sua publicação no Diário
da República
Hora: 17 horas.

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

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

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

IV.3.7) Condições de abertura das propostas

IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas
Só poderão intervir no acto público do concurso os concorrentes e as pessoas que
para o efeito estiverem devidamente credenciados pelos concorrentes, conforme o
ponto 5.2 do programa do concurso.

IV.3.7.2) Data, hora e local
No dia útil seguinte à data limite para a apresentação de propostas  ¢
Hora: 10 horas. Local: sede do INATEL — Divisão de Projectos, Instalações e
Manutenção, sita na Calçada de Santana, 180, 1169-062 Lisboa.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

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

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
Este anúncio foi enviado para publicação no Diário da República em 29 de De-
zembro de 2005.

29 de Dezembro de 2005. — O Presidente da Direcção, José Alar-
cão Troni. 3000189180

Instituto da Segurança Social, I. P.
ANÚNCIO DE CONCURSO

Obras £

Fornecimentos £

Serviços ¢

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

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Instituto da Segurança Social, I. P.

Endereço Código postal
Rua de Rosa Araújo, 43 1250-194

Localidade/Cidade País
Lisboa Portugal

Telefone Fax
+351 213102000 +351 213507296

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
www.seg-social.pt

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Indicado em I.1 £ Se distinto, ver anexo A
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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   22

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

NÃO    ¢         SIM    £

II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Aquisição de serviços para contratação de 128 técnicos em regime de outsourcing

para reforço técnico das comissões de protecção de crianças e jovens a nível nacio-
nal.

II.1.6) Descrição/objecto do concurso

Concurso público internacional destinado a adquirir a prestação de um serviço de
contratação de 128 técnicos em regime de outsourcing para reforço técnico das
comissões de protecção de crianças e jovens nos termos estabelecidos no caderno
de encargos.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Nas CPCJ dos distritos referidos no anexo A do caderno de encargos.

Código NUTS

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
Para garantir o exacto e pontual cumprimento das suas obrigações, o adjudicatário
deve prestar uma caução no valor de 5% do valor global do serviço a prestar, com
exclusão do IVA. Simultaneamente com a adjudicação, o adjudicatário é notificado
para que, no prazo de 6 dias, comprove a prestação da caução devida, sob pena de
a adjudicação se considerar sem efeito. No prazo de 30 dias contados do cumpri-
mento de todas as obrigações contratuais por parte do adjudicatário, o ISS promo-
ve a liberação da caução a que se refere o caderno de encargos. A caução reveste a
forma de depósito em dinheiro ou títulos emitidos ou garantidos pelo Estado, ou
garantia bancária, ou seguro-caução, a favor do ISS.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
O adjudicatário deverá proceder ao envio das facturas de acordo com o estipulado
no caderno de encargos. O pagamento dos serviços prestados será efectuado no
prazo de 30 dias após a recepção da respectiva factura.

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,
sem que entre si exista qualquer modalidade jurídica de associação, desde que
todas as entidades que compõem o agrupamento possuam as condições adequadas
à realização do objecto do presente concurso. A constituição jurídica do agrupa-
mento não é exigida na apresentação da proposta, mas as entidades são responsá-
veis, perante a entidade adjudicante, pela manutenção da proposta, com as legais
consequências, em caso de adjudicação. Cada uma das entidades que compõe o
agrupamento deve apresentar os documentos que são exigidos para acompanhar
as propostas. As entidades que compõem o agrupamento deverão designar repre-
sentante comum para a prática de todos os actos no âmbito do presente concurso,
devendo para o efeito entregar instrumentos de mandato, emitidos por cada uma
delas. No caso de a adjudicação ser feita a um agrupamento de concorrentes,
exige-se a assunção de determinada forma jurídica, de entre a sociedade, consór-
cio externo ou agrupamento complementar de empresas, antes da celebração do
contrato escrito.

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
São excluídos dos procedimentos de contratação os concorrentes relativamente aos
quais se verifique que:
a) Não se encontram em situação regularizada relativamente a dívidas por impostos
ao Estado Português;
b) Não se encontram em situação regularizada relativamente a dívidas por contri-
buições para a segurança social em Portugal ou no Estado de que sejam nacionais
ou onde se encontrem estabelecidos;
c) Se encontram em estado de falência, de liquidação ou de cessação da actividade,
ou tenham o respectivo processo pendente;
d) Tenham sido condenados por sentença transitada em julgado, por qualquer deli-
to que afecte a sua honorabilidade profissional, ou tenham sido disciplinarmente
punidos por falta grave em matéria profissional, se entretanto não tiver ocorrido a
sua reabilitação;
e) Tenham sido objecto de aplicação da sanção acessória prevista na alínea e) do
n.º 1 do artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 433/82, de 27 de Outubro, com a redacção
dada pelo Decreto-Lei n.º 244/95, de 14 de Setembro, durante o período de inabi-
lidade legalmente previsto;
f) Tenham sido objecto de aplicação da sanção acessória prevista na alínea b) do
n.º 1 do artigo 627.º da Lei n.º 99/2003, de 27 de Agosto, que aprovou o Código
do Trabalho;
g) Tenham sido objecto de aplicação de sanção administrativa ou judicial pela uti-
lização ao seu serviço de mão-de-obra legalmente sujeita ao pagamento de impos-
tos e contribuições para a segurança social não declarada nos termos das normas
que imponham essa obrigação, em Portugal ou no Estado membro da União Euro-
peia de que sejam nacionais ou onde se encontrem estabelecidos, durante o prazo
da prescrição legalmente previsto.
Sem prejuízo das excepções previstas no Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho,
para comprovação negativa das situações referidas no número anterior, os concor-
rentes devem apresentar declaração, devidamente assinada, emitida conforme modelo
constante do anexo I ao Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, cuja minuta se apre-
senta com o programa de concurso.

III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
Os constantes do programa de concurso.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
Os constantes do programa de concurso.

III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Os constantes 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.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
Concurso público internacional n.º 1/CPCJ/2005.

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

Data limite de obtenção 17 /02 /2006

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

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

052 dias a contar do envio do anúncio para o Jornal Oficial da União Euro-
peia
Hora: ————————
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.3.7.2) Data, hora e local
No dia útil seguinte à data limite para a apresentação de propostas  ¢
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Hora: 10 horas. Local: ISS, I. P. — AAP — Rua de Castilho, 24, 4.º piso (Sala de
Reuniões), Lisboa.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

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

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

28 /12 /2005

ANEXO A

1.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Organismo À atenção de
Instituto da Segurança Social, I. P. Presidente do Júri

Endereço Código postal
Área de Administração e Património 1250-069
dos Serviços Centrais
Rua de Castilho, 24, 6.º piso

Localidade/Cidade País
Lisboa Portugal

Telefone Fax
+351 213507255 +351 213507296

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
ana.b.neto@seg-social.pt www.seg-social.pt

1.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Organismo À atenção de
Instituto da Segurança Social, I. P. Presidente do Júri

Endereço Código postal
Área de Administração e Património 1250-069
dos Serviços Centrais
Rua de Castilho, 24, 6.º piso

Localidade/Cidade País
Lisboa Portugal

Telefone Fax
+351 213507255 +351 213507296

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
ana.b.neto@seg-social.pt www.seg-social.pt

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

Organismo À atenção de
Instituto da Segurança Social, I. P.

Endereço Código postal
Área de Administração e Património 1250-069
dos Serviços Centrais
Rua de Castilho, 24, 6.º piso

Localidade/Cidade País
Lisboa Portugal

Telefone Fax
+351 213507255 +351 213507296

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
ana.b.neto@seg-social.pt www.seg-social.pt

28 de Dezembro de 2005. — O Presidente do Conselho Directivo,
Edmundo Martinho. 3000189198

AUTARQUIAS

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS LOULÉ/FARO

Prestação de esclarecimentos

Concurso para elaboração do projecto de execução do Centro
de Congressos do Parque das Cidades Loulé/Faro

Nos termos e para os efeitos do artigo 93.º do Decreto-Lei n.º 197/
99, de 8 de Junho, torna-se público que no concurso mencionado
em epígrafe foram prestados a todos os interessados esclarecimen-

tos necessários à boa compreensão e interpretação dos documentos
expostos, os quais se encontram junto às peças patentes em con-
curso.

27 de Dezembro de 2005. — O Vogal do Conselho de Administra-
ção da Associação de Municípios Loulé/Faro — AMLF, Augusto Bes-
sa Pinto de Miranda. 1000296291

CÂMARA MUNICIPAL DE ALPIARÇA

Anúncio
Concurso público (nos termos do artigo 10.º
do Decreto-Lei n.º 390/82, de 17 de Setembro)

1 — Entidade adjudicante — Câmara Municipal de Alpiarça, Rua
de José Relvas, 374, 2090-106 Alpiarça, telefone n.º 243559100, fax
n.º 243559105.

2 — Modalidade do concurso — concurso público, nos termos do
artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 390/82, de 17 de Setembro.

3 — Local da concessão, designação da concessão e prazo de con-
clusão do investimento:

3.1 — Local da concessão — Alpiarça, Complexo Turístico dos
Patudos;

3.2 — Designação da concessão — concessão de um espaço, desti-
nado a investimentos, no âmbito desportivo e de lazer, constando de:

a) Complementar o actual complexo, dentro do período de
exploração, com outros equipamentos que contribuam para
garantir a dinamização de todo o espaço;

b) Exploração de dois campos de ténis, uma parede de treinos,
um campo de futebol relvado, um polivalente, balneários e
recepção, nos termos a definir pela Câmara Municipal de
Alpiarça;

3.3 — O investimento deverá ficar concluído no prazo de três anos
após a assinatura do contrato.

4 — Renda mensal durante a vigência do contrato:
4.1 — A renda base mensal durante a vigência do contrato é, no

mínimo, de 600 euros;
4.2 — A renda será sujeita a actualização anual tendo por referên-

cia o índice de inflação;
4.3 — A renda mensal deverá ser paga pelo concessionário na

Tesouraria da Câmara Municipal até ao dia 8 do mês anterior ao que
respeitar.

5 — A concessão do espaço acima identificado deverá durar um
prazo não inferior a 15 anos a partir da assinatura do contrato, po-
dendo este ser renovado por igual período ou por outro a definir entre
as partes.

5.1 — O processo do concurso (termos e condições para a conces-
são de um espaço no Complexo Turístico dos Patudos, destinado a
investimentos, no âmbito desportivo e de lazer), encontra-se patente
na Secção de Desporto da Câmara Municipal de Alpiarça, Complexo
Turístico dos Patudos, 2090 Alpiarça, telefone n.º 243559111, fax
n.º 243558076, onde pode ser examinado, durante as horas de expe-
diente, das 9 às 12 horas e das 13 horas e 30 minutos às 18 horas,
desde a data da publicação até ao dia e hora do acto público de aber-
tura de propostas.

6 — As propostas serão entregues, contra recibo, na Câmara Mu-
nicipal de Alpiarça, Rua de José Relvas, 374, 2090-106 Alpiarça, ou
remetidas pelo correio e com aviso de recepção.

6.1 — Se o envio das propostas for feito pelo correio, o concor-
rente será o único responsável pelos atrasos que se verifiquem, não
podendo apresentar qualquer reclamação na hipótese de a entrada dos
documentos se verificar já depois de esgotado o prazo de entrega das
propostas, sendo admitida a proposta recebida via CTT desde que dela
conste o carimbo do último dia de prazo.

6.2 — As propostas deverão ser apresentadas em conformidade
com o programa de concurso, devendo as mesmas incluir, obrigato-
riamente, a identificação do concorrente e o valor da proposta, até
às 17 horas do 15.º dia a contar da data da publicação do presente
anúncio no Diário da República.

6.3 — As propostas e documentos que a acompanham deverão ser
redigidas em língua portuguesa, dactilografados ou impressos e isentos
de rasuras.

6.4 — O prazo de validade da proposta que for adjudicada será de
66 dias de calendário, contados a partir da sua abertura.

7 — São autorizados a intervir no acto público de abertura de pro-
postas os concorrentes e as pessoas por si credenciadas.

7.1 — O acto público de abertura de propostas terá lugar no 1.º dia
útil que se seguir ao termo do prazo para entrega das propostas, pelas
10 horas, no Salão Nobre do Edifício dos Paços do Município de
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Alpiarça — Câmara Municipal de Alpiarça, Rua de José Relvas, 374,
2090-106 Alpiarça.

8 — Para garantir o pagamento da renda, o concessionário apre-
sentará garantia (fiador idóneo que se constitua devedor e se assuma
pagador da quantia que não for paga no prazo referido no ponto 4.2,
ou garantia bancária, tipo first demand).

9 — Os preços a praticar pelo concessionário deverão ser previa-
mente acordados com a Câmara Municipal de Alpiarça.

10 — A Câmara Municipal de Alpiarça utilizará, gratuitamente, o
espaço objecto da presente concessão, na qual se inclui os equipa-
mentos construídos e a construir, apresentando, para o efeito, um
plano anual das actividades que serão por esta entidade promovidas
no referido espaço.

11 — Os encargos com os consumos de água e energia eléctrica
serão da responsabilidade do concessionário, na proporção de utiliza-
ção dos balneários.

12 — O concessionário obriga-se a apresentar projecto de concep-
ção dos eventuais novos equipamentos, no prazo de 90 dias após o
acto público de abertura das propostas.

13 — O critério de adjudicação da concessão será de acordo com a
alínea l) do artigo 89.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, e
com o n.º 12 do programa de concurso, tendo por factores:

a) O mérito técnico da proposta, nomeadamente o respectivo
desenvolvimento e programa e adequabilidade ao programa
base de concurso;

b) Valor da renda.

14 — Enviado para publicação no Diário da República nesta data.

21 de Dezembro de 2005. — O Presidente da Câmara, Joaquim
Rosa do Céu. 1000296281

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA

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 Vila Viçosa Presidente da Câmara Municipal

de Vila Viçosa

Endereço Código postal
Praça da República 7160-207

Localidade/Cidade País
Vila Viçosa Portugal

Telefone Fax
268889310 268980604

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
c.m.v.v@mail.telepac.pt http://www.cm-vilavicosa.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.1.6) Descrição/objecto do concurso
O objectivo do concurso público é a locação financeira, para financiamento da
aquisição de uma viatura pesada de passageiros autocarro SCANIA para 55 lugares
(mais um para motorista e outro para guia).

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Edifício da Câmara Municipal de Vila Viçosa, sito na Praça da República, 7160-
-207 Vila Viçosa.

Código NUTS

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

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

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO

III.1.1) Cauções e garantias exigidas
O valor da caução será de 5% do preço do total da adjudicação.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
O concorrente apresentará a sua proposta para um prazo de 10 anos.

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
Em conformidade com o programa de concurso.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

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

III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
Em conformidade com o programa de concurso.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
Em conformidade com o programa de concurso.

III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Em conformidade com o programa de concurso.

SECÇÃO IV: PROCESSOS

IV.1) TIPO DE PROCESSO

Concurso público ¢

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

1 O valor mensal da renda e taxas de juro indexadas à «Euribor» = 80%;
2 Eventuais encargos ou comissões adicionais = 20%, sendo:
c.1) Sem encargos = 20%;
c.2) Com encargos = 0%.

Por ordem decrescente de importância NÃO £ SIM ¢

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

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

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

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

Custo: 15 euros. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento:
Em conformidade com o programa de concurso.

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

\\ /\\ /\\\\ ou 015 dias a contar da sua publicação no Diário
da República
Hora: 17 horas 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
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IV.3.7) Condições de abertura das propostas

IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas
Qualquer interessado poderá assistir ao acto público, só podendo intervir os con-
correntes ou seus representantes devidamente credenciados para o efeito.

IV.3.7.2) Data, hora e local

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

Hora: 11 horas. Local: Praça da República, 7160-207 Vila Viçosa.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    ¢        SIM    £

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
O prazo para a duração do contrato ou prazo de execução é de 3650 dias a partir
da decisão da adjudicação.

2 de Dezembro de 2005. — O Presidente da Câmara, Manuel João
Fontainhas Condenado. 1000296328

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA
E SANEAMENTO DE SINTRA

ANÚNCIO DE CONCURSO

Obras ¢

Fornecimentos £

Serviços £

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

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Serviços Municipalizados de Água Gabinete Jurídico
e Saneamento de Sintra

Endereço Código postal
Avenida do Movimento das Forças 2714-503 Sintra
Armadas, 16

Localidade/Cidade País
Portela de Sintra — Sintra Portugal

Telefone Fax
219119018 219241293

Correio electrónico Endereço Internet (URL)

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

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

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

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

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

Governo central £ Instituição Europeia £

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

II.1) DESCRIÇÃO

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

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

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

II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Prolongamento da rede de abastecimento de água e da rede de drenagem de ARD
em Albogas e Almargem do Bispo.

II.1.6) Descrição/objecto do concurso
A empreitada visa a execução de diversos prolongamentos da rede de abastecimento
de água e da rede de drenagem de ARD, respectivamente em PEAD na extensão de
650 m e em PP com perfil corrugado na extensão de 1335 m.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Concelho de Sintra, Albogas e Almargem do Bispo.

Código NUTS

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

um lote £ vários lotes £ todos os lotes £

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

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO

II.2.1) Quantidade ou extensão total
O custo provável dos trabalhos estimado sobre as medições do projecto é de
200 000 euros, com exclusão do IVA.

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

Prazo em meses \\ e/ou em dias 180 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 \\ /\\ /\\\\

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 definitiva é de 5% do valor da adjudicação.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
A empreitada é remunerada por série de preços. Os respectivos encargos suporta-
dos pela dotação do orçamento dos Serviços Municipalizados de Água e Sanea-
mento de Sintra e os pagamentos efectuados após aprovação dos autos de medição
mensais.

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 na modalidade jurídica de agrupamento complementar de empresas,
agrupamento europeu de interesse económico ou consórcio externo, em qualquer
dos casos em regime de responsabilidade solidária passiva dos consorciados, agru-
pados ou accionistas, entre si e com o consórcio, agrupamento ou sociedade 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
a) O concorrente apresentará o alvará de construção emitido pelo IMOPPI, o
qual deverá contemplar as autorizações correspondentes à 6.ª subcategoria da 2.ª
categoria (Saneamento básico) da classe correspondente ao valor total da sua
proposta;
b) A fixação de critérios de avaliação da capacidade financeira e económica dos
concorrentes para a execução da obra posta a concurso é feita com base no quadro
de referência constante da Portaria n.º 994/2004, de 5 de Agosto, e nos termos do
disposto no artigo 10.º, n.º 5, do Decreto-Lei n.º 12/2004, de 9 de Janeiro, não
podendo ser excluído nenhum concorrente que, no mínimo, apresente cumulativa-
mente os valores do quartil inferior previstos nessa portaria, em qualquer das se-
guintes situações:
a) Utilizando para o efeito a média aritmética simples dos três últimos exercícios
(2002/2003/2004), a partir do balanço e da demonstração de resultados das respec-
tivas declarações anuais de IRS ou IRC entregues para efeitos fiscais;
b) Atendendo ao último exercício (2004), a partir do balanço e da demonstração
de resultados da respectiva declaração anual de IRS ou IRC entregue para efeitos
fiscais;
b1) Na avaliação da capacidade financeira e económica de cada concorrente, ou de
cada empresa, em caso de apresentação associada, deverão os concorrentes satisfa-
zer, com base no quadro de referência constante da Portaria n.º 994/2004, de 5 de
Agosto, os seguintes valores:
Liquidez geral > 105%;
Autonomia financeira > 8% (classes 2 a 5) ou 10% (classes 6 a 9);
b2) Serão excluídos, na fase de qualificação, os concorrentes que não apresentem,
cumulativamente, em qualquer das situações atrás referidas, valores iguais ou supe-
riores aos valores atrás previstos;
c) Na avaliação da capacidade técnica dos concorrentes para a execução da obra
posta a concurso, deverão ser adoptados os seguintes critérios:
Comprovação da execução, nos últimos cinco anos, de, pelo menos, uma obra de
idêntica natureza da obra posta a concurso, de valor (valor final sem IVA) não in-
ferior a 50% do valor estimado do contrato;
Adequação do equipamento e da ferramenta especial a utilizar na obra, seja pró-
prio, alugado ou sob qualquer outra forma, às suas exigências técnicas;
Adequação dos técnicos e os serviços técnicos, estejam ou não integrados na em-
presa, a afectar à obra;
Possuir, no quadro de pessoal permanente, um técnico com a qualificação mínima
de engenheiro técnico civil, para exercer a função de director técnico da presente
empreitada;
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c1) São excluídos, na fase de qualificação, os concorrentes que não reúnam, cumu-
lativamente, os critérios atrás referidos.

III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
Remeta-se para os pontos 6.1, 6.2 e 6.3, alíneas a) e b) do ponto 15.1, alíneas a) e
b) do ponto 15.2 e alíneas a) a d) do ponto 15.3, todos do programa de concurso.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
Remeta-se para as alíneas c), d) e i) do ponto 15.1, a) e b) do ponto 15.2 e e) e f)
do ponto 15.3, todos do programa de concurso.

III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Remeta-se para as alíneas e) a h) do ponto 15.1, a) e b) do ponto 15.2 e g) e h) do
ponto 15.3, todos do programa de concurso.

SECÇÃO IV: PROCESSOS

IV.1) TIPO DE PROCESSO

Concurso público ¢

Concurso limitado £

Concurso limitado com publicação de anúncio £

Concurso limitado sem publicação de anúncio £

Concurso limitado por prévia qualificação £

Concurso limitado sem apresentação de candidaturas £

Concurso limitado urgente £

Processo por negociação £

Processo por negociação com publicação prévia de anúncio £

Processo por negociação sem publicação prévia de anúncio £

Processo por negociação urgente £

IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
A) Preço mais baixo   £
Ou:
B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta   ¢
B1) Os critérios a seguir indicados
a) Factor valia técnica (50%), avaliado pelos seguintes subfactores:
a.1) Programa de trabalhos (30%);
a.2) Memória descritiva e justificativa do modo de execução da obra (30%);
a.3) Adequação dos meios humanos propostos (20%);
a.4) Meios materiais (20%);
b) Factor preço (40%);
c) Factor prazo de execução de empreitada (10%).

Por ordem decrescente de importância NÃO £ SIM ¢

ou

B2) Os critérios indicados no caderno de encargos £

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante
Concurso público n.º 4EP05.

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

Data limite de obtenção 13 /02 /2006 ou \\\ dias a contar da
publicação do anúncio no Diário da República.

Custo: 250 euros, acrescidos do IVA. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento:
Cheque (a favor do tesoureiro dos SMAS de Sintra), numerário e multibanco.

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

23 /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: 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 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 todas as pessoas interessadas. Só poderão intervir
no acto público do concurso as pessoas que, para o efeito, estiverem devidamente
credenciadas pelos concorrentes.

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 24 /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: 10 horas e 30 minutos. Local: Avenida do Movimento das Forças Armadas,
16.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    ¢        SIM    £

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
a) As propostas devem ser entregues na Secretaria-Geral dos Serviços Municipa-
lizados de Água e Saneamento de Sintra, ou remetidas pelo correio, sob registo e
com aviso de recepção, sendo neste caso o concorrente o único responsável pelos
atrasos que porventura se verifiquem;
b) Desde que solicitadas, obrigatoriamente, por escrito (fax/ofício), até às 17 horas
e 30 minutos da data limite da obtenção dos documentos, os interessados poderão
obter cópias devidamente autenticadas pelo dono da obra das peças escritas e de-
senhadas do processo do concurso, no prazo máximo de seis dias contados a partir
da data da recepção do respectivo pedido escrito na entidade que preside ao con-
curso;
c) Quando os interessados solicitarem por escrito as cópias do processo de con-
curso, serão convocados por fax/ofício para procederem ao seu levantamento;
d) O levantamento será efectuado no Gabinete Jurídico dos SMAS de Sintra (Ave-
nida do Movimento das Forças Armadas, 16, 2714-503 Sintra), após o prévio pa-
gamento do custo do processo no Atendimento de Sintra;
e) Para o pagamento do processo, os interessados devem munir-se de uma senha
(letra «E») para serem atendidos de uma forma mais célere;
f) São admitidas propostas variantes;
g) São admitidas propostas condicionadas com alteração do prazo de execução;
h) No que se refere aos critérios de adjudicação previstos no ponto IV.2) B), o fac-
tor preço e prazo serão ponderados de acordo com a seguinte expressão:

N
i
 =

 P
min 

 
× 20

P
i

sendo:
N

i 
= nota a atribuir à proposta «i»;

P
min

 = valor mais baixo de todas as propostas em análise;
P

i
 = valor da proposta «i».

A cada um dos restantes subfactores será atribuída uma classificação qualitativa
segundo cinco níveis de qualidade, os quais compreendem os seguintes valores:
Muito bom — 16 a 20;
Bom — 13 a 15;
Suficiente — 10 a 12;
Insuficiente — 5 a 9;
Mau — 0 a 4.

22 de Dezembro de 2005. — O Presidente do Conselho de Admi-
nistração, Baptista Alves. 3000189203

ENTIDADES PARTICULARES

EDIA — EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO
E INFRA-ESTRUTURAS DE ALQUEVA, S. A.

ANÚNCIO DE CONCURSO

Obras ¢

Fornecimentos £

Serviços £

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

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
EDIA — Empresa de Desenvolvimento
e Infra-Estruturas de Alqueva, S. A.

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

Localidade/Cidade País
Beja Portugal

Telefone Fax

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 ¢
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SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

II.1) DESCRIÇÃO

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

Execução, seja por que meio for, de uma obra que satisfaça as necessidades
indicadas pela entidade adjudicante   £
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Empreitada de construção do 1.º troço do canal Alvito-Pisão do Sistema Primário
de Rega do Empreendimento de Fins Múltiplos do Alqueva.

II.1.6) Descrição/objecto do concurso
A empreitada tem por objecto a execução do 1.º troço do canal Alvito-Pisão, desde
o PK 0 + 200 ao PK 9 + 445, numa extensão de 9,245 km, sendo constituído pelas
seguintes infra-estruturas principais:
Tomada de água na barragem do Alvito;
4 troços de canal em secção trapezoidal, com um comprimento total de 8880 m com
as seguintes características geométricas: inclinação dos taludes laterais 1V/1,3H;
largura da soleira 3,00 m; e altura da secção 4,30 m;
2 troços de secção rectangular coberta (construídos em cut-and-cover), com septo
central, comprimento total de 215 m e as seguintes características geométricas: lar-
gura da soleira 2 m × 4,55 m e altura da secção de 4,30 m;
1 troço em sifão, constituídos por tubagem em betão armado com alma de aço DN
2500, em paralelo (3 linhas), com um comprimento total de 330 m;
Derivação para o Circuito Hidráulico de Barras/Odivelas;
1 estrutura de regulação;
2 descarregadores de emergência;
30 passagens hidráulicas sob o canal;
5 passagens superiores, para trânsito de pessoas, veículos e animais;
1 passagem para fauna;
14 rampas de salvamento e acesso ao canal;
Caminhos de serviço, vedações e portões;
Equipamento hidromecânico, instalações eléctricas, automação e telegestão.

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

Código NUTS

II.1.8) Nomenclatura

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

Objecto 45.24.71.11-1 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

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

um lote £ vários lotes £ todos os lotes £

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

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

Prazo em meses 18  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
5% do valor da proposta de preço da empreitada, a constituir antes da celebração
do contrato. As cauções podem ser prestadas por depósito em dinheiro ou em títu-
los 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
A empreitada objecto deste concurso é por série de preços, incluindo também tipos
de trabalho por preço global.

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
Ao concurso podem apresentar-se agrupamentos, sem que entre eles exista qualquer
modalidade jurídica de associação, desde que todas as empresas do agrupamento
possuam as condições legais relativas ao exercício da actividade de empreiteiro de
obras públicas e comprovem, em relação a cada uma das empresas, os requisitos
exigidos no n.º 15 do programa de concurso.

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
Da 1.ª subcategoria da 3.ª categoria e da classe correspondente ao valor da sua pro-
posta;
Das 1.ª, 7.ª, 8.ª e 15.ª subcategorias da 4.ª categoria e das classes correspondentes
aos valores totais dos trabalhos de natureza correspondente, constante da proposta;
Das 2.ª, 7.ª, 9.ª e 10.ª subcategorias da 5.ª categoria e das classes correspondentes
aos valores totais dos trabalhos de natureza correspondente, constante da pro-
posta.

III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
a) Documento comprovativo da regularização da situação contributiva para com
a segurança social portuguesa, emitido pelo Instituto de Gestão Financeira da
Segurança Social, e, se for o caso, certificado equivalente emitido pela autoridade
competente do Estado de que a empresa seja nacional ou no qual se situe o seu
estabelecimento principal; qualquer dos documentos referidos deve ser acompa-
nhado de declaração, sob compromisso de honra, do cumprimento das obrigações
respeitantes ao pagamento das quotizações para a segurança social no espaço
económico europeu;
b) Declaração comprovativa da situação tributária regularizada, emitida pela repar-
tição de finanças do domicílio ou sede do contribuinte em Portugal, de acordo com
o previsto no artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 236/95, de 13 de Setembro, e, se for o
caso, certificado equivalente emitido pela autoridade competente do Estado de que
a empresa seja nacional ou no qual se situe o seu estabelecimento principal; qual-
quer dos documentos referidos deve ser acompanhado de declaração, sob compro-
misso de honra, de cumprimento das obrigações no que respeita ao pagamento de
impostos e taxas no espaço económico europeu;
c) 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.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
a) Cópia simples das três últimas declarações periódicas de rendimentos para efei-
tos de IRS ou IRC, na qual se contenha o carimbo «Recibo», e, se for o caso, do-
cumento equivalente apresentado, para efeitos fiscais, no Estado de que a empresa
seja nacional ou no qual se situe o seu estabelecimento principal; se se tratar de
início de actividade, a empresa deve apresentar cópia autenticada da respectiva
declaração;
b) Declaração sobre o volume de negócios global da empresa e o seu volume de
negócios em trabalhos da natureza dos que são objecto do presente concurso nos
três últimos exercícios, assinada pelo representante legal da empresa.

III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
a) Da 1.ª subcategoria da 3.ª categoria e da classe correspondente ao valor da sua
proposta;
b) Das 1.ª, 7.ª, 8.ª e 15.ª subcategorias da 4.ª categoria e das classes corresponden-
tes aos valores totais dos trabalhos de natureza correspondente, constante da
proposta;
c) Das 2.ª, 7.ª, 9.ª e 10.ª subcategorias da 5.ª categoria e das classes corresponden-
tes aos valores totais dos trabalhos de natureza correspondente, constante da
proposta.

SECÇÃO IV: PROCESSOS

IV.1) TIPO DE PROCESSO

Concurso público ¢

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

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
20/2005.

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

Data limite de obtenção 03 /03 /2006

Custo: 1500 euros. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento:
Em dinheiro ou cheque traçado emitido à ordem da EDIA — Empresa de Desenvol-
vimento e Infra-Estruturas de Alqueva, S. A., no valor de 1500 euros, valor ao qual
acresce o IVA à taxa legal em vigor.

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

13 /03 /2006
Hora: 18 horas.

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

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

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

IV.3.7) Condições de abertura das propostas

IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas
Ao acto público podem assistir todos os interessados e intervir as pessoas que se
encontrarem devidamente credenciadas pelos concorrentes. Assistirá ao acto públi-
co o Procurador-Geral da República ou um seu representante.

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 14 /03 /2006
Hora: 10 horas. Local: Rua de Zeca Afonso, 2, Beja.
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SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
O preço base do concurso é de 20 000 000 de euros.
As variantes são admitidas nas condições estabelecidas no caderno de encargos.

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

ANEXO A

1.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Organismo À atenção de
EDIA — Empresa de Desenvolvimento DIP
e Infra-Estruturas de Alqueva, S. A.

Endereço Código postal
Apartado 29, 7220-999 Portel 7220-999

Localidade/Cidade País
Portel Portugal

Telefone Fax
266647500 266647144

Correio electrónico Endereço Internet (URL)

1.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Organismo À atenção de
EDIA — Empresa de Desenvolvimento DIP
e Infra-Estruturas de Alqueva, S. A.

Endereço Código postal
Apartado 29, 7220-999 Portel 7220-999

Localidade/Cidade País
Portel Portugal

Telefone Fax
266647500 266647144

Correio electrónico Endereço Internet (URL)

28 de Dezembro de 2005. — O Presidente do Conselho de Admi-
nistração, Henrique Troncho. 1000296335

ANÚNCIO DE CONCURSO

Obras ¢

Fornecimentos £

Serviços £

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

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
EDIA — Empresa de Desenvolvimento D. I. P.
e Infra-Estruturas de Alqueva, S. A.

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

Localidade/Cidade País
Beja Portugal

Telefone Fax
284315100 284315101

Correio electrónico Endereço Internet (URL)

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

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

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

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

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

II.1) DESCRIÇÃO

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

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

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

II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
21/2005 — Empreitada de construção do canal Cuba-Vidigueira do Sistema Primá-
rio de Rega do Empreendimento de Fins Múltiplos do Alqueva.

II.1.6) Descrição/objecto do concurso
A empreitada tem por objecto a execução do canal Cuba-Vidigueira-Pisão, numa
extensão de 7,086 km, sendo constituído pelas seguintes infra-estruturas principais:
Tomada de água no canal Alvito-Pisão;
Sifão invertido, com cerca de 380 m de comprimento, constituído por tubagem em
betão armado com alma de aço DN 2500;
Canal em secção rectangular fechada (construídos em cut-and-cover), com um com-
primento total de 1920 m e as seguintes características geométricas: largura da so-
leira 3,50 m e altura da secção interior 2,50 m;
Estrutura de regulação;
Condutas gravíticas de adução a dois reservatórios R3 e R4 com, respectivamente,
2844 m e 4673 m, constituídas por tubagem em betão armado com alma de aço DN
1600, estando as duas condutas implantadas, num troço inicial com uma extensão
de 2361 m, em paralelo e instaladas na mesma vala;
Descarga de segurança da estrutura de regulação, em tubagem de DN 1000 e exten-
são de 512 m;
Caminhos de acesso à tomada de água e à estrutura de regulação de saída do sifão;
Vedações da tomada de água, estrutura de regulação e estrutura de saída do sifão;
Equipamento hidromecânico, instalações eléctricas, automação e telegestão.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Concelhos de Cuba e Vidigueira, distrito de Beja.

Código NUTS

II.1.8) Nomenclatura

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

Objecto 45.24.71.11-1 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

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

um lote £ vários lotes £ todos os lotes £

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

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

Prazo em meses 16 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
5% do valor da proposta de preço da empreitada, antes da celebração do contrato.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
A empreitada objecto deste concurso é por série de preços, incluindo também tipos
de trabalhos por preço global.

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
Ao concurso poderão apresentar-se agrupamentos de empresas, sem que entre elas
exista qualquer modalidade jurídica de associação, desde que todas as empresas do
agrupamento possuam as condições legais relativas ao exercício da actividade de
empreiteiro de obras públicas e comprovem, em relação a cada uma das empresas, os
requisitos exigidos no n.º 15 do programa de concurso.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/do
prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a capacidade
económica, financeira e técnica mínima exigida
De acordo com o previsto no ponto 15 do programa de concurso.

III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
1 — Documento comprovativo da regularização da situação contributiva para com
a segurança social portuguesa, emitido pelo Instituto de Gestão Financeira da Se-
gurança Social, e, se for o caso, certificado equivalente emitido pela autoridade
competente do Estado de que a empresa seja nacional ou no qual se situe o seu
estabelecimento principal.
2 — Declaração comprovativa da situação tributária regularizada, emitida pela re-
partição de finanças do domicílio ou sede do contribuinte em Portugal, de acordo
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com o previsto no artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 236/95, de 13 de Setembro, e, se
for o caso, certificado equivalente emitido pela autoridade competente do Estado de
que a empresa seja nacional ou no qual se situe o seu estabelecimento principal.
3 — 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 na qual se situe o seu
estabelecimento principal.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
1 — Cópia simples das três últimas declarações periódicas de rendimentos para
efeitos de IRS ou IRC, na qual se contenha o carimbo «Recibo», e, se for o caso,
documento equivalente apresentado, para efeitos fiscais, no Estado de que a empre-
sa seja nacional ou no qual se situe o seu estabelecimento principal; se se tratar de
início de actividade, a empresa deve apresentar cópia autenticada da respectiva
declaração.
2 — Declaração sobre o volume de negócios global da empresa e o seu volume de
negócios em trabalhos da natureza dos que são objecto do presente concurso nos
três últimos exercícios, assinada pelo representante legal da empresa.
3 — Relatório e contas ou demonstrações financeiras dos três últimos exercícios
sempre que a publicação de contas seja exigida pela legislação do Estado de que a
empresa seja nacional ou no qual se situe o seu estabelecimento principal.
4 — Justificação das provisões e acréscimos e diferimentos, certificados por TOC/
ROC, quanto à sua natureza e prazo (curto ou médio/longo prazos), de acordo com
o anexo VII.
5 — Declaração sobre o volume de negócios global da empresa e o seu volume de
negócios em trabalhos da natureza dos que são objecto do presente concurso nos
três últimos exercícios, assinada pelo representante legal da empresa.

III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
1 — Certificado de classificação de empreiteiro de obras públicas (ou cópia simples
mesmo), emitido pelo IMOPPI, contendo as seguintes autorizações, de acordo com
o estatuído no ponto 15 do programa de concurso:
a) Da 1.ª subcategoria da 3.ª categoria e da classe correspondente ao valor da sua
proposta;
b) Das 1.ª, 7.ª, 8.ª e 15.ª subcategorias da 4.ª categoria e das classes correspondentes
aos valores totais dos trabalhos de natureza correspondente, constante da proposta;
c) Das 2.ª, 7.ª, 9.ª e 10.ª subcategorias da 5.ª categoria e das classes correspondentes
aos valores totais dos trabalhos de natureza correspondente, constante da proposta.

III.3) CONDIÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS DE SERVIÇOS

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

NÃO    £       SIM    ¢

SECÇÃO IV: PROCESSOS

IV.1) TIPO DE PROCESSO

Concurso público ¢

IV.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
21/2005.

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

Data limite de obtenção 03 /03 /2006

Custo: 1000 euros. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento:
Em dinheiro ou cheque traçado emitido a favor da EDIA — Empresa de Desenvol-
vimento e Infra-Estruturas do Alqueva, S. A., no valor de 1000 euros, valor ao qual
acresce o IVA à taxa legal em vigor.

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

15 /03 /2006
Hora: 18 horas.

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

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

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
À abertura das propostas podem assistir todos os interessados e intervir as pessoas
devidamente credenciadas pelos concorrentes.

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 16 /03 /2006
Hora: 10 horas. Local: Rua de Zeca Afonso, 2, Beja.

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
FEDER.

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
1 — O valor para efeito do concurso é de 15 000 000 de euros, não incluindo o
imposto sobre o valor acrescentado.

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

28 /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.

ANEXO A

1.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Organismo À atenção de
EDIA — Empresa de Desenvolvimento D. I. P.
e Infra-Estruturas de Alqueva, S. A.

Endereço Código postal
Instalações da EDIA junto à Barragem 7220-999
do Loureiro, no CM 1119, em Monte
do Trigo, com endereço Apartado 29,
7220-999 Portel

Localidade/Cidade País
Portel Portugal

Telefone Fax
266647500 266647114

Correio electrónico Endereço Internet (URL)

1.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Organismo À atenção de
EDIA — Empresa de Desenvolvimento D. I. P.
e Infra-Estruturas de Alqueva, S. A.

Endereço Código postal
Instalações da EDIA junto à Barragem 7220-999
do Loureiro, no CM 1119, em Monte
do Trigo, com endereço Apartado 29,
7220-999 Portel

Localidade/Cidade País
Portel Portugal

Telefone Fax
266647500 266647114

Correio electrónico Endereço Internet (URL)

28 de Dezembro de 2005. — O Presidente do Conselho de Admi-
nistração, Henrique Troncho. 1000296334

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

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

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

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

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

II.1) DESCRIÇÃO

II.1.3) Tipo de contrato de serviços

Categoria de serviços   12

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

II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Prestação de serviços para fiscalização, controle de qualidade, controle topográfico
e coordenação de segurança e saúde durante a fase de execução da empreitada
«IC 2 — Variante sul de Coimbra».

II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Prestação de serviços para fiscalização, controle de qualidade, controle topográfico
e coordenação de segurança e saúde durante a fase de execução da empreitada
«IC 2 — Variante sul de Coimbra».

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

Código NUTS
PT 162 BAIXO MONDEGO.

II.1.8) Nomenclatura

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

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

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

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

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

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

um lote £ vários lotes £ todos os lotes £

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

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO

II.2.1) Quantidade ou extensão total
A empreitada objecto desta prestação de serviço desenvolve-se ao longo de cerca
de 5050 m.

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

Prazo em dias 840  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
No presente concurso poderão participar pessoas colectivas ou pessoas singulares
vocacionadas para a elaboração de prestações de serviços e que satisfaçam as con-
dições definidas no programa de concurso.
No caso de a adjudicação ser feita a um agrupamento de empresas, estas associar-
-se-ão obrigatoriamente, antes da celebração do contrato, na forma legal 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
De acordo com o ponto 4 do caderno de encargos (organização e meios do adjudi-
catário), as equipas a apresentar terão de ser constituídas por:
Para a realização das tarefas enquadráveis na cláusula 2 do caderno de encar-
gos, é obrigação do adjudicatário assegurar e manter durante o período de exe-
cução da presente prestação de serviços uma equipa organizada e constituída
pelos seguintes meios humanos, com as afectações à obra definidas no cronogra-
ma de mobilização, anexo ao caderno de encargos (anexo 1) e do qual faz parte
integrante.
Fiscalização:
A equipa a apresentar pelo adjudicatário terá de ser constituída por:
Um engenheiro civil chefe da fiscalização;
Um engenheiro civil para apoio ao chefe de fiscalização;
Um encarregado fiscal para obra rodoviária;
Dois encarregados fiscais, um para a parte de obras de arte e outro para obras de
contenção;
Um administrativo/informático.
Coordenação de segurança e saúde no trabalho:
A equipa a apresentar pelo adjudicatário terá de ser constituída por:
Um técnico que assegurará o exercício da coordenação de segurança e saúde no
trabalho durante a fase de preparação/planeamento e execução da empreitada e que
será o técnico responsável pelo SGCSST, com formação em coordenação de segu-
rança e saúde no trabalho;
Um técnico com formação em segurança, higiene e saúde no trabalho.
Controle de qualidade:
A equipa a apresentar pelo adjudicatário terá de ser constituída por:
Um responsável pela área de controle de qualidade;
Um operador de laboratório, chefe da equipa;
Dois operadores de laboratório;
Um ajudante de laboratório.
Topografia:
A equipa a apresentar pelo adjudicatário terá de ser constituída por:
Um responsável pela área de topografia;
Um topógrafo;
Um porta-miras.

III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
Não serão admitidas propostas cujos concorrentes estejam abrangidos por uma
qualquer das situações expressas no artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de
Junho.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
Os concorrentes deverão apresentar os documentos de prestação de contas, desig-
nadamente a apresentação do modelo 22 do IRC dos três últimos exercícios findos,
ou dos exercícios findos desde a constituição, caso esta tenha ocorrido há menos
de três anos.

III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Os concorrentes deverão apresentar os documentos contidos no programa de con-
curso, que permitam avaliar a sua capacidade técnica para a prestação de serviços
posta a concurso.

III.3) CONDIÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS DE SERVIÇOS

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

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

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

NÃO    £       SIM    ¢

SECÇÃO IV: PROCESSOS

IV.1) TIPO DE PROCESSO
Concurso público ¢

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

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante
Concurso público n.º 998/2005/FIS/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

10 /03 /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.
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IV.3.5) Língua ou línguas que podem ser utilizadas nas propostas ou nos pe-
didos de participação
ES DA DE EL EN FR IT NL PT FI SV Outra - país terceiro

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

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

IV.3.7) Condições de abertura das propostas

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

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 13 /03 /2006
Hora: 10 horas. Local: EP — Estradas de Portugal, E. P. E., no Auditório do
Edifício II, 4.º piso, Praça da Portagem, 2809-013 Almada.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

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

29 /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.

29 de Dezembro de 2005. — O Presidente do Conselho de Admi-
nistração, António Laranjo. 3000189215

SIMARSUL, 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
SIMARSUL, S. A. Prof. Doutor Miguel Pires Amado

Endereço Código postal
Avenida de Luísa Todi, 300, 3.º 2900-452

Localidade/Cidade País
Setúbal Portugal

Telefone Fax
+351 265544000 +351 265544001

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
geral@simarsul.adp.pt

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

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

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

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

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

II.1) DESCRIÇÃO

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

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

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

NÃO    ¢         SIM    £

II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Empreitada de concepção-construção da Estação de Tratamento de Águas Residuais
de Barreiro/Moita.

II.1.6) Descrição/objecto do concurso
A presente empreitada tem por objecto a concepção-construção da ETAR de Barrei-
ro/Moita, incluindo também:
Ligações à rede de drenagem;
O emissário de descarga dos efluentes líquidos tratados no meio receptor;
Execução de estrada de acesso à rede viária da freguesia do Lavradio.
A ETAR terá capacidade para cerca de 3900 m3/h, devendo garantir uma qualidade
à saída de acordo com as seguintes condições:
Concentração de CBO5 a 20º C não superior a 25 mg O2/l;
Concentração de CQO não superior a 125 mg O2/l;
Concentração de SST não superior a 35 mg/l;
Teor de coliformes fecais não superior a 2000 NMP/100 ml.
A ETAR disporá ainda de capacidade para tratar um caudal adicional na ordem de
3900 m3/h, o qual deverá ser sujeito a tratamento preliminar seguido de decanta-
ção primária acelerada e assistida, com eficiências de remoção não inferiores a 45%
para a CBO e CQO e de 75% para SST.

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

Código NUTS
PT 172 LISBOA E VALE DO TEJO — PENÍNSULA DE SETÚBAL.

II.1.8) Nomenclatura

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

Vocabulário principal Vocabulário complementar

Objecto 29.56.60.00-4 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

Objectos29.56.69.00-3 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
comple- 45.23.24.21-9 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
mentares45.23.24.22-6 \\\\-\\\\\-\\\\\-\

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

II.1.9) Divisão em lotes

NÃO   ¢        SIM    £

Indicar se se podem apresentar propostas para:

um lote £ vários lotes £ todos os lotes £

II.1.10) As variantes serão tomadas em consideração?

NÃO   ¢        SIM   £

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO

II.2.1) Quantidade ou extensão total
A empreitada inclui a elaboração do projecto de execução, bem como do
RECAPE, a execução de obras de construção civil (movimentos de terras, ór-
gãos de betão armado, circuitos hidráulicos, etc.), o fornecimento e montagem
de equipamentos (metalomecânicos, electromecânicos, eléctricos, automação,
instrumentação e telegestão), a supervisão/coordenação da operação e da manu-
tenção durante os períodos de «pré-arranque» e «arranque». Serão ainda da
responsabilidade do adjudicatário as ligações à rede pública de abastecimento
de água, gás e energia e todos os processos de licenciamento junto das entida-
des competentes.
O valor previsto é de 21 500 000 euros.

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

Prazo em dias 720 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 obra deverá prestar uma caução no valor de
5% do preço total do contrato.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
A empreitada será executada em regime de preço global.

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
Poderão apresentar-se a concurso agrupamentos de empresas que declarem a in-
tenção de se constituírem, obrigatoriamente, antes da celebração do contrato,
na modalidade jurídica de consórcio externo, ou em agrupamento complementar
de empresas ou em agrupamento europeu de interesse económico, em qualquer
dos casos em regime de responsabilidade solidária passiva dos consorciados,
agrupados ou accionistas, entre si e com o consórcio, agrupamento ou socie-
dade.
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III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/do
prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a capacidade
económica, financeira e técnica mínima exigida
1 — Só serão admitidos a concurso:
a) Os concorrentes titulares de alvará de construção, emitido pelo Instituto dos
Mercados de Obras Públicas e Particulares e do Imobiliário (IMOPPI), que conte-
nham as seguintes habilitações:
a.1) Da 1.ª subcategoria da 1.ª categoria, da classe correspondente ao valor global
da proposta;
a.2) Das 4.ª e 5.ª subcategorias da 1.ª categoria, 1.ª e 6.ª subcategorias da 2.ª catego-
ria, 2.ª e 11.ª subcategorias da 4.ª categoria e 2.ª, 4.ª e 11.ª subcategorias da 5.ª cate-
goria das classes correspondentes ao valor dos trabalhos especializados que lhe
respeite;
b) Os concorrentes não titulares de alvará de construção que apresentem certifica-
do de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados, adequado à obra posta a
concurso e emitido por uma das entidades competentes mencionadas no n.º 1 do
anexo I da Portaria n.º 104/2001, de 21 de Fevereiro, o qual indicará os elementos
de referência relativos à idoneidade, à capacidade financeira e económica e à capa-
cidade técnica que permitiram aquela inscrição e justifique a classificação atribuída
nessa lista;
c) Os concorrentes não titulares de alvará de construção, ou que não apresentem
certificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados, desde que apre-
sentem os documentos relativos à comprovação da sua idoneidade, capacidade fi-
nanceira, económica e técnica para a execução da obra posta a concurso, de acordo
com o indicado no programa de concurso.
2 — Os concorrentes deverão comprovar a sua capacidade financeira, económica e
técnica de acordo com as condições mínimas a seguir estabelecidas, sob pena de
os mesmos serem excluídos:
a) Os concorrentes titulares do alvará com as habilitações constantes do n.º 1 an-
terior deste anúncio. A titularidade das habilitações nas categorias e subcategorias
exigidas prova-se nos termos do n.º 1 do artigo 69.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2
de Março;
b) Os concorrentes não titulares de alvará emitido pelo IMOPPI que apresentem
certificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados, adequado à
obra posta a concurso e emitido por uma das entidades competentes mencionadas
no n.º 1 do anexo I da Portaria n.º 104/2001, de 21 de Fevereiro, serão admitidos
desde que apresentem os documentos relativos à comprovação da sua idoneidade,
capacidade financeira, económica e técnica para a execução da obra posta a concur-
so, através do cumprimento do disposto no artigo 68.º do Decreto-Lei n.º 59/99,
de 2 de Março;
c) Os concorrentes não titulares de alvará emitido pelo IMOPPI, ou que não apre-
sentem certificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados, serão
admitidos desde que apresentem os documentos relativos à comprovação da sua
idoneidade, capacidade financeira, económica e técnica para a execução da obra
posta a concurso, através do cumprimento do disposto no artigo 67.º do Decreto-
-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.
3 — Os concorrentes não titulares de alvará emitido pelo IMOPPI, ou que não
apresentem certificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados, e os
concorrentes que se encontrem na situação prevista no artigo 70.º, n.º 2, do Decre-
to-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, deverão ainda comprovar a sua capacidade econó-
mica e financeira com base no quadro de referência da Portaria n.º 994/2004, de 5
de Agosto, publicada ao abrigo do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 12/2004, de 9 de
Janeiro, não podendo ser excluído nenhum concorrente que apresente, cumulativa-
mente e no mínimo, os valores de referência previstos na referida portaria.
4 — Os concorrentes deverão comprovar a sua capacidade técnica para a execução
da obra posta a concurso, avaliada com base nos documentos indicados no n.º 15
do programa de concurso, e, ainda, nos termos dos seguintes critérios:
a) Execução, nos últimos 10 anos, de, pelo menos, uma obra de idêntica natureza
da obra posta a concurso, de valores (valores finais de obra) não inferiores a 60%
do valor para efeito de concurso, a que se refere o ponto II.2.1) deste anúncio [caso
as obras tenham sido concluídas em ano anterior ao do presente concurso, os seus
valores, para aplicação do critério acima, serão actualizados através dos índices de
preços ao consumidor (sem habitação) publicados oficialmente para cada ano pelo
Instituto Nacional de Estatística, tendo por base os anos em que se verificaram as
respectivas recepções provisórias];
b) Execução, nos últimos 10 anos, de:
i) Construção civil de, pelo menos, duas estações de tratamento de águas residuais
urbanas com uma capacidade igual ou superior a 50 000 hab. eq. (a população equi-
valente é calculada com base numa capitação em CBO5 de 60 g/hab. dia) com grau
de depuração igual ou superior a tratamento secundário;
ii) Fornecimento e montagem de equipamentos electromecânicos de, pelo menos,
duas estações de tratamento de águas residuais urbanas com uma capacidade igual
ou superior a 50 000 hab. eq. (a população equivalente é calculada com base numa
capitação em CBO5 de 60 g/hab. dia) com grau de depuração igual ou superior a
tratamento secundário;
iii) Fornecimento e montagem de instalações eléctricas, automação e instrumentação
de, pelo menos, duas estações de tratamento de águas residuais urbanas com uma
capacidade igual ou superior a 50 000 hab. eq. (a população equivalente é calcula-
da com base numa capitação em CBO5 de 60 g/hab. dia) com grau de depuração
igual ou superior a tratamento secundário;
c) Designação de uma entidade que ficará responsável pela elaboração do projecto
da instalação, podendo a mesma ser interna ao concorrente. Para este efeito deverá
ser comprovada a experiência da referida entidade na elaboração de projectos de
execução de, pelo menos, duas estações de tratamento de águas residuais urbanas,
efectivamente construídas, dimensionadas para uma população equivalente igual ou
superior a 50 000 hab. eq. (a população equivalente é calculada com base numa
capitação em CBO5 de 60 g/hab. dia) com grau de depuração igual ou superior a
tratamento secundário;
d) Designação de uma entidade que ficará responsável pela condução da instalação
durante o período de «arranque» e «pré-arranque», podendo a mesma ser interna

ao concorrente. Para este efeito deverá ser comprovada a experiência da referida
entidade na exploração de, pelo menos, duas estações de tratamento de águas resi-
duais urbanas, dimensionadas para uma população equivalente igual ou superior a
50 000 hab. eq. (a população equivalente é calculada com base numa capitação em
CBO5 de 60 g/hab. dia) com grau de depuração igual ou superior a tratamento se-
cundário;
e) Possuir, no quadro de pessoal permanente, um técnico com formação superior
em engenharia, para exercer a função de director técnico da presente empreitada,
cuja qualificação mínima deverá obedecer cumulativamente às seguintes condi-
ções:
i) Possuir licenciatura em Engenharia Civil, em Engenharia do Ambiente, Engenha-
ria Sanitária ou licenciatura noutro ramo da engenharia com pós-graduação em
Engenharia Sanitária e, no mínimo, cinco anos de experiência profissional em direc-
ção de obras;
ii) Possuir experiência efectiva na direcção de obras de, pelo menos, duas estações
de tratamento de águas residuais urbanas dimensionadas para uma população equi-
valente igual ou superior a 50 000 hab. eq. (a população equivalente é calculada
com base numa capitação em CBO5 de 60 g/hab. dia) com grau de depuração igual
ou superior a tratamento secundário.
5 — No caso de o concorrente ser um agrupamento de empresas, a capacidade fi-
nanceira e técnica do concorrente considerar-se-á cumprida desde que essa capaci-
dade fique demonstrada pelo conjunto das empresas que constituem o agrupamen-
to, não sendo, assim, necessário que os critérios adoptados para o efeito sejam sa-
tisfeitos, individualmente, por cada uma das empresas que o compõem [exceptuando
o critério mencionado na alínea a) anterior, que deverá ser satisfeito pelo detentor
do alvará correspondente à habilitação indicada no parágrafo a.1) do ponto 1 do
n.º III.2.1) do presente anúncio].

III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
Os concorrentes deverão apresentar os documentos exigidos no ponto n.º 15 do
programa de concurso.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
Os concorrentes deverão apresentar os documentos exigidos no ponto n.º 15 do
programa de concurso.

III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Os concorrentes deverão apresentar os documentos exigidos no ponto n.º 15 do
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 Valia técnica da proposta (50%);
2 Preço global da empreitada (40%);
3 Garantia do cumprimento do prazo (10%).

Por ordem decrescente de importância NÃO £ SIM ¢

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante
SMS.ENG.CPB.05.038.OBR.ETR.

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

Data limite de obtenção 29 /06 /2006

Custo: 4000 euros. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento:
As cópias serão entregues em mão, contra recibo, na morada indicada no ponto I.1),
no prazo de seis dias a contar da data de recepção do pedido.
O preço indicado é por exemplar, acrescido do IVA à taxa legal em vigor, a pagar
em dinheiro ou cheque, a favor da entidade adjudicante.

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

29 /06 /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

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 todas as pessoas interessadas. Só poderão intervir
no acto do concurso as pessoas que, para o efeito, estiverem devidamente creden-
ciadas pelos concorrentes, no número máximo de duas por concorrente.

IV.3.7.2) Data, hora e local
No dia útil seguinte à data limite para a apresentação de propostas  ¢
Hora: 10 horas. Local: indicado em I.1).

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

VI.1) TRATA-SE DE UM ANÚNCIO NÃO OBRIGATÓRIO?
NÃO    ¢        SIM    £
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VI.3) O PRESENTE CONTRATO ENQUADRA-SE NUM PROJECTO/PROGRAMA
FINANCIADO PELOS FUNDOS COMUNITÁRIOS?
NÃO    ¢        SIM    £
Em caso afirmativo, indicar o projecto/programa, bem como qualquer referência útil

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
No prazo referido no ponto II.3) não se inclui o período de tempo que decorrer
entre a aprovação do projecto de execução pela SIMARSUL — Sistema Integrado
Multimunicipal de Águas Residuais da Península de Setúbal, S. A., e a data de
aprovação do RECAPE pela entidade competente.

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

28 /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.

28 de Dezembro de 2005. — O Presidente do Conselho de Admi-
nistração, Miguel Pires Amado. 1000296273

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
SIMARSUL, S. A. Prof. Doutor Miguel Pires Amado

Endereço Código postal
Avenida de Luísa Todi, 300, 3.º 2900-452

Localidade/Cidade País
Setúbal Portugal

Telefone Fax
+351 265544000 +351 265544001

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
geral@simarsul.adp.pt

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

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

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

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

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

II.1) DESCRIÇÃO

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

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

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

II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Empreitada de concepção-construção da Estação de Tratamento de Águas Residuais
do Seixal.

II.1.6) Descrição/objecto do concurso
A presente empreitada tem por objecto a concepção-construção da ETAR do Seixal,
incluindo também:
Ligações à rede de drenagem;
O emissário de descarga dos efluentes líquidos tratados no meio receptor;
Execução de estrada de acesso temporária a ser utilizada, no mínimo, durante o
período de execução da obra, a partir da rede viária da freguesia da aldeia de Paio
Pires.
A ETAR estará dimensionada para 155 000 hab. eq. e disporá de uma capacidade
para um caudal de ponta máximo de 1000,0 l/s.
O efluente líquido à saída da etapa final de tratamento da ETAR deverá satisfazer as
seguintes condições:
Concentração de CBO5 a 20º C não superior a 25 mg O2/l;

Concentração de CQO não superior a 125 mg O2/l;
Concentração de SST não superior a 35 mg/l;
Teor de coliformes fecais não superior a 2000 NMP/100 ml.

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

Código NUTS
PT 172 LISBOA E VALE DO TEJO — PENÍNSULA DE SETÚBAL.

II.1.8) Nomenclatura

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

Objecto 29.56.60.00-4 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

Objectos29.56.69.00-3 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
comple- 45.23.24.21-9 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
mentares45.23.24.22-6 \\\\-\\\\\-\\\\\-\

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

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

um lote £ vários lotes £ todos os lotes £

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

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO

II.2.1) Quantidade ou extensão total
A empreitada inclui a elaboração do projecto de execução, bem como do RECAPE,
a execução de obras de construção civil (movimentos de terras, órgãos de betão
armado, circuitos hidráulicos, etc.), o fornecimento e montagem de equipamentos
(metalomecânicos, electromecânicos, eléctricos, automação, instrumentação e teleges-
tão), a supervisão/coordenação da operação e da manutenção durante os períodos
de «pré-arranque» e «arranque». Serão ainda da responsabilidade do adjudicatário
as ligações à rede pública de abastecimento de água, gás e energia e todos os pro-
cessos de licenciamento junto das entidades competentes.
O valor previsto é de 12 500 000 euros.

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

Prazo em dias 720 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 obra deverá prestar uma caução no valor de
5% do preço total do contrato.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
A empreitada será executada em regime de preço global.

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
Poderão apresentar-se a concurso agrupamentos de empresas que declarem a inten-
ção de se constituírem, obrigatoriamente, antes da celebração do contrato, na mo-
dalidade jurídica de consórcio externo, ou em agrupamento complementar de empre-
sas, ou em agrupamento europeu de interesse económico, em qualquer dos casos
em regime de responsabilidade solidária passiva dos consorciados, agrupados ou
accionistas, entre si e com o consórcio, agrupamento ou sociedade.

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 a concurso:
a) Os concorrentes titulares de alvará de construção, emitido pelo Instituto dos
Mercados de Obras Públicas e Particulares e do Imobiliário (IMOPPI), que conte-
nham as seguintes habilitações:
a.1) Da 1.ª subcategoria da 1.ª categoria, da classe correspondente ao valor global
da proposta;
a.2) Das 4.ª e 5.ª subcategorias da 1.ª categoria, 1.ª e 6.ª subcategorias da 2.ª catego-
ria, 2.ª e 11.ª subcategorias da 4.ª categoria e 2.ª, 4.ª e 11.ª subcategorias da 5.ª cate-
goria das classes correspondentes ao valor dos trabalhos especializados que lhe
respeite;
b) Os concorrentes não titulares de alvará de construção que apresentem certifica-
do de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados, adequado à obra posta a
concurso e emitido por uma das entidades competentes mencionadas no n.º 1 do
anexo I da Portaria n.º 104/2001, de 21 de Fevereiro, o qual indicará os elementos
de referência relativos à idoneidade, à capacidade financeira e económica e à capa-
cidade técnica que permitiram aquela inscrição e justifique a classificação atribuída
nessa lista;
c) Os concorrentes não titulares de alvará de construção, ou que não apresentem
certificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados, desde que apre-
sentem os documentos relativos à comprovação da sua idoneidade, capacidade fi-
nanceira, económica e técnica para a execução da obra posta a concurso, de acordo
com o indicado no programa de concurso.
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2 — Os concorrentes deverão comprovar a sua capacidade financeira, económica e
técnica de acordo com as condições mínimas a seguir estabelecidas, sob pena de
os mesmos serem excluídos:
a) Os concorrentes titulares do alvará com as habilitações constantes do n.º 1 an-
terior deste anúncio.
A titularidade das habilitações nas categorias e subcategorias exigidas prova-se
nos termos do n.º 1 do artigo 69.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março;
b) Os concorrentes não titulares de alvará emitido pelo IMOPPI que apresentem
certificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados, adequado à
obra posta a concurso e emitido por uma das entidades competentes mencionadas
no n.º 1 do anexo I da Portaria n.º 104/2001, de 21 de Fevereiro, serão admitidos
desde que apresentem os documentos relativos à comprovação da sua idoneidade,
capacidade financeira, económica e técnica para a execução da obra posta a concur-
so, através do cumprimento do disposto no artigo 68.º do Decreto-Lei n.º 59/99,
de 2 de Março;
c) Os concorrentes não titulares de alvará emitido pelo IMOPPI, ou que não apre-
sentem certificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados, serão
admitidos desde que apresentem os documentos relativos à comprovação da sua
idoneidade, capacidade financeira, económica e técnica para a execução da obra
posta a concurso, através do cumprimento do disposto no artigo 67.º do Decreto-
-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.
3 — Os concorrentes não titulares de alvará emitido pelo IMOPPI, ou que não
apresentem certificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados, e
os concorrentes que se encontrem na situação prevista no artigo 70.º, n.º 2, do
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, deverão ainda comprovar a sua capacida-
de económica e financeira com base no quadro de referência da Portaria n.º 994/
2004, de 5 de Agosto, publicada ao abrigo do artigo 10.º do Decreto-Lei
n.º 12/2004, de 9 de Janeiro, não podendo ser excluído nenhum concorrente que
apresente, cumulativamente e no mínimo, os valores de referência previstos na
referida portaria.
4 — Os concorrentes deverão comprovar a sua capacidade técnica para a execução
da obra posta a concurso, avaliada com base nos documentos indicados no n.º 15
do programa de concurso, e, ainda, nos termos dos seguintes critérios:
a) Execução, nos últimos 10 anos, de, pelo menos, uma obra de idêntica natureza
da obra posta a concurso, de valores (valores finais de obra) não inferiores a 60%
do valor para efeito de concurso, a que se refere o ponto II.2.1) deste anúncio [caso
as obras tenham sido concluídas em ano anterior ao do presente concurso, os seus
valores, para aplicação do critério acima, serão actualizados através dos índices de
preços ao consumidor (sem habitação) publicados oficialmente para cada ano pelo
Instituto Nacional de Estatística, tendo por base os anos em que se verificaram as
respectivas recepções provisórias];
b) Execução, nos últimos 10 anos, de:
i) Construção civil de, pelo menos, duas estações de tratamento de águas residuais
urbanas com uma capacidade igual ou superior a 50 000 hab. eq. (a população equi-
valente é calculada com base numa capitação em CBO5 de 60 g/hab. dia) com grau
de depuração igual ou superior a tratamento secundário;
ii) Fornecimento e montagem de equipamentos electromecânicos de, pelo menos,
duas estações de tratamento de águas residuais urbanas com uma capacidade igual
ou superior a 50 000 hab. eq. (a população equivalente é calculada com base numa
capitação em CBO5 de 60 g/hab. dia) com grau de depuração igual ou superior a
tratamento secundário;
iii) Fornecimento e montagem de instalações eléctricas, automação e instrumentação
de, pelo menos, duas estações de tratamento de águas residuais urbanas com uma
capacidade igual ou superior a 50 000 hab. eq. (a população equivalente é calcula-
da com base numa capitação em CBO5 de 60 g/hab. dia) com grau de depuração
igual ou superior a tratamento secundário;
c) Designação de uma entidade que ficará responsável pela elaboração do projecto
da instalação, podendo a mesma ser interna ao concorrente. Para este efeito, deverá
ser comprovada a experiência da referida entidade na elaboração de projectos de
execução de, pelo menos, duas estações de tratamento de águas residuais urbanas,
efectivamente construídas, dimensionadas para uma população equivalente igual ou
superior a 50 000 hab. eq. (a população equivalente é calculada com base numa
capitação em CBO5 de 60 g/hab. dia) com grau de depuração igual ou superior a
tratamento secundário;
d) Designação de uma entidade que ficará responsável pela condução da instalação
durante o período de «arranque» e «pré-arranque», podendo a mesma ser interna
ao concorrente. Para este efeito deverá ser comprovada a experiência da referida
entidade na exploração de, pelo menos, duas estações de tratamento de águas resi-
duais urbanas, dimensionadas para uma população equivalente igual ou superior a
50 000 hab. eq. (a população equivalente é calculada com base numa capitação em
CBO5 de 60 g/hab. dia) com grau de depuração igual ou superior a tratamento se-
cundário;
e) Possuir, no quadro de pessoal permanente, um técnico com formação superior em
engenharia, para exercer a função de director técnico da presente empreitada, cuja
qualificação mínima deverá obedecer cumulativamente às seguintes condições:
i) Possuir licenciatura em Engenharia Civil, em Engenharia do Ambiente, Engenha-
ria Sanitária ou licenciatura noutro ramo da engenharia com pós-graduação em
Engenharia Sanitária e, no mínimo, cinco anos de experiência profissional em direc-
ção de obras;
ii) Possuir experiência efectiva na direcção de obras de, pelo menos, duas estações
de tratamento de águas residuais urbanas dimensionadas para uma população equi-
valente igual ou superior a 50 000 hab. eq. (a população equivalente é calculada
com base numa capitação em CBO5 de 60 g/hab. dia) com grau de depuração igual
ou superior a tratamento secundário.
5 — No caso de o concorrente ser um agrupamento de empresas, a capacidade fi-
nanceira e técnica do concorrente considerar-se-á cumprida desde que essa capaci-
dade fique demonstrada pelo conjunto das empresas que constituem o agrupamen-
to, não sendo, assim, necessário que os critérios adoptados para o efeito sejam sa-
tisfeitos, individualmente, por cada uma das empresas que o compõem [exceptuando

o critério mencionado na alínea a) anterior, que deverá ser satisfeito pelo detentor
do alvará correspondente à habilitação indicada no parágrafo a.1) do ponto 1 do
n.º III.2.1) do presente anúncio].

III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
Os concorrentes deverão apresentar os documentos exigidos no ponto n.º 15 do
programa de concurso.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
Os concorrentes deverão apresentar os documentos exigidos no ponto n.º 15 do
programa de concurso.

III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Os concorrentes deverão apresentar os documentos exigidos no ponto n.º 15 do
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 Valia técnica da proposta (50%);
2 Preço global da empreitada (40%);
3 Garantia do cumprimento do prazo (10%).

Por ordem decrescente de importância NÃO £ SIM ¢

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante
SMS.ENG.CPB.05.039.OBR.ETR.

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

Data limite de obtenção 01 /06 /2006

Custo: 4000 euros. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento:
As cópias serão entregues em mão, contra recibo, na morada indicada no ponto I.1),
no prazo de seis dias a contar da data de recepção do pedido.
O preço indicado é por exemplar, acrescido do IVA à taxa legal em vigor, a pagar
em dinheiro ou cheque a favor da entidade adjudicante.

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

01 /06 /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

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 todas as pessoas interessadas. Só poderão intervir
no acto do concurso as pessoas que, para o efeito, estiverem devidamente creden-
ciadas pelos concorrentes, no número máximo de duas por concorrente.

IV.3.7.2) Data, hora e local
No dia útil seguinte à data limite para a apresentação de propostas  ¢
Hora: 10 horas. Local: indicado em I.1).

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

VI.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
No prazo referido no ponto II.3) não se inclui o período de tempo que decorrer
entre a aprovação do projecto de execução pela SIMARSUL — Sistema Integrado
Multimunicipal de Águas Residuais da Península de Setúbal, S. A., e a data de
aprovação do RECAPE pela entidade competente.

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

28 /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.

28 de Dezembro de 2005. — O Presidente do Conselho de Admi-
nistração, Miguel Pires Amado. 1000296275
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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
SIMARSUL, S. A. Prof. Doutor Miguel Pires Amado

Endereço Código postal
Avenida de Luísa Todi, 300, 3.º 2900-452

Localidade/Cidade País
Setúbal Portugal

Telefone Fax
+351 265544000 +351 265544001

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
geral@simarsul.adp.pt

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

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

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

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

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

II.1) DESCRIÇÃO

II.1.3) Tipo de contrato de serviços

Categoria de serviços   74

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

II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Prestação de serviços de fiscalização, gestão da qualidade e coordenação da segu-
rança em obra das empreitadas de concepção-construção das Estações de Tratamento
de Águas Residuais da Quinta do Conde, Lagoinha, Santo Isidro de Pegões e Tai-
padas e das empreitadas de reformulação das Estações de Tratamento de Águas Re-
siduais de Quinta da Bomba e de Sesimbra.

II.1.6) Descrição/objecto do concurso
A prestação de serviços tem por objecto a verificação e análise dos projectos apre-
sentados pelos empreiteiros, o acompanhamento e verificação do exacto cumprimen-
to desses mesmos projectos e suas alterações, do contrato celebrado entre o dono
de obra e os empreiteiros, do caderno de encargos que faz parte das empreitadas e
dos respectivos planos de trabalhos em vigor, bem como a coordenação do plano de
segurança e saúde na obra, desde a consignação das empreitadas até à recepção
provisória.

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

Código NUTS
PT 172 LISBOA E VALE DO TEJO — PENÍNSULA DE SETÚBAL.

II.1.8) Nomenclatura

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

Vocabulário principal Vocabulário complementar

Objecto 74.26.40.00-7 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
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
A prestação de serviços será dividida, pelo menos, nas seguintes partes:
a) Verificação e análise dos projectos de execução;
b) Gestão administrativa;
c) Controle do planeamento e execução dos trabalhos;

d) Controle de quantidades e custos;
e) Controle de qualidade;
f) Controle de fornecimento e montagem de equipamento;
g) Controle de segurança;
h) Protecção de ambiente;
i) Registos fotográfico e vídeo dos trabalhos significativos;
j) Processo de fecho das empreitadas.

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

Prazo 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
A caução para garantir o contrato é de 5% do valor de adjudicação.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
O regime da prestação de serviços é o de preço global, fixo e não revisível.

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
Poderão apresentar-se a concurso agrupamentos de empresas que declarem a inten-
ção de se constituírem, obrigatoriamente, antes da celebração do contrato, em agru-
pamento complementar de empresas (ACE) ou em consórcio externo, em regime de
responsabilidade solidária.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/do
prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a capacidade
económica, financeira e técnica mínima exigida
Só serão admitidos a concurso os concorrentes que preencham os seguintes requi-
sitos:
Em termos legais:
Não se encontrarem em qualquer das situações previstas no artigo 33.º do Decre-
to-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho;
Em termos financeiros:
Respeitem, cumulativamente, em pelo menos dois dos últimos três anos, os seguin-
tes limites mínimos, tendo por base as demonstrações financeiras dos respectivos
anos, convertidas para euros:
Autonomia financeira [(capital próprio/activo líquido) × 100] = 10%;
Autofinanciamento dos capitais permanentes [capital próprio/(capital próprio +
passivo de médio e longo prazo)] = 0,20;
Liquidez reduzida (activo circulante/passivo a curto prazo) = 0,40;
Rendibilidade [(resultado líquido + amortizações + provisões)/activo líquido] =
0,04;
Em termos técnicos:
i) Exerçam a actividade de fiscalização há, pelo menos, cinco anos;
ii) Possuam experiência nos últimos cinco anos na fiscalização de estações de tra-
tamento de águas residuais com capacidade igual ou superior a 25 000 habitantes
equivalentes (a população equivalente é calculada com base numa capitação de
CBO5 de 60 g/hab. dia), com grau de depuração igual ou superior a tratamento
secundário;
iii) Possuam certificado de conformidade com o conjunto de normas da série NP
EN ISO 9000, no que respeita à aplicação às fases de construção dos sistemas de
garantia de qualidade;
iv) Incluam nos seus quadros de pelo menos dois engenheiros (civil ou sanitaris-
ta) com, pelo menos, 10 anos de experiência profissional e 5 anos de experiência em
fiscalização de obras similares;
Em termos de vínculo:
i) Não pertençam, nem as empresas por si a subcontratar, a nenhuma das empresas
do adjudicatário da empreitada nem a nenhum grupo de empresas a que aquelas, ou
as subcontratadas, também pertençam;
ii) Que nenhum dos seus sócios, ou das empresas por si a subcontratar, seja deten-
tor de participações de capital em alguma das empresas do adjudicatário da emprei-
tada ou em alguma das subcontratadas, ou em sociedades que as dominem ou se
integrem em grupos de empresas de que aquelas façam parte;
iii) Não integrem, nem as empresas por si a subcontratar, na equipa técnica a afectar
à execução dos serviços objecto do presente concurso, pessoal que, por qualquer
forma e seja a que título for, preste trabalho ou serviços às empresas referidas.

III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
Os concorrentes deverão apresentar os documentos exigidos no ponto n.º 11.1 do
programa de concurso.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
Os concorrentes deverão apresentar os documentos exigidos no ponto n.º 11.1 do
programa de concurso.

III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Os concorrentes deverão apresentar os documentos exigidos no ponto n.º 11.1 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
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III.3.2) As entidades jurídicas devem declarar os nomes e qualificações profis-
sionais do pessoal responsável pela execução do contrato?

NÃO    ¢       SIM    £

SECÇÃO IV: PROCESSOS

IV.1) TIPO DE PROCESSO

Concurso público ¢

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

1 Valia técnica da proposta — 60%;
2 Preço global da prestação de serviços — 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
SMS.ENG.CPB.05.046.FSC.ETR.

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

Data limite de obtenção 17 /02 /2006

Custo: 750 euros por exemplar, acrescidos de IVA. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento:
Desde que solicitado por escrito, na morada indicada em I.1), o processo de concur-
so poderá ser adquirido no prazo de seis dias a contar da data de recepção do pe-
dido e até à data limite indicada. As cópias serão entregues em mão, na morada
indicada em I.1). O preço indicado é por exemplar, acrescido do IVA à taxa legal em
vigor, a pagar em dinheiro ou cheque, a favor da entidade adjudicante, no momento
da entrega ou mediante envio prévio por correio.

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

02 /03 /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

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 podem intervir no acto público de abertura das propostas as pessoas que para o
efeito estiverem devidamente credenciadas pelos concorrentes, no número máximo
de duas por concorrente.

IV.3.7.2) Data, hora e local
No dia útil seguinte à data limite para a apresentação de propostas  ¢
Hora: 10 horas. Local: 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
Fundo de Coesão;
2005/PT/16/C/PE/002.

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
Para efeitos do presente anúncio, a expressão «decisão de adjudicação», constante
do ponto II.3), significa «data do contrato», devendo a duração apresentada nesse
ponto ser entendida como a duração da construção da empreitada de maior duração,
entre as datas de «consignação» e «pronta para pré-arranque». Para além desta
data, a presente prestação de serviços implica intervenções nos períodos de arran-
que e recepção das infra-estruturas, os quais, nessa mesma empreitada, têm uma du-
ração total de 421 dias.

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

28 /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.

28 de Dezembro de 2005. — O Presidente do Conselho de Admi-
nistração, Miguel Pires Amado. 1000296333

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
SIMARSUL, S. A. Prof. Doutor Miguel Pires Amado

Endereço Código postal
Avenida de Luísa Todi, 300, 3.º 2900-452

Localidade/Cidade País
Setúbal Portugal

Telefone Fax
+351 265544000 +351 265544001

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
geral@simarsul.adp.pt

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

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

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

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

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

II.1) DESCRIÇÃO

II.1.3) Tipo de contrato de serviços

Categoria de serviços   74

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

II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Prestação de serviços de fiscalização, gestão da qualidade e coordenação da segu-
rança em obra das empreitadas de execução dos sistemas elevatórios da Moita e da
Recosta e dos sistemas de drenagem e elevatórios dos subsistemas da Lagoinha,
Pinhal Novo, Quinta do Conde e Águas de Moura.

II.1.6) Descrição/objecto do concurso
A prestação de serviços tem por objecto a verificação e análise dos projectos, o
acompanhamento e verificação do exacto cumprimento desses mesmos projectos e
suas alterações, do contrato celebrado entre o dono de obra e os empreiteiros, do
caderno de encargos que faz parte das empreitadas e dos respectivos planos de tra-
balhos em vigor, bem como a coordenação do plano de segurança e saúde na obra,
desde a consignação das empreitadas até à recepção provisória.

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

Código NUTS
PT 172 LISBOA E VALE DO TEJO — PENÍNSULA DE SETÚBAL.

II.1.8) Nomenclatura

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

Vocabulário principal Vocabulário complementar

Objecto 74.26.40.00-7 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
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
A prestação de serviços será dividida, pelo menos, nas seguintes partes:
a) Verificação e análise dos projectos de execução;
b) Gestão administrativa;
c) Controle do planeamento e execução dos trabalhos;
d) Controle de quantidades e custos;
e) Controle de qualidade;
f) Controle de fornecimento e montagem de equipamento;
g) Controle de segurança;
h) Protecção de ambiente;
i) Registos fotográfico e vídeo dos trabalhos significativos;
j) Processo de fecho das empreitadas.
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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
A caução para garantir o contrato é de 5% do valor de adjudicação.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
O regime da prestação de serviços é o de preço global, fixo e não revisível.

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
Poderão apresentar-se a concurso agrupamentos de empresas que declarem a inten-
ção de se constituírem, obrigatoriamente, antes da celebração do contrato, em agru-
pamento complementar de empresas (ACE) ou em consórcio externo, em regime de
responsabilidade solidária.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/do
prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a capacidade
económica, financeira e técnica mínima exigida
Só serão admitidos a concurso os concorrentes que preencham os seguintes requi-
sitos:
Em termos legais:
Não se encontrarem em qualquer das situações previstas no artigo 33.º do Decre-
to-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho;
Em termos financeiros:
Respeitem, cumulativamente, em pelo menos dois dos últimos três anos, os seguin-
tes limites mínimos, tendo por base as demonstrações financeiras dos respectivos
anos, convertidas para euros:
Autonomia financeira [(capital próprio/activo líquido) × 100] = 10%;
Autofinanciamento dos capitais permanentes [capital próprio/(capital próprio +
passivo de médio e longo prazo)] = 0,20;
Liquidez reduzida [(activo circulante/passivo a curto prazo) = 0,40;
Rendibilidade [(resultado líquido + amortizações + provisões)/activo líquido)] =
0,04;
Em termos técnicos:
i) Exerçam a actividade de fiscalização há, pelo menos, cinco anos;
ii) Possuam experiência nos últimos cinco anos na fiscalização de empreitadas de
construção de estações elevatórias de águas residuais com capacidade igual ou
superior a 100 l/s;
iii) Possuam experiência nos últimos cinco anos na fiscalização de empreitadas de
execução de colectores de águas residuais com diâmetro igual ou superior a
500 mm;
iv) Possuam certificado de conformidade com o conjunto de normas da série NP
EN ISO 9000, no que respeita à aplicação às fases de construção dos sistemas de
garantia de qualidade;
v) Incluam nos seus quadros de pelo menos dois engenheiros (civil ou sanitarista)
com, pelo menos, 10 anos de experiência profissional e 5 anos de experiência em
fiscalização de obras similares;
Em termos de vínculo:
i) Não pertençam, nem as empresas por si a subcontratar, a nenhuma das empresas
do adjudicatário da empreitada nem a nenhum grupo de empresas a que aquelas, ou
as subcontratadas, também pertençam;
ii) Que nenhum dos seus sócios, ou das empresas por si a subcontratar, seja deten-
tor de participações de capital em alguma das empresas do adjudicatário da emprei-
tada ou em alguma das subcontratadas, ou em sociedades que as dominem ou se
integrem em grupos de empresas de que aquelas façam parte;
iii) Não integrem, nem as empresas por si a subcontratar, na equipa técnica a afectar
à execução dos serviços objecto do presente concurso, pessoal que por qualquer
forma e seja a que título for preste trabalho ou serviços às empresas referidas.

III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
Os concorrentes deverão apresentar os documentos exigidos no ponto n.º 11.1 do
programa de concurso.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
Os concorrentes deverão apresentar os documentos exigidos no ponto n.º 11.1 do
programa de concurso.

III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Os concorrentes deverão apresentar os documentos exigidos no ponto n.º 11.1 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.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta   ¢
B1) Os critérios a seguir indicados

1 Valia técnica da proposta — 60%;
2 Preço global da prestação de serviços — 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
SMS.ENG.CPB.05.047.FSC.TEE.

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

Data limite de obtenção 17 /02 /2006

Custo: 750 euros por exemplar, acrescidos de IVA. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento:
Desde que solicitado por escrito, na morada indicada em I.1), o processo de concur-
so poderá ser adquirido no prazo de seis dias a contar da data de recepção pedido
e até à data limite indicada. As cópias serão entregues em mão, na morada indicada
em I.1). O preço indicado é por exemplar, acrescido do IVA à taxa legal em vigor, a
pagar em dinheiro ou cheque, favor da entidade adjudicante, no momento da entre-
ga ou mediante envio prévio por correio.

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

03 /03 /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

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 podem intervir no acto público de abertura das propostas as pessoas que para o
efeito estiverem devidamente credenciadas pelos concorrentes, no número máximo
de duas por concorrente.

IV.3.7.2) Data, hora e local
No dia útil seguinte à data limite para a apresentação de propostas  ¢
Hora: 10 horas. Local: 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
Fundo de Coesão;
2005/PT/16/C/PE/002.

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
Para efeitos do presente anúncio, a expressão «decisão de adjudicação», constante
do ponto II.3), significa «data do contrato».

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

28 /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.

28 de Dezembro de 2005. — O Presidente do Conselho de Admi-
nistração, Miguel Pires Amado. 1000296274

RECTIFICAÇÕES

CÂMARA MUNICIPAL DE TORRES VEDRAS

ANÚNCIO DE CONCURSO

Obras ¢

Fornecimentos £

Serviços £

O concurso está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos (ACP)?
NÃO    ¢         SIM    £
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SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Município de Torres Vedras

Endereço Código postal
Avenida de 5 de Outubro 2560-270 Torres Vedras

Localidade/Cidade País
Torres Vedras Portugal

Telefone Fax
+351 261310400 +351 261310401

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

SECÇÃO IV: PROCESSOS

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

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

Data limite de obtenção 06 /02 /2006

Custo: 600 euros. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento:
Em cheque ou vale de correio. Os cheques ou vales de correio devem ser emitidos
à ordem do tesoureiro do município de Torres Vedras.

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

15 /02 /2006
Hora: 18 horas.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
i) Rectificação ao anúncio de concurso, publicado no Diário da República, 3.ª
série, n.º 234, de 7 de Dezembro de 2005, a pp. 26 025 e 26 026;
j) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante: «Empreitada de execu-
ção do projecto de reconversão da orla costeira, compreendida entre a Praia Norte
e a Praia do Guincho».

29 de Dezembro de 2005. — O Vereador, por delegação de com-
petências (despacho n.º 21 729, de 20 de Dezembro de 2005), Sérgio
Galvão. 3000189219

ÁGUAS DO AVE, S. A.

ANÚNCIO DE CONCURSO — SECTORES ESPECIAIS

Obras ¢

Fornecimentos £

Serviços £

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

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Águas do Ave, S. A.

Endereço Código postal
Avenida de São Gonçalo, 682 4810-525 Guimarães
Edifício D. Afonso Henriques

Localidade/Cidade País
Guimarães Portugal

Telefone Fax
253520770 253520779

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
geral@aguasdoave.pt www.aguasdoave.pt

SECÇÃO IV: PROCESSOS

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

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

27 /01 /2006

Hora: 18 horas.

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

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

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

IV.3.7) Condições de abertura das propostas

IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas
Podem assistir ao acto público todos os interessados, mas só podem intervir no
mesmo os que para o efeito estiverem devidamente credenciados pelos concorrentes,
num máximo de duas pessoas por concorrente.

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 30 /01 /2006

Hora: 10 horas. Local: sede da Águas do Ave, S. A., Edifício D. Afonso Henriques,
Avenida de São Gonçalo, 682, 4810- 525 Guimarães.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
Rectificação ao anúncio publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 222, de 18
de Novembro de 2005, para a «Empreitada de execução de interceptores de águas
residuais — AR 14/2005».

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

22 / 12 /2005

22 de Dezembro de 2005. — O Administrador-Delegado, Paulo
Jorge Barroso de Queirós. 3000189163
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2. Despachos, Éditos, Avisos e Declarações

ÓRGÃOS DE SOBERANIA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS
E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Despacho
Para efeitos do n.º 2 do artigo 10.º do Código do IRC, aprovado

pelo Decreto-Lei n.º 442-B/88, de 30 de Novembro, reconhece-se à
Associação Portuguesa dos Veteranos de Guerra, com o número de
identificação de pessoa colectiva 504330330, sita no Largo das Car-
valheiras, 52-52 em Braga, a isenção de IRC nos termos e com a
seguinte amplitude:

Categoria B — rendimentos empresariais derivados do exercício
das actividades comerciais ou industriais desenvolvidas no
âmbito dos seus fins estatutários;

Categoria E — rendimentos de capitais com excepção dos pro-
venientes de quaisquer títulos ao portador, não registados nem
depositados, nos termos da legislação em vigor;

Categoria F — rendimentos prediais;
Categoria G — incrementos patrimoniais.

Esta isenção aplica-se a partir de 31 de Maio de 1999, data em que
se considera efectuado o registo definitivo como IPSS, conforme
consta no Diário da República, 3.ª série, n.º 160, de 12 de Julho de
2001, ficando, a partir de 1 de Janeiro de 2001, condicionada à ob-
servância continuada dos requisitos estabelecidos nas alíneas a), b) e
c) do n.º 3 do artigo 10.º do Código do IRC.

17 de Novembro de 2005. — Pelo Ministro de Estado e das Finan-
ças, o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais (por delegação do MEF,
despacho n.º 17 829/2005, Diário da República, 2.ª série, n.º 159, de
19 de Agosto de 2005), João José Amaral Tomaz. 3000188159

Despacho
Para efeitos do n.º 2 do artigo 10.º do Código do IRC, aprovado

pelo Decreto-Lei n.º 442-B/88, de 30 de Novembro, reconhece-se ao
Centro Comunitário de Esmoriz, com o número de identificação de
pessoa colectiva 505199254, sita em Esmoriz, 3885-415 Esmoriz, a
isenção de IRC nos termos e com a seguinte amplitude:

Categoria B — rendimentos empresariais derivados do exercício
das actividades comerciais ou industriais desenvolvidas no
âmbito dos seus fins estatutários;

Categoria E — rendimentos de capitais com excepção dos pro-
venientes de quaisquer títulos ao portador, não registados nem
depositados, nos termos da legislação em vigor;

Categoria F — rendimentos prediais;
Categoria G — incrementos patrimoniais.

Esta isenção aplica-se a partir 17 de Setembro de 2002, data em
que se considera efectuado o registo definitivo como IPSS, conforme
consta na declaração da Direcção-Geral da Solidariedade e Segurança
Social de 7 de Outubro de 2002, ficando condicionada à observância
continuada dos requisitos estabelecidos nas alíneas a), b) e c) do n.º 3 do
artigo 10.º do Código do IRC, com as consequências, em caso de in-
cumprimento, previstas nos n.os 4 e 5 desta disposição.

17 de Novembro de 2005. — Pelo Ministro de Estado e das Finan-
ças, o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais (por delegação do MEF,
despacho n.º 17 829/2005, Diário da República, 2.ª série, n.º 159, de
19 de Agosto de 2005), João José Amaral Tomaz. 3000188162

MINISTÉRIO DA ECONOMIA E DA INOVAÇÃO

Direcção-Geral do Turismo

Comissão de Utilidade Turística

Aviso
Por despacho do Secretário de Estado do Turismo de 25 de No-

vembro de 2005, foi atribuída a utilidade turística a título definitivo

ao Hotel Rural Quinta de S. Sebastião, sito no lugar do Souto, lote
1, freguesia de Barroselas, Viana do Castelo, de que é proprietário
Jaime Correia Pereira e exploradora a sociedade Neivater — Em-
preendimentos Turísticos em Espaço Rural, L.da

A referida utilidade turística é atribuída nos termos do disposto
nos artigos 2.º, n.os 1 e 2; 3.º, n.º 1, alínea a) (com a redacção dada
pelo artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 38/94, de 8 de Fevereiro); 4.º;
5.º, n.º 1, alínea a); 7.º, n.os 1 e 3; e 11.º, n.º 1, do Decreto-Lei
n.º 423/83, de 5 de Dezembro, valendo por um prazo de sete anos,
contado a partir da data de abertura do estabelecimento ao públi-
co, titulada pela licença de utilização turística (LUT) emitida pela
Câmara Municipal de Viana do Castelo, em 10 de Novembro de
2004, ficando, nos termos do disposto no artigo 8.º do referido
decreto-lei, dependente do cumprimento dos seguintes condicio-
namentos:

a) O estabelecimento deverá manter as exigências legais para a
classificação atribuída: hotel rural;

b) A empresa não poderá realizar, sem prévia autorização da
Direcção-Geral do Turismo e conhecimento da Comissão de
Utilidade Turística, quaisquer obras que impliquem alteração
do projecto aprovado ou das características arquitectónicas
do empreendimento.

De acordo com o n.º 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 423/83,
de 5 de Dezembro (com a redacção introduzida pelo artigo 4.º do
Decreto-Lei n.º 38/94, de 8 de Fevereiro), conjugado com o dispos-
to no artigo 22.º daquele diploma, a empresa proprietária ou explo-
radora do estabelecimento fica isenta relativamente à propriedade e
exploração do mesmo, das taxas devidas ao Governo Civil e à Ins-
pecção-Geral das Actividades Culturais, desde a data de emissão da
LUT, por um prazo correspondente ao legalmente estabelecido para
efeitos de isenção do imposto municipal sobre imóveis (IMI) — sete
anos — de acordo com o artigo 43.º do Estatuto de Benefícios Fis-
cais, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 215/89, de 1 de Julho, na re-
dacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 198/2001, de 3 de Ju-
lho, conjugado com o n.º 6 do artigo 31.º do Decreto-Lei n.º 287/
2003, de 12 de Novembro, isto é, 10 de Novembro de 2004, até
10 de Novembro de 2011.

2 de Dezembro de 2005. — Pela Comissão de Utilidade Turística,
Margarida Carmo. 3000188134

Instituto Português da Qualidade, I. P.

Certificado de reconhecimento de qualificação
de instalador de tacógrafos n.º 101.25.05.6.040

Ao abrigo do artigo 8.º, n.º 1, alínea c), do Decreto-Lei n.º 291/90,
de 20 de Setembro, e do artigo 4.º, n.º 3, do Decreto-Lei n.º 272/89,
de 19 de Agosto, e para os efeitos do n.º 18 da Portaria n.º 625/86,
de 25 de Outubro, nos termos do n.º 3 da Portaria n.º 962/90, de 9 de
Outubro, e das disposições da Portaria n.º 299/86, de 20 de Junho, é
reconhecida a qualificação à empresa:

Nome — Auto Central Baleia de Mário Lourenço Pedro;
Endereço — Estrada Nacional n.º 114, 99, 2525-026 Atouguia

da Baleia, Peniche,

na qualidade de instalador de tacógrafos, estando autorizado a realizar
a 2.ª fase da 1.ª verificação e a verificação periódica bienal e a colo-
car a respectiva marca própria, em anexo, e os símbolos do controlo
metrológico, nos locais de selagem previstos nos respectivos esque-
mas constantes dos processos arquivados no Instituto Português da
Qualidade.

O presente reconhecimento de qualificação é válido por um ano,
renovável após prévia auditoria.

É revogado o certificado de reconhecimento de qualificação de
instalador de tacógrafos n.º 101.25.99.6.003, publicado no Diário da
República, 3.ª série, n.º 44, de 22 de Fevereiro de 1999.

21 de Novembro de 2005. — O Vogal do Conselho de Administra-
ção, M. Duarte Figueira.
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3000187286

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA,
DO DESENVOLVIMENTO RURAL E DAS PESCAS

Direcção-Geral dos Recursos Florestais

Alvará n.º 156/2005

O director-geral dos Recursos Florestais faz saber que, nos termos
e para o efeito do disposto no artigo 6.º e seus parágrafos do Decreto
n.º 44 623, de 10 de Outubro de 1962, e actualizado pelo Decreto
n.º 312/70, de 6 de Julho, e pelo Decreto-Lei n.º 131/82, de 23 de
Abril, foi autorizada, por despacho do Secretário de Estado do
Desenvolvimento Rural e das Florestas de 18 de Agosto de 2005, a
concessão de pesca requerida pela Câmara Municipal de Vila Nova de
Poiares, no troço do rio Alva, limitado a montante e a jusante pelos
limites do concelho de Vila Nova de Poiares, freguesias de Lavegadas
e São Martinho da Cortiça, concelhos de Vila Nova de Poiares e
Arganil.

De acordo com o estipulado na legislação referida e nos termos da
Portaria n.º 21 286, de 13 de Maio de 1965, o titular da presente
concessão fica obrigado ao integral cumprimento dos seguintes con-
dicionalismos:

1) A Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares é obrigada a
cumprir as normas do regulamento que condicionam o exer-
cício de pesca na zona concessionada, aprovado pela Direc-
ção-Geral dos Recursos Florestais, o qual não pode ser alte-
rado sem prévia aprovação deste organismo;

2) A concessão de pesca tem uma extensão de 7,28 km, abran-
gendo uma área aproximada de 11,71 ha;

3) A área da concessão de pesca estará delimitada e sinalizada
com tabuletas do modelo estabelecido na Portaria n.º 22 724,
de 17 de Junho de 1967;

4) O prazo de validade da concessão de pesca é de 10 anos a
contar da data da publicação do presente alvará;

5) A taxa devida anualmente pela concessão é de 70,14 euros,
valor actualizável nos termos do § 1.º do artigo 6.º do De-
creto n.º 44 623, de 10 de Outubro de 1962;

6) A importância referida no número anterior constitui receita
da Direcção-Geral dos Recursos Florestais;

7) Os repovoamentos com espécies aquícolas, que sejam neces-
sários efectuar na zona concessionada, constituem encargos
da entidade concessionária e só poderão ser levados a efeito
em presença de elementos do Corpo Nacional da Guarda
Florestal;

8) São da responsabilidade da concessionária, para além dos
encargos já mencionados, outros que a Direcção-Geral dos
Recursos Florestais considere necessário executar na zona da
concessão, no âmbito de uma gestão integrada dos recursos
aquícolas durante o período da sua validade;

9) O não cumprimento do estabelecido no presente alvará po-
derá determinar o seu cancelamento;

10) A Câmara Municipal de Vila Nova de Polares fica sujeita a
todas as disposições regulamentares aplicáveis.

10 de Novembro de 2005. — Pelo Director-Geral, a Subdirectora-
-Geral, Maria do Loreto Monteiro. 3000186842

MINISTÉRIO DO TRABALHO
E DA SOLIDARIEDADE SOCIAL

Instituto da Segurança Social, I. P.

Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social de Lisboa

Alvará n.º 19/2005
Para os devidos efeitos se faz saber que, ao abrigo do n.º 2 do

artigo 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
denominado O Vale Azul — Creche, L.da, sito na Praceta de Antó-
nio Gedeão, 14, rés-do-chão, esquerdo, Urbanização Vale Mourão,
freguesia de Rio de Mouro, concelho de Sintra, distrito de Lisboa,
propriedade de O Vale Azul Creche, L.da, requerente O Vale Azul
Creche, L.da

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

Actividades — creche;
Lotação máxima — 30 crianças:

8 bebés no berçário;
10 crianças na sala de aquisição da marcha aos 24 meses;
12 crianças na sala de actividades das crianças dos 24 aos

36 meses.

22 de Novembro de 2005. — A Directora do Centro Distrital de
Segurança Social de Lisboa, Rosa Maria Teixeira Pimenta Araújo.

3000189204

TRIBUNAIS

TRIBUNAL DA COMARCA DE ALMEIRIM

Anúncio
Processo n.º 1087/05.5TBALR.
Insolvência de pessoa colectiva (requerida).
Credor — Rui César Campos de Castro.
Insolvente — Barrão — Construção Civil, L.da, e outro(s).

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

No Tribunal da Comarca de Almeirim, secção única de Almeirim,
no dia 24 de Novembro de 2005, ao meio-dia, foi proferida sentença
de declaração de insolvência da devedora: Barrão — Construção Ci-
vil, L.da, número de identificação fiscal 501842535, com endereço
na Rua de Gil Vicente, 125, 2080-142 Almeirim, com sede na mo-
rada indicada.

São administradores do devedor: António Casimiro Coelho, com
endereço na Rua de Gil Vicente, 125, Almeirim, 2080-000 Almeirim,
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. Abel dos 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 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.
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Mesmo o credor que tenha o seu crédito por reconhecido por de-
cisão definitiva, não está dispensado de o reclamar no processo de
insolvência (n.º 3 do artigo 128.º do CIRE).

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

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

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

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

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

A taxa de juros moratórios aplicável.

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

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

25 de Novembro de 2005. — A Juíza de Direito, Manuela Trigo
Fonseca. — A Oficial de Justiça, Maria Eugénia Agostinho.

1000295672

TRIBUNAL DA COMARCA DE CABECEIRAS DE BASTO

Anúncio
Processo n.º 431/05.0TBCBC.
Insolvência de pessoa colectiva (requerida).
Requerente — Maria de Fátima de Oliveira Castro e outro(s).
Insolvente — Texlameiros Malhas e Confecções Unipessoal, L.da

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

No Tribunal da Comarca de Cabeceiras de Basto, secção única de
Cabeceiras de Basto, no dia 4 de Novembro de 2005, às 10 horas e
55 minutos, foi proferida sentença de declaração de insolvência da
devedora: Texlameiros Malhas e Confecções Unipessoal, L.da, nú-
mero de identificação fiscal 503777030, com endereço em Lameiros,
Refojos, 4860-000 Cabeceiras de Basto, com sede na morada indi-
cada.

São administradores do devedor: Paulo Jorge Ribeiro Dias Carva-
lho, com endereço na Rua de São Brás, 224, Fafe, 0000-000 Fafe, a
quem é fixado domicílio na morada indicada.

Para administrador da insolvência é nomeada a pessoa adiante iden-
tificada, indicando-se o respectivo domicílio: João Manuel Couto
Morais de Almeida, com endereço na Avenida do Dr. João Canavarro,
305, 3.º, S/32, Edif. Alameda 1, 4480-000 Vila do Conde.

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 6 de Janeiro de 2006, pelas 9 horas e 30 minu-
tos, para a realização da reunião de assembleia de credores de aprecia-
ção do relatório, podendo fazer-se representar por mandatário com
poderes especiais para o efeito.

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

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

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

Ficam ainda advertidos que os prazos para recurso, embargos e
reclamação de créditos só começam a correr finda a dilação e que
esta se conta da publicação do último anúncio.

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

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

Informação — plano de insolvência

Pode ser aprovado plano de insolvência, com vista ao pagamento
dos créditos sobre a insolvência, a liquidação da massa e a sua repar-
tição pelos titulares daqueles créditos e pelo devedor (artigo 192.º do
CIRE).

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

11 de Novembro de 2005. — A Juíza de Direito, Diana Pereira
Simões Mouta Faria. — O Oficial de Justiça, José Manuel Leite Lo-
pes. 1000296271

2.º JUÍZO CÍVEL DO TRIBUNAL DA COMARCA
DO FUNCHAL

Anúncio
Processo n.º 3132/05.5TBFUN.
Insolvência de pessoa colectiva (requerida).
Credora — Alumínios J. D. M., L.da
Insolvente — Faria & Caires, L.da
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Publicidade de sentença e citação de credores e outros
interessados nos autos de insolvência acima identificados

No Tribunal Judicial do Funchal, 2.º Juízo Cível do Funchal, no dia
21 de Dezembro de 2005, ao meio-dia, foi proferida sentença de de-
claração de insolvência da devedora: Faria & Caires, L.da, número de
identificação fiscal 511052847, com endereço na Caminho do Ter-
ço, 49, São Gonçalo, 9050-000 Funchal, com sede na morada indi-
cada.

São administradores do devedor: João Emanuel Alves de Caires, com
endereço na Rua das Cruzes, 7-F, com sede da empresa Autofiável,
Com. de Auto, L.da, 9000-025 Funchal, e Maria Ana Trindade de
Freitas, com endereço no sítio das Covas, Faial, 9230-000 Santana, 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. Rúben Jardim de Frei-
tas, com endereço no Caminho do Pilar, Conj. Habitacional Pilar I,
bloco A, lote 1, fracção F, 9000-136 Funchal.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A taxa de juros moratórios aplicável.

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

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

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

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

Ficam ainda advertidos que os prazos para recurso, embargos e
reclamação de créditos só começam a correr finda a dilação e que
esta se conta da publicação do último anúncio.

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

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

Informação — plano de insolvência

Pode ser aprovado plano de insolvência, com vista ao pagamen-
to dos créditos sobre a insolvência, a liquidação da massa e a sua

repartição pelos titulares daqueles créditos e pelo devedor (ar-
tigo 192.º do CIRE).

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

21 de Dezembro de 2005. — A Juíza de Direito, Graça Neto. —
O Oficial de Justiça, Rui Pedro Almeida. 1000295116

3.º JUÍZO CÍVEL DO TRIBUNAL DA COMARCA
DO FUNCHAL

Anúncio
Processo n.º 2407/05.8TBFUN.
Insolvência de pessoa colectiva (requerido).
Credora — Estevão Neves, Comércio Grossista, S. A.
Insolvente — Sandra Moura — Gráfica e Informática, L.da, e outro(s).

Convocatória de assembleia de credores

Nos autos de insolvência acima identificados em que são:
Sandra Moura — Gráfica e Informática, L.da, número de identifica-

ção fiscal 511209266, com endereço na Rua do Arcipreste, 7, Fun-
chal, 9050-033 Funchal.

Dr. Rúben Jardim de Freitas, com endereço no Caminho do Pilar,
Conj. Habitacional Pilar I, bloco A, lote 1, fracção F, 9000-136 Fun-
chal.

Ficam notificados todos os interessados de que no processo supra-
-identificado foi designado o dia 18 de Janeiro de 2006, pelas 14 ho-
ras, para a realização da reunião de assembleia de credores.

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

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

Ficam advertidos os titulares de créditos que os não tenham recla-
mado, e se ainda estiver em curso o prazo fixado na sentença para
reclamação, de que o podem fazer, sendo que, para efeito de partici-
pação na reunião, a reclamação pode ser feita na própria assembleia
[alínea c) do n.º 4 do artigo 7.º do CIRE].

9 de Dezembro de 2005. — O Juiz de Direito, Filipe Câmara. —
O Oficial de Justiça, Sancho Spínola. 1000296317

4.º JUÍZO CÍVEL DO TRIBUNAL DA COMARCA
DO FUNCHAL

Anúncio
Processo n.º 3126/05.0TBFUN.
Insolvência de pessoa colectiva (requerida).
Credor — massa falida de Fernando Salvador Teixeira Gonçalves e

outro(s).
Devedor — Ourofix — Ourivesaria da Sé, L.da

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

No Tribunal Judicial do Funchal, 4.º Juízo Cível do Funchal, no dia
25 de Novembro de 2005, às 18 horas, foi proferida sentença de de-
claração de insolvência da devedora: Ourofix — Ourivesaria da Sé,
L.da, número de identificação fiscal 511004508, com endereço na Rua
do Aljube, 49, Funchal, 9000-000 Funchal, com sede na morada indi-
cada.

São administradores do devedor, a quem é fixado domicílio nas
moradas indicadas.

Para administrador da insolvência é nomeada a pessoa adiante iden-
tificada, indicando-se o respectivo domicílio: Dr. Rúben Jardim de
Freitas, com endereço na Caminho do Pilar, Conj. Habitacional Pilar I,
bloco A, lote 1, fracção F, 9000-136 Funchal.

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

Ficam advertidos os credores do insolvente de que devem comuni-
car de imediato ao administrador da insolvência a existência de quais-
quer garantias reais de que beneficiem.
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Declara-se aberto o incidente de qualificação da insolvência com
carácter [alínea i) do artigo 36.º do CIRE].

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

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

O prazo para a reclamação de créditos foi fixado em 15 dias.
O requerimento de reclamação de créditos deve ser apresentado ou

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

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

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 11 de Janeiro de 2006, pelas 10 horas e 30 mi-
nutos, para a realização da reunião de assembleia de credores de apre-
ciação do relatório, podendo fazer-se representar por mandatário com
poderes especiais para o efeito.

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

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

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

Ficam ainda advertidos que os prazos para recurso, embargos e
reclamação de créditos só começam a correr finda a dilação e que
esta se conta da publicação do último anúncio.

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

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

Informação — plano de insolvência

Pode ser aprovado plano de insolvência, com vista ao pagamento
dos créditos sobre a insolvência, a liquidação da massa e a sua repar-
tição pelos titulares daqueles créditos e pelo devedor (artigo 192.º do
CIRE).

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

25 de Novembro de 2005. — O Juiz de Direito, Dias Costa. —
O Oficial de Justiça, Rui Caires. 1000296316

Anúncio
Processo n.º 4119/05.3TBFUN.
Insolvência de pessoa colectiva (apresentação).
Insolvente — Freitas & Jarbas, L.da, e outro(s).
Credor — Centro de Segurança Social da Madeira e outro(s).

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

No Tribunal Judicial do Funchal, 4.º Juízo Cível do Funchal, no dia
30 de Novembro de 2005, às 16 horas, foi proferida sentença de de-

claração de insolvência da devedora Freitas & Jarbas, L.da, número de
identificação fiscal 511050879, com endereço no Centro Habitacio-
nal e Com. Alferes Veiga Pestana, loja 10-A, Santa Luzia, 9050-
-079 Funchal.

Aos administradores do devedor é fixado o domicílio na morada
indicada.

Para administrador da insolvência é nomeada a pessoa adiante iden-
tificada, indicando-se o respectivo domicílio: Dr. Rúben Jardim de
Freitas, com endereço na Caminho do Pilar, Conj. Habitacional Pilar I,
bloco A, lote 1, fracção F, 9000-136 Funchal.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A taxa de juros moratórios aplicável.

É designado o dia 13 de Fevereiro 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.

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, de-
vem ser oferecidos todos os meios de prova de que o embargante
disponha, ficando obrigado a apresentar as testemunhas arroladas, cujo
número não pode exceder os limites previstos no artigo 789.º do
Código de Processo Civil (n.º 2 do artigo 25.º do CIRE).

Ficam ainda advertidos que os prazos para recurso, embargos e
reclamação de créditos só começam a correr finda a dilação e que
esta se conta da publicação do último anúncio.

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

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

Informação — plano de insolvência

Pode ser aprovado plano de insolvência, com vista ao pagamento
dos créditos sobre a insolvência, a liquidação da massa e a sua repar-
tição pelos titulares daqueles créditos e pelo devedor (artigo 192.º do
CIRE).

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

2 de Dezembro de 2005. — O Juiz de Direito, (Dias Costa.) —
O Oficial de Justiça, Rui Caires. 1000296314
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TRIBUNAL DA COMARCA DA MARINHA GRANDE

Anúncio
Processo n.º 1681/05.4TBMGR.
Insolvência de pessoa colectiva (apresentação).
Insolvente — Labtools — Moldes, L.da, e outro(s).
Credor — J. Fio — Erosão e Fabrico de Moldes, L.da

Encerramento de processo

Nos autos de insolvência acima identificados em que são:
Insolvente: Labtools — Moldes, L.da, número de identificação fis-

cal 505107830, com endereço na Rua do Tecelão, 3, Amieirinha,
2430-030 Marinha Grande.

Administrador da insolvente: Victor Manuel Ramos, com endere-
ço na Urbanização Valverde, lote 41, loja A, Covinhas, 2400-
-022 Leiria.

Ficam notificados todos os interessados de que o processo supra-
-identificado foi encerrado.

A decisão de encerramento do processo foi determinada por: insu-
ficiência da massa insolvente.

Efeitos do encerramento: os previstos no artigo 233.º, n.os 1 a 5,
e artigo 234.º, n.º 4, ambos do CIRE.

5 de Dezembro de 2005. — A Juíza de Direito, Maria do Rosário
L. Patrício. — A Oficial de Justiça, Cristina Laurentino.

3000188428

3.º JUÍZO DE COMPETÊNCIA CÍVEL DO TRIBUNAL
DA COMARCA DE MATOSINHOS

Anúncio
Processo n.º 4120/05.7TBMTS.
Insolvência de pessoa singular (requerida).
Credor — Banco Internacional de Crédito, S. A.
Insolvente — Maria Júlia Gonçalves Moreira da Silva e outro(s).

Encerramento de processo

Nos autos de insolvência acima identificados em que são:
Insolventes: Maria Júlia Gonçalves Moreira da Silva, número de

identificação fiscal 142802620, bilhete de identidade n.º 9227694, com
endereço na Rua 3, 60, 4460-000 Perafita, e Henrique Pedro Simões
da Silva, número de identificação fiscal 161186726, bilhete de iden-
tidade n.º 5814377, com endereço na Rua 3, 60, 4460-000 Perafita.

Administrador: Álvaro Manuel Botelho da Costa, com endereço
na Rua de José J. Gomes da Silva, 49, 7.º, direito, 4450-171 Matosi-
nhos.

Ficam notificados todos os interessados de que o processo supra-
-identificado foi encerrado.

A decisão de encerramento do processo foi determinada por: o valor
da massa insolvente ser insuficiente para satisfazer as contas do pro-
cesso e as restantes dívidas — artigo 230.º, n.º 1, alínea d), do CIRE.

Efeitos do encerramento: os constantes dos n.os 2 e 3 do artigo 233.º
do CIRE.

2 de Novembro de 2005. — A Juíza de Direito, Rosa Maria Reis. —
O Oficial de Justiça, José Alfredo Paula Rodrigues. 3000186377

TRIBUNAL DA COMARCA DE MONDIM DE BASTO

Anúncio
Processo n.º 283/05.0TBMDB.
Insolvência de pessoa colectiva (apresentação).
Insolvente — Meireles & Cerqueira, L.da, e outro(s).
Suplente da Comissão de Credores — Banco Totta & Açores, S. A.

Convocatória de assembleia de credores

Nos autos de insolvência acima identificados em que são:
Meireles & Cerqueira, L.da, número de identificação fiscal

503647543, com endereço na Zona Industrial de Vilar de Viando,
lote 29, apartado 8, 4880-212 Mondim de Basto.

António Francisco Cocco Seixas Soares, com endereço na Estrada
Exterior da Circunvalação, 15 950, 9.º, direito, 4450-099 Matosinhos.

Ficam notificados todos os interessados de que, no processo supra-
-identificado, foi designado o dia 1 de Fevereiro de 2006, pelas 10 ho-
ras, para a realização da reunião de assembleia de credores.

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

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

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

7 de Dezembro de 2005. — A Juíza de Direito, Maria Joana de
Castro da Silva Oliveira. — A Oficial de Justiça, Manuela Machado.

3000189156

TRIBUNAL DA COMARCA DE POMBAL

Anúncio
Processo n.º 1471/05.4TBPBL.
Insolvência de pessoa colectiva (requerida).
Credora — Ecodimulti — Produções de Tintas Ecológicas, S. A.
Insolvente — Gamicor — Pintura de Construção Civil Unipessoal, L.da

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

No Tribunal da Comarca de Pombal, 1.º Juízo de Pombal, no dia
27 de Setembro de 2005, pelas 18 horas e 20 minutos, foi proferida
sentença de declaração de insolvência da devedora: Gamicor — Pin-
tura de Construção Civil, Unipessoal, L.da, número de identificação
fiscal 505604442, com endereço na Rua da Junceira, Estrada Princi-
pal, Santiago de Litém, 3100-657 Santiago de Litém, com sede na
morada indicada.

Para administrador da insolvência é nomeada a pessoa adiante iden-
tificada, indicando-se o respectivo domicílio: Dr.ª Ana Cristina Brás,
com endereço no Casal do Barril, Estrada Principal, 3130-511 Soure.

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 devedores do insolvente de que devem comu-
nicar de imediato ao administrador da insolvência a existência de
quaisquer garantias reais de que beneficiem.

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

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

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

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

remetido por via postal registada, ao administrador da insolvência
nomeado, para o domicílio constante da sentença (n.º 2 do artigo 128.º
do CIRE), acompanhado de todos os 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
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).
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Da presente sentença pode ser interposto recurso, no prazo de
10 dias (artigo 42.º do CIRE), e ou deduzidos embargos, no prazo de
5 dias (artigos 40.º e 42.º do CIRE).

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

Ficam ainda advertidos que os prazos para recurso, embargos e
reclamação de créditos só começam a correr finda a dilação e que
esta se conta da publicação do último anúncio.

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

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

Informação — plano de insolvência

Pode ser aprovado plano de insolvência, com vista ao pagamento
dos créditos sobre a insolvência, a liquidação da massa e a sua repar-
tição pelos titulares daqueles créditos e pelo devedor (artigo 192.º do
CIRE).

Podem apresentar proposta de plano de insolvência o administra-
dor da insolvência, o devedor, qualquer pessoa responsável pelas divi-
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).

13 de Dezembro de 2005. — A Juíza de Direito, Maria Fátima
Vasconcelos. — A Oficial de Justiça, Rosa Maria M. P. Gameiro.

3000185223

3.º JUÍZO DE COMPETÊNCIA ESPECIALIZADA CÍVEL
DO TRIBUNAL DA COMARCA DE SANTARÉM

Anúncio
Processo n.º 267-E/1996.
Prestação de contas (liquidatário).
Liquidatário judicial — João Manuel Correia Chambino.
Requerida — Ribeiros, L.da

A Dr. Cristina Dá Mesquita, juíza de direito deste Tribunal:

Faz saber que são os credores e a falida notificados para, no prazo
de 7 dias, decorridos que sejam 14 dias de éditos, que começarão a
contar-se da publicação do anúncio, se pronunciarem sobre as contas
apresentadas pelo liquidatário (artigo 223.º, n.º 1, do CPEREF).

23 de Novembro de 2005. — A Juíza de Direito, Cristina Dá Mes-
quita. — O Oficial de Justiça, João Garcia. 3000189160

TRIBUNAL DA COMARCA DE SEVER DO VOUGA

Anúncio
Processo n.º 375/05.5TBSVV.
Insolvência de pessoa colectiva (requerida).
Requerente — Transportes Coelhinho, L.da
Insolvente — Reciclata — Recolha, Reciclagem e Transformação de

Metal, 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 Sever do Vouga, secção única de Sever
do Vouga, no dia 9 de Dezembro de 2005, ao meio-dia, foi proferida
sentença de declaração de insolvência da devedora: Reciclata — Re-
colha, Reciclagem e Transformação de Metal, S. A., número de iden-
tificação fiscal 504380125, com endereço na Caminho Nédio, 3740-
-203 Sever do Vouga, com sede na morada indicada.

São administradores do devedor, a quem é fixado domicílio nas
moradas indicadas.

Para administrador da insolvência é nomeada a pessoa adiante iden-
tificada, indicando-se o respectivo domicílio: Dr.ª Paula Carvalho
Ferreira, com endereço na Rua de Júlio Maia, 3, 2.º, apartado 136,
3781-909 Anadia.

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

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

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

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

12 de Dezembro de 2005. — A Juíza de Direito, Susana Pinto
Couto. — O Oficial de Justiça, João Ferreira Gomes. 3000189224

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

Anúncio
Processo n.º 937/05.0TJVNF.
Insolvência de pessoa colectiva (apresentação).
Insolvente — Olmarocha — Indústria Têxtil, L.da, e outro(s).
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Administradora — Olga Maria Martins da Rocha Ribeiro e Domingos
Ferreira da Rocha.

Publicidade de deliberação

Nos autos de insolvência acima identificados em que são:
Insolvente: Olmarocha — Indústria Têxtil, L.da, número de identi-

ficação fiscal 504463179, com endereço na Rua de Joaquim Sá Leo-
nardo, Antas, 4760-042 Vila Nova de Famalicão.

Administrador da insolvência: João Carlos Cardoso Gonçalo, com
endereço na Avenida do Visconde de Barreiros, 90-H.32, 4470-
-151 Maia.

Ficam notificados todos os interessados de que no processo supra-
-identificado, por decisão de 25 de Novembro de 2005, foi aprovado
plano de insolvência.

28 de Novembro de 2005. — O Juiz de Direito, Manuel Alexandre
G. Ferreira. — O Oficial de Justiça, Jorge Augusto dos Santos Novo.

3000189192

1.º JUÍZO DO TRIBUNAL DE COMÉRCIO DE LISBOA

Anúncio
Processo n.º 1687/05.3TYLSB.
Insolvência de pessoa colectiva (apresentação).
Insolvente — Multifar, 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
13 de Dezembro de 2005, às 18 horas, foi proferida sentença de de-
claração de insolvência da devedora: Multifar, S. A., número de iden-
tificação fiscal 503214981, com sede na Quinta da Francelha de Cima,
Prior Velho, 2685 Loures, e escritório na Rua de José Florindo, Quinta
da Pedra, bloco B, rés-do-chão, 2750 Cascais.

São administradores da devedora: Marie Anne Ricci Ahern e
William Ahern, ambos residentes na Rua de José Florindo, bloco B,
rés-do-chão, A, 2750 Cascais, 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. Alberto Luís de Pinho
Lopes, com endereço na Bairro de Belém, Rua Quinze, 8, 1400 Lis-
boa.

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

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

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

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

Ficam ainda advertidos que os prazos para recurso, embargos e
reclamação de créditos só começam a correr finda a dilação e que
esta se conta da publicação do último anúncio.

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

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

Informação — plano de insolvência

Pode ser aprovado plano de insolvência, com vista ao pagamento
dos créditos sobre a insolvência, a liquidação da massa e a sua 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).

16 de Dezembro de 2005. — O Juiz de Direito, António Marcelo
dos Reis. — A Oficial de Justiça, Isabel David Nunes. 3000189201

Anúncio
Processo n.º 943/04.2TYLSB.
Falência (requerida).
Requerente — Maria Elisabete Mondim de Sousa.
Requerido — Aníbal Gaudêncio Parrochinha.

Elisabete Assunção, juíza de direito do 1.º Juízo do Tribunal de Co-
mércio de Lisboa:

Faz saber que, por sentença de 15 de Dezembro de 2005, proferida
nos presentes autos, foi declarada a falência de Aníbal Gaudêncio
Parrochinha, número de identificação fiscal 126889694, com domi-
cílio na Rua do Alvajar, Vivenda Magalhães, Padernais, Ramada, 2620-
-325 Odivelas, tendo sido fixado 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 dis-
posto no artigo 128.º, n.º 1, alínea e), do CPEREF.

19 de Dezembro de 2005. — A Juíza de Direito, Elisabete Assun-
ção. — A Oficial de Justiça, Isabel David Nunes. 3000189031

Anúncio
Processo n.º 400/04.7TYLSB.
Falência (requerida).
Requerente — Banco Comercial Português, S. A.
Requerido — Ãllymahomed Habibi.

António Marcelo dos Reis, juiz de direito do 1.º Juízo do Tribunal de
Comércio de Lisboa:

Faz saber que, por sentença de 15 de Dezembro de 2005 proferida
nos presentes autos, foi declarada a falência do requerido Ãllymahomed
Habibi, nascido em 12 de Dezembro de 1927, bilhete de identidade
n.º 6706420, com domicílio na Rua de Firmino Rebelo, lote 11, 2.º,
direito, Porto Salvo, 2780-000 Porto Salvo, tendo sido fixado 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.

19 de Dezembro de 2005. — O Juiz de Direito, António Marcelo
dos Reis. — A Oficial de Justiça, Paula Silva. 3000189189
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Anúncio
Processo n.º 1228/05.2TYLSB.
Insolvência de pessoa colectiva (requerida).
Credora — Lisbocash — Distribuição Alimentar, S. A.
Insolvente — Americash — Distribuição de Produtos Alimentares 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, 1.º Juízo de Lisboa, no dia
20 de Dezembro de 2005, às 11 horas, foi proferida sentença de de-
claração de insolvência da devedora: Americash — Distribuição de Pro-
dutos Alimentares, com endereço na Rua de Lisboa, 1-C, Estoril, 2750-
-000 Cascais, número de identificação de pessoa colectiva 506285782,
com sede na morada indicada.

É administrador do devedor: António Lázaro dos Santos Costa, com
endereço na Rua de Lisboa 1-C, Estoril, 2750-000 Cascais, 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. Álvaro Luís de Matos
Gato, com endereço na Rua do Professor Vitorino Nemésio, 6, 2775-
-363 Parede.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A taxa de juros moratórios aplicável.

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

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

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

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

Ficam ainda advertidos que os prazos para recurso, embargos e
reclamação de créditos só começam a correr finda a dilação e que
esta se conta da publicação do último anúncio.

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

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

Informação — plano de insolvência

Pode ser aprovado plano de insolvência, com vista ao pagamento
dos créditos sobre a insolvência, a liquidação da massa e a sua repar-
tição pelos titulares daqueles créditos e pelo devedor (artigo 192.º do
CIRE).

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

21 de Dezembro de 2005. — O Juiz de Direito, António Marcelo
dos Reis. — A Oficial de Justiça, Paula Silva. 3000189225

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

Anúncio

Processo n.º 26/05.8TYVNG.
Insolvência de pessoa colectiva (requerida).
Credora — Amélia Clotilde da Silva Almeida Pereira e outro(s).
Devedora — J. A. Almeida, 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, 2.º Juízo de Vila
Nova de Gaia, no dia 12 de Dezembro de 2005, pelas 7 horas, foi
proferida sentença de declaração de insolvência da devedora: J. A.
Almeida, L.da, número de identificação fiscal 500906424, com sede
na Rua de D. João I, 523, 4450-166 Matosinhos, com sede na mo-
rada indicada.

Para administrador da insolvência é nomeada a pessoa adiante iden-
tificada, indicando-se o respectivo domicílio: Carlos Henrique Maia
Pinto, com domicílio profissional no Edifício 2000, entrada A, 3.º,
esquerdo, 2400-163 Leiria.

São administradores da devedora: Maria Teresa Guimarães de Al-
meida e José Alberto da Silva Almeida, residentes na Rua de Gago
Coutinho, 35, Vilar do Paraíso, 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 que os prazos só começam a correr finda a
dilação dos éditos, cinco dias, e que esta se conta da publicação do
último anúncio.

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

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

14 de Dezembro de 2005. — O Juiz de Direito, Paulo Fernando
Dias da Silva. — O Oficial de Justiça, A. Miranda. 1000296288
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AUTARQUIAS

CÂMARA MUNICIPAL DE ALPIARÇA

Aviso
1 — Para os devidos efeitos se torna público que, por meus despa-

chos de 5 de Dezembro, se encontram abertos, pelo prazo de 10 dias
úteis a contar do dia seguinte ao da publicação do presente aviso no
Diário da República, os concursos externos de ingresso com vista ao
provimento de:

a) Um lugar da categoria de técnico de contabilidade e adminis-
tração de 2.ª classe (estagiário), do grupo de pessoal técnico;

b) Um lugar da categoria de auxiliar técnico de turismo, do grupo
de pessoal auxiliar.

2 — Os concursos são válidos para as vagas existentes e caducam
com o seu preenchimento.

3 — As condições de trabalho e demais regalias são as generica-
mente vigentes e aplicáveis aos funcionários e agentes da administra-
ção local.

4 — O local de trabalho é a área do município de Alpiarça.
5 — Legislação aplicável — aos presentes concursos são aplicá-

veis as regras constantes no 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; Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, com as adap-
tações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezem-
bro; Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro.

Ao concurso A é ainda aplicável o Decreto-Lei n.º 265/88, de 28 de
Julho.

6 — Vencimento — é o estipulado no anexo II do Decreto-Lei
n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, cujos índices foram reformulados
pelo Decreto-Lei n.º 57/2004, de 19 de Março.

7 — Os conteúdos funcionais dos lugares a prover correspondem
ao constante do:

a) Despacho SEALOT, n.º 10 688/99, publicado na 2.ª série do
Diário da República, de 31 de Maio;

b) Despacho SEALOT n.º 4/88, publicado na 2.ª série do Diá-
rio da República, de 6 de Abril de 1989.

8 — Requisitos gerais e especiais de admissão:
8.1 — Requisitos gerais de admissão a concurso — os constantes

do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, designada-
mente:

a) Ter nacionalidade portuguesa;
b) Ter 18 anos completos;
c) Possuir as habilitações literárias legalmente exigidas para o

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

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

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

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

8.2 — Requisitos especiais:

a) Área de recrutamento — de entre indivíduos habilitados com
curso superior que não confira grau de licenciatura em área
de formação adequada ao conteúdo funcional do lugar a pro-
ver (preferencialmente bacharelato em Gestão de Empresas
ou Contabilidade), nos termos do disposto no artigo 5.º, n.º 1,
alínea c), do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro,
aplicável por remissão do Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de
Dezembro;

b) Área de recrutamento — de entre indivíduos habilitados com
a escolaridade obrigatória.

9 — Formalização de candidaturas — as candidaturas devem ser
formalizadas através de requerimento de admissão, dirigido ao presi-
dente da Câmara Municipal da Alpiarça, ao cuidado da Secção de
Recursos Humanos, podendo ser remetidas pelo correio (sob registo e
com aviso de recepção, sendo que conste carimbo dos CTT, com data
até ao último dia do prazo para a apresentação da mesma), para o
apartado 25, 2094-909 Alpiarça, ou entregue pessoalmente na refe-
rida secção sita na morada indicada no n.º 15.

9.1 — Dos requerimentos de admissão deverão constar, obrigato-
riamente:

a) Identificação completa — nome, filiação, naturalidade, na-
cionalidade, data de nascimento, número e data de emissão
do bilhete de identidade e serviço de identificação que o emitiu,
morada, código postal e telefone;

b) Habilitações literárias (cursos de formação e outros);
c) Identificação do concurso, mediante identificação do Diário

da República onde se encontra publicitado o aviso da aber-
tura, e respectiva categoria a que concorre;

d) Experiência profissional, com menção expressa das funções
desempenhadas, com indicação do vínculo e antiguidades na
carreira, na actual categoria e na função pública;

e) Quaisquer outros elementos que os candidatos entendam de-
ver apresentar que possam ser relevantes para a apreciação
do seu mérito ou de constituírem motivo de preferência le-
gal. Estes documentos só serão tidos em consideração se
devidamente comprovados.

9.2 — Os requerimentos de admissão devem ser obrigatoriamente
acompanhados dos seguintes documentos:

a) Documento comprovativo das habilitações literárias, com
indicação da instituição de ensino e respectiva classificação
final;

b) Fotocópia do bilhete de identidade;
c) Fotocópia do número fiscal de contribuinte;
d) Curriculum vitae.

9.3 — É dispensada nesta fase a apresentação dos documentos
comprovativos dos requisitos gerais exigidos para admissão a concurso,
a que se referem as alíneas a), b), d), e) e f) do artigo 29.º do Decre-
to-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, e constantes do n.º 8.1, desde que
os candidatos declarem nos respectivos requerimentos, em alíneas
separadas e sob compromisso de honra, a situação precisa em que se
encontram relativamente a cada uma daquelas condições.

9.4 — O disposto no número anterior não impede que seja exigida
aos candidatos, em caso de dúvida sobre a situação que descreveram,
a apresentação de elementos comprovativos das suas declarações.

9.5 — As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
10 — Os métodos de selecção a utilizar serão — prova escrita de

conhecimentos (PEC) e entrevista profissional de selecção (EPS).
10.1 — A prova escrita de conhecimentos, tem carácter elimina-

tório, com a duração máxima de duas horas, classificada de 0 a 20 va-
lores e a incidir sobre a seguinte legislação:

A):

a) Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, com as alte-
rações introduzidas pela Lei n.º 117/99, de 11 de Agos-
to, e Decreto-Lei n.º 157/2001, de 11 de Maio;

b) Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro;
c) Lei n.º 99/2003, de 27 de Agosto, regulamentada pela

Lei n.º 35/2004, de 29 de Julho;
d) Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, adapta-

do à administração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/
98, de 30 de Dezembro;

e) Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.

B):

a) Regime de Férias, Faltas e Licenças (Decreto-Lei n.º 100/
99, de 31 de Março, com as alterações introduzidas pela
Lei n.º 117/99, de 11 de Agosto, e Decreto-Lei n.º 157/
2001, de 11 de Maio);

b) Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes da
Administração Pública (Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de
Janeiro);

c) Quadro de Competências e Regime Jurídico de Funcio-
namento dos Órgãos do Município e das Freguesias (Lei
n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-
-A/2002, de 11 de Janeiro);

d) Conteúdo funcional.

10.2 — A entrevista profissional de selecção (EPS), classificada
de 0 a 20 valores, visa avaliar, numa relação interpessoal e de forma
objectiva e sistemática, as aptidões profissionais e pessoais dos can-
didatos, de acordo com as exigências e responsabilidades do exercício
da função do lugar a prover.

10.3 — A falta de comparência dos candidatos à prova escrita de
conhecimentos e ou à entrevista profissional de selecção determina a
exclusão.
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11 — A classificação final dos concorrentes e ordenamento dos
candidatos, resulta da aplicação dos métodos de selecção, será expres-
sa na escala de 0 a 20 valores e resultará da seguinte média aritmé-
tica:

CF =
 (PEC + EPS)

2

em que:

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

11.1 — Em caso de igualdade na classificação final, serão aplica-
dos os critérios de preferência estabelecidos na lei.

12 — Consideram-se não aprovadas os candidatos que tenham uma
classificação inferior a 9,5 valores.

13 — Regime de estágio (aplicável ao recrutamento para a catego-
ria de técnico de contabilidade e administração de 2.ª classe — esta-
giário).

13.1 — O estágio terá a duração de um ano e carácter probatório.
13.2 — A frequência do estágio será feita em regime de comissão

de serviço extraordinária ou contrato administrativo de provimento,
consoante o estagiário possua ou não nomeação definitiva na Admi-
nistração Pública.

13.3 — A avaliação e a classificação final do estagiário competem
ao respectivo júri do concurso, serão traduzidas numa escala de 0 a
20 valores e resultarão da seguinte média aritmética:

CF =
 RE + CS + FP

3

em que:

CF = classificação final;
RE = relatório de estágio;
CS = classificação de serviço obtida durante o período de está-

gio;
FP = formação profissional realizada durante o período de está-

gio.

14 — Constituição do júri:

Presidente — Dr.ª Vanda Cristina Lopes Nunes, vereadora.
Vogais efectivos:

Engenheiro José Carlos Viegas Ferreirinha, vereador, e
Manuela Maria Ferreira Neves, chefe de Divisão Munici-
pal Administrativa e Financeira, em regime de substitui-
ção.

Vogais suplentes:

Engenheiro José Manuel Vaz Portugal Sousa, técnico supe-
rior assessor, e Maria Rosa Matilde Lopes Clemente Fer-
rão, chefe de secção.

14.1 — Nas faltas e impedimentos da presidente do júri, será a
mesma substituída pelo 1.º vogal efectivo.

15 — A lista das candidaturas admitidas, bem como a lista de clas-
sificação final contendo a respectiva graduação serão afixados no
placard da Secção de Recursos Humanos, sita no edifício dos Paços
do Concelho, Rua de José Relvas, 374, 2090-106 Alpiarça.

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.

12 de Dezembro de 2005. — A Vereadora do Pelouro, Vanda Cris-
tina Lopes Nunes. 1000296279

CÂMARA MUNICIPAL DE AVEIRO

Aviso
Operação de loteamento — alteração

ao alvará n.º 12/2005

Discussão pública

Élio Manuel Delgado da Maia, faz público que, nos termos do dis-
posto no 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, se encontra aberta a discussão pública, conforme preceitua o

n.º 3 do artigo 77.º do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, pelo
período de 15 dias após a publicação no Diário da República, relati-
va à alteração ao alvará de loteamento n.º 12/2005, requerida por
Manuel Bastos Cruz, Unipessoal, L.da, com morada na Rua da Repú-
blica, 125, freguesia de Cacia, que incide sobre o terreno sito na Rua
do Cabeço, lote 11, freguesia de Cacia, a que se refere o processo de
obras n.º 359/89, descrito na Conservatória do Registo Predial de
Aveiro sob o n.º 07052/200405, artigo P4705 desanexado do
n.º 02915/260891, perfazendo a área total de 389 m2.

A presente alteração ao loteamento, consiste em reduzir a área de
construção do lote 11, eliminando o aproveitamento de sótão, man-
tendo-se o primeiro e segundo pisos com 108 m2, respectivamente,
resultando de uma área de construção total de 216 m2.

O processo de loteamento pode ser consultado, todos os dias úteis,
dentro das horas normais de expediente, no Departamento de Gestão
Urbanística de Obras Particulares desta Câmara Municipal.

As reclamações, observações e sugestões que os interessados en-
tendam apresentar sobre o referido loteamento deverão ser feitas por
escrito e com a identificação completa do seu subscritor em folhas de
papel formato A4, contendo os assuntos bem especificados, as quais
deverão ser entregues ou remetidas por correio, sob registo, na Câ-
mara Municipal.

Para conhecimento geral se publica o seguinte aviso e outros de
teor, que vão ser afixados nos locais de estilo.

E eu, (Assinatura ilegível), pela directora do Departamento de Ges-
tão Urbanística de Obras Particulares, o subscrevi.

12 de Dezembro de 2005. — O Presidente da Câmara, Élio Ma-
nuel Delgado da Maia. 1000296244

Aviso
Operação de loteamento/emparcelamento

Discussão pública

Élio Manuel Delgado da Maia, faz público que, nos termos do dis-
posto no 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, se encontra aberta a discussão pública, conforme preceitua o
n.º 3 do artigo 77.º do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, pelo
período de 15 dias após a publicação no Diário da República, relati-
va à operação de loteamento/emparcelamento, requerida por
Motrinde — Montagens Técnicas e Reparações Industriais, L.da, com
morada na Rua da Paz, Quintã do Loureiro, freguesia de Cacia, que
incide sobre o terreno sito no lugar de Monte Velho, freguesia de Cacia,
a que se refere o processo de obras n.º 224/2005, descrito na Conser-
vatória do Registo Predial de Aveiro sob o n.º 01897/140689, ar-
tigo 3424, resultante da anexação dos n.os 43 988 a fl. 88 v.º do livro
B-115, e 43 539 a fl. 62 do livro B-114, sob o n.º 06361/170401,
artigo 3425, sob o n.º 05070/060397, artigo 3426, e sob o n.º 07060/
020605, artigo 3809, resultante da anexação dos n.os 05524/160698,
05613/091198 e 07059/220405, perfazendo a área total de
14 474 m2.

O processo de loteamento/emparcelamento pode ser consultado,
todos os dias úteis, dentro das horas normais de expediente, no De-
partamento de Gestão Urbanística de Obras Particulares desta Câma-
ra Municipal.

As reclamações, observações e sugestões que os interessados en-
tendam apresentar sobre o referido loteamento deverão ser feitas por
escrito e com a identificação completa do seu subscritor em folhas de
papel formato A4, contendo os assuntos bem especificados, as quais
deverão ser entregues ou remetidas por correio, sob registo, na Câ-
mara Municipal.

Para conhecimento geral se publica o seguinte aviso e outros de
teor, que vão ser afixados nos locais de estilo.

E eu, (Assinatura ilegível), pela directora do Departamento de
Gestão Urbanística de Obras Particulares, o subscrevi.

12 de Dezembro de 2005. — O Presidente da Câmara, Élio Ma-
nuel Delgado da Maia. 1000296245

Aviso
Operação de loteamento — alteração ao alvará

de loteamento n.º 41/2002

Discussão pública

Élio Manuel Delgado da Maia, faz público que, nos termos do dis-
posto no artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezem-
bro, com a nova redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de
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4 de Junho, se encontra aberta a discussão pública, conforme pre-
ceitua o n.º 3 do artigo 77.º do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de
Setembro, pelo período de 15 dias após a publicação no Diário da
República, relativa à alteração ao alvará de loteamento n.º 41/2002,
loteamento/emparcelamento, requerida por CosRosa — Construções,
L.da, e outro, com morada na Rua da Arrochela, 27-A, rés-do-chão,
freguesia da Glória, que incide sobre o terreno sito na Rua do Crasto,
freguesia de Aradas, a que se refere o processo de obras n.º 322/2001,
descrito na Conservatória do Registo Predial de Aveiro sob o
n.º 03352/270103, desanexado do n.º 03111/270301, artigo urbano
n.º 4330, sob o n.º 03350/270103, desanexado do n.º 03111/270301,
artigo urbano n.º 4328, sob o n.º 03351/270103, desanexado do
n.º 03111/270301, artigo urbano n.º 4329, sob o n.º 03353/270103,
desanexado do n.º 03111/270301, artigo urbano n.º 4331, sob o
n.º 03354/270103, desanexado do n.º 03111/270301, artigo urbano
n.º 4332, sob o n.º 03355/270103, desanexado do n.º 03111/270301,
artigo urbano n.º 4333, sob o n.º 03358/270703, desanexado do
n.º 03111/270301, artigo urbano n.º 4336, sob o n.º 03359/270103,
desanexado do n.º 03111/270301, artigo urbano n.º 4337 e sob o
n.º 03111/270301.

O processo de loteamento pode ser consultado, todos os dias úteis,
dentro das horas normais de expediente, no Departamento de Gestão
Urbanística de Obras Particulares, desta Câmara Municipal.

As reclamações, observações e sugestões que os interessados en-
tendam apresentar sobre o referido loteamento deverão ser feitas por
escrito e com a identificação completa do seu subscritor em folhas de
papel formato A4, contendo os assuntos bem especificados, as quais
deverão ser entregues ou remetidas por correio, sob registo, na Câ-
mara Municipal.

Para conhecimento geral se publica o seguinte aviso e outros de
teor, que vão ser afixados nos locais de estilo.

E eu, (Assinatura ilegível), pela directora do Departamento de
Gestão Urbanística de Obras Particulares, o subscrevi.

12 de Dezembro de 2005. — O Presidente da Câmara, Élio Ma-
nuel Delgado da Maia. 1000296243

Aviso
Operação de loteamento

Discussão pública

Élio Manuel Delgado da Maia, faz público que, nos termos do dis-
posto no 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, se encontra aberta a discussão pública, conforme preceitua o
n.º 3 do artigo 77.º do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, pelo
período de 15 dias após a publicação no Diário da República, relativa
à operação de loteamento, requerida por Ângelo Cruz e Filhos, L.da,
com morada na Rua do Engenheiro Von Haff, 24-A, 1.º, E, sala 2,
freguesia de Vera Cruz, que incide sobre o terreno sito na Rua da Pata,
Póvoa do Paço, freguesia de Cacia, a que se refere o processo de obras
n.º 175/2005, descrito na Conservatória do Registo Predial de Aveiro
sob o n.º 06848/110304, artigo urbano n.º 4625, perfazendo a área
total de 1722 m2.

O processo de loteamento pode ser consultado, todos os dias úteis,
dentro das horas normais de expediente, no Departamento de Gestão
Urbanística de Obras Particulares, desta Câmara Municipal.

As reclamações, observações e sugestões que os interessados en-
tendam apresentar sobre o referido loteamento deverão ser feitas por
escrito e com a identificação completa do seu subscritor em folhas de
papel formato A4, contendo os assuntos bem especificados, as quais
deverão ser entregues ou remetidas por correio, sob registo, na Câ-
mara Municipal.

Para conhecimento geral se publica o seguinte aviso e outros de
teor, que vão ser afixados nos locais de estilo.

E eu, (Assinatura ilegível), pela directora do Departamento de
Gestão Urbanística de Obras Particulares, o subscrevi.

14 de Dezembro de 2005. — O Presidente da Câmara, Élio Ma-
nuel Delgado da Maia. 1000296285

Aviso
Operação de loteamento

Discussão pública

Élio Manuel Delgado da Maia, faz público que, nos termos do dis-
posto no 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, se encontra aberta a discussão pública, conforme preceitua o
n.º 3 do artigo 77.º do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, pelo
período de 15 dias após a publicação no Diário da República, relati-
va à operação de loteamento, requerida por Filipe Daniel de Matos
Areias da Silva Gomes, com morada na Rua do Visconde da Granja,
freguesia da Vera Cruz, que incide sobre o terreno sito na Rua de 31 de
Janeiro, freguesia de Cacia, a que se refere o processo de obras n.º 940/
99, descrito na Conservatória do Registo Predial de Aveiro sob o
n.º 01104/151287, artigos 1193 urbano e 3633 rústico, resultante da
anexação n.º 00648-00650/141086, sob o n.º 06433/140901,
artigos 229 urbano e 3634 rústico, resultante da anexação dos
n.os 06431/140901, 06432/140901 e 38 292, a fl. 7 v.º do livro B-101,
e sob o n.º 04706/010296, artigo urbano 228, perfazendo a área to-
tal de 4724,7 m2.

O processo de loteamento pode ser consultado, todos os dias úteis,
dentro das horas normais de expediente, no Departamento de Gestão
Urbanística de Obras Particulares, desta Câmara Municipal.

As reclamações, observações e sugestões que os interessados en-
tendam apresentar sobre o referido loteamento deverão ser feitas por
escrito e com a identificação completa do seu subscritor em folhas de
papel formato A4, contendo os assuntos bem especificados, as quais
deverão ser entregues ou remetidas por correio, sob registo, na Câ-
mara Municipal.

Para conhecimento geral se publica o seguinte aviso e outros de
teor, que vão ser afixados nos locais de estilo.

E eu, (Assinatura ilegível), pela directora do Departamento de
Gestão Urbanística de Obras Particulares, o subscrevi.

14 de Dezembro de 2005. — O Presidente da Câmara, Élio Ma-
nuel Delgado da Maia. 1000296287

CÂMARA MUNICIPAL DE BENAVENTE

Aviso n.º 893/2005
Nomeação de técnico superior assessor Hermínio Nunes

da Fonseca, como chefe da Divisão Municipal de Gestão
Financeira, em regime de substituição.

Em cumprimento do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 34.º
do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, torna-se público que,
por meu despacho de 30 de Novembro de 2005, nos termos do ar-
tigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, na redacção dada pela
Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto, aplicável por força do artigo 1.º do
Decreto-Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril, e do n.º 2 do artigo 10.º deste
último diploma, foi nomeado, em regime de substituição, o técnico
superior assessor, Hermínio Nunes da Fonseca, para o cargo de chefe
da Divisão Municipal de Gestão Financeira.

A nomeação não está sujeita à fiscalização prévia do Tribunal de
Contas, nos termos da alínea c) do n.º 3 do artigo 114.º da Lei n.º 98/
97, de 26 de Agosto.

6 de Dezembro de 2005. — O Presidente da Câmara, António José
Ganhão. 1000296277

CÂMARA MUNICIPAL DE BRAGA

Aviso n.º 111/DADT
A Câmara Municipal de Braga torna público, nos termos e para os

efeitos do disposto no artigo 22.º, n.os 1, 3 e 4, do Decreto-Lei n.º 555/
99, de 16 de Dezembro, que se encontra aberto um período de dis-
cussão pública, pelo prazo de 15 dias, tendo por objecto a aprovação
de uma operação de loteamento, constituída por 33 lotes, sito no lugar
dos Anjos, freguesia de Mire de Tibães, Braga, em que é requerente
Minho Investe — Empreendimentos Imob., L.da

Durante o referido prazo, contado a partir da publicação do pre-
sente aviso no Diário da República, poderão os interessados apre-
sentar por escrito as suas reclamações, observações ou sugestões e
pedidos de esclarecimentos relativamente à pretendida operação ur-
banística, as quais serão posteriormente objecto de resposta funda-
mentada perante aqueles que invoquem, designadamente:

a) A desconformidade com instrumentos de gestão territorial-
mente eficazes;

b) A incompatibilidade com planos, programas e projectos que
devessem ser ponderados em fase de elaboração;

c) A desconformidade com disposições legais e regulamentares
aplicáveis; e

d) A eventual lesão de direitos subjectivos.
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Mais se torna público que o processo respeitante à operação de
loteamento, acompanhado da informação técnica elaborada pelos
respectivos departamentos técnicos municipais, bem como de even-
tuais pareceres, autorizações ou aprovações emitidas por entidades
externas ao município, encontra-se disponível, para consulta, na Di-
visão Administrativa de Apoio aos Departamentos Técnicos de Obras,
sita no Edifício do Pópulo, Braga.

19 de Dezembro de 2005. — O Presidente da Câmara, Francisco
Soares Mesquita Machado. 3000189195

Aviso n.º 112/DADT
A Câmara Municipal de Braga torna público, nos termos e para os

efeitos do disposto no artigo 27.º, n.º 2, do Decreto-Lei n.º 555/99,
de 16 de Dezembro, que se encontra aberto um período de discussão
pública, pelo prazo de 15 dias, tendo por objecto a alteração ao al-
vará de loteamento, que consiste em alterar os lotes 18/19, 27/28,
29/30, 37 a 45 e os lotes 46 a 65, passando a um só lote designado
por 46/65, e anular o lote 17 para zona verde, sito na Quinta do
Seminário, Fraião, Braga, em que é requerente Manuel António Go-
mes da Cunha e Raite — Investimentos Imob., L.da

Durante o referido prazo, contado a partir da publicação do pre-
sente aviso no Diário da República, poderão os interessados apre-
sentar por escrito as suas reclamações, observações ou sugestões e
pedidos de esclarecimentos relativamente à pretendida operação ur-
banística, as quais serão posteriormente objecto de resposta funda-
mentada perante aqueles que invoquem, designadamente:

a) A desconformidade com instrumentos de gestão territorial-
mente eficazes;

b) A incompatibilidade com planos, programas e projectos que
devessem ser ponderados em fase de elaboração;

c) A desconformidade com disposições legais e regulamentares
aplicáveis; e

d) A eventual lesão de direitos subjectivos.

Mais se torna público que o processo respeitante à operação de
loteamento, acompanhado da informação técnica elaborada pelos
respectivos departamentos técnicos municipais, bem como de even-
tuais pareceres, autorizações ou aprovações emitidas por entidades
externas ao município, encontra-se disponível, para consulta, na Di-
visão Administrativa de Apoio aos Departamentos Técnicos de Obras,
sita no Edifício do Pópulo, Braga.

19 de Dezembro de 2005. — O Presidente da Câmara, Francisco
Soares Mesquita Machado. 3000189193

Aviso n.º 113/DADT
A Câmara Municipal de Braga torna público, nos termos e para os

efeitos do disposto no artigo 27.º, n.º 2, do Decreto-Lei n.º 555/99,
de 16 de Dezembro, que se encontra aberto um período de discussão
pública, pelo prazo de 15 dias, tendo por objecto a alteração ao al-
vará de loteamento, que consiste em alterar o lote 115, sito na Quin-
ta do Pomar, freguesia de Gualtar, em que é requerente José Manuel
Costa.

Durante o referido prazo, contado a partir da publicação do pre-
sente aviso no Diário da República, poderão os interessados apre-
sentar por escrito as suas reclamações, observações ou sugestões e
pedidos de esclarecimentos relativamente à pretendida operação ur-
banística, as quais serão posteriormente objecto de resposta funda-
mentada perante aqueles que invoquem, designadamente:

a) A desconformidade com instrumentos de gestão territorial-
mente eficazes;

b) A incompatibilidade com planos, programas e projectos que
devessem ser ponderados em fase de elaboração;

c) A desconformidade com disposições legais e regulamentares
aplicáveis; e

d) A eventual lesão de direitos subjectivos.

Mais se torna público que o processo respeitante à operação de
loteamento, acompanhado da informação técnica elaborada pelos
respectivos departamentos técnicos municipais, bem como de even-
tuais pareceres, autorizações ou aprovações emitidas por entidades
externas ao município, encontra-se disponível, para consulta, na Di-
visão Administrativa de Apoio aos Departamentos Técnicos de Obras,
sita no Edifício do Pópulo, Braga.

19 de Dezembro de 2005. — O Presidente da Câmara, Francisco
Soares Mesquita Machado. 3000189194

CÂMARA MUNICIPAL DE BRAGANÇA

Aviso
Nomeação

Concurso externo de ingresso para provimento de um lugar
de maquinista teatral, da carreira de maquinista teatral do
grupo de pessoal auxiliar.

Torna-se público que, por meu despacho de 15 de Dezembro de
2005, nomeei provisoriamente, para ocupar um lugar de maquinista
teatral, do quadro de pessoal desta Câmara Municipal, o candidato
aprovado Avelino Jorge Pinto Simões, classificado em 1.º lugar, no
concurso externo de ingresso, aberto por aviso publicado no Diário
da República, 3.ª série, n.º 65, de 4 de Abril de 2005, cuja lista de
classificação final foi homologada em 15 de Novembro de 2005, e
afixada no dia 29 de Novembro.

O candidato deverá tomar posse do lugar de acordo com o disposto
no artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de Dezembro. [Não care-
cem de fiscalização prévia do Tribunal de Contas — alínea b) do
n.º 1 do artigo 114.º da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.]

15 de Dezembro de 2005. — O Presidente da Câmara, António
Jorge Nunes. 3000189153

Aviso
Concurso externo de ingresso para admissão de um es-

tagiário do grupo de pessoal técnico superior, com vis-
ta ao preenchimento de um lugar vago na categoria de
técnico superior de 2.ª classe (área de turismo).

Torna-se público que, por despacho de 19 de Dezembro de 2005,
foi admitido como estagiário, da carreira técnica superior de 2.ª clas-
se, área de turismo, Eurico Manuel Moreno Pinto Valente Coelho,
em regime de contrato administrativo de provimento, nos termos do
disposto nos artigos 14.º, alínea a), n.º 1, 15.º, alínea c), n.º 2, e 16.º,
do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, na redacção dada pelo
Decreto-Lei n.º 218/98, de 17 de Julho.

(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

19 de Dezembro de 2005. — O Presidente da Câmara, António
Jorge Nunes. 3000189214

Aviso
Concurso externo de ingresso para admissão de um es-

tagiário do grupo de pessoal técnico superior da car-
reira de técnico superior de comunicação social, com
vista ao preenchimento de um lugar vago na categoria
de técnico superior de 2.ª classe.

Torna-se público que, por despacho de 19 de Dezembro de 2005,
foi admitida como estagiária, da carreira técnica superior de comuni-
cação social, Ana Cecília da Costa Afonso, em regime de contrato
administrativo de provimento, nos termos do disposto nos artigos 14.º,
alínea a), n.º 1, 15.º, alínea c), n.º 2, e 16.º, do Decreto-Lei n.º 427/
89, de 7 de Dezembro, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 218/
98, de 17 de Julho.

(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

19 de Dezembro de 2005. — O Presidente da Câmara, António
Jorge Nunes. 3000189220

CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DE BASTO

Aviso
Nomeação para o cargo de chefe da Divisão

de Educação, Cultura, Desporto, Animação e Juventude

Para cumprimento do artigo 21.º, n.º 5, da Lei n.º 2/2004, de 15 de
Janeiro, conjugado com o disposto no artigo 13.º do Decreto-Lei
n.º 93/2004, de 20 de Abril, faz-se público o meu despacho, de 19 de
Dezembro de 2005, relativo à nomeação do cargo de chefe da Divi-
são de Educação, Cultura, Desporto, Animação e Juventude.

Terminado o prazo para apresentação de candidaturas com vista à
selecção do titular do cargo de chefe da Divisão de Educação, Cultura,
Desporto, Animação e Juventude, publicado na bolsa de emprego
público e no jornal O Primeiro de Janeiro do dia 25 de Novembro de
2005, em conformidade com o estabelecido no n.º 1 do artigo 21.º da
Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, aplicável à administração local por
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força do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril.
Considerando que:
Durante o prazo estabelecido para o efeito, verificou-se a apresen-

tação de oito candidaturas e conforme o n.º 2 do artigo 21.º da refe-
rida lei, a escolha deverá recair no candidato que, em sede de aprecia-
ção das candidaturas, melhor corresponde ao perfil pretendido para
prosseguir as atribuições e objectivos do serviço.

De acordo com a apreciação curricular efectuada, o candidato que
reúne as melhores condições e requisitos legais previstos no artigo 20.º
da Lei n.º 2/2004, por remissão do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 93/
2004, para o exercício do cargo dirigente conforme o perfil traçado,
é o técnico superior de 1.ª classe, Dr. Manuel Henriques Oliveira, o
qual é possuidor de perfil e experiência profissionais adequados ao
exercício do cargo de chefe da Divisão de Educação, Cultura, Despor-
to, Animação e Juventude da Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto,
nomeadamente pela experiência de cargo de direcção intermédia, no
exercício de técnico superior bem como pela formação que detém
quer nas áreas específicas quer de carácter geral, factores importantes
nas atribuições e objectivos do cargo a prover.

Assim, determino, no uso da competência que me é conferida pelo
artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, por remissão do artigo 15.º do Decreto-
-Lei n.º 93/2004, nomear em comissão de serviço pelo período de
três anos, renovável por iguais períodos de tempo, o técnico supe-
rior de 1.ª classe, Dr. Manuel Henriques de Oliveira para o cargo de
chefe da Divisão de Educação, Cultura, Desporto, Animação e Ju-
ventude.

Mais determino que esta nomeação seja feita por urgente conve-
niência de serviço, produzindo efeitos a partir da data do presente
despacho de nomeação.

Nota relativa ao currículo académico e profissional de Manuel
Henriques de Oliveira.

Habilitações académicas:

Licenciatura em Filosofia, concluída em 8 de Outubro de 1991,
pela Faculdade de Filosofia da Universidade Católica Portu-
guesa — Braga.

Formação profissional:

Curso de Formação de Formadores no Domínio do Património
Cultural — organizado pelo Gabinete Português de Estudos
Humanísticos.

Experiência profissional:

Monitor do Curso de CPC «Serralharia e ferro forjado», promo-
vido pela Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto;

Monitor de três cursos Prodep — FSE, nos anos 1990, 1991 e
1993;

Professor provisório na Escola C + S de Cabeceiras de Basto,
nos anos lectivos 1990-1991 e 1991-1992;

Celebrou contrato administrativo de provimento com a Câmara
Municipal de Cabeceiras de Basto, para frequência de estágio
de ingresso na carreira técnica superior, em 4 de Junho de 1993;

Tomou posse como técnico superior de 2.ª classe, em 30 de
Setembro de 1994;

Tomou posse como técnico superior de 1.ª classe, em 20 de
Fevereiro de 1998;

Por despacho do presidente da Câmara Municipal de Cabeceiras
de Basto de 26 de Julho de 2001, foi nomeado em regime de
substituição, pelo período de seis meses, como chefe da Divi-
são de Educação, Cultura, Desporto e Tempos Livres, com
efeitos a partir de 27 de Julho de 2001, sendo esta nomeação
prorrogada por igual período em 31 de Janeiro de 2002 até
16 de Maio de 2002;

Por despacho do presidente da Câmara Municipal de Cabeceiras
de Basto de 17 de Maio de 2002, foi nomeado em comissão
de serviço, como chefe da Divisão de Educação, Cultura, Des-
porto e Tempos Livres, com efeitos a partir de 17 de Maio
de 2002, até 11 de Junho de 2002;

Por despacho do presidente da Câmara Municipal de Cabeceiras
de Basto de 14 de Junho de 2002, foi nomeado em regime de
substituição, pelo período de seis meses, como chefe da Divi-
são de Educação, Cultura, Desporto, Animação e Juventude,
com efeitos a partir de 12 de Junho de 2002, sendo esta no-
meação prorrogada por igual período em 13 de Dezembro de
2002 até 22 de Maio de 2003;

Por despacho do presidente da Câmara Municipal de Cabeceiras
de Basto de 14 de Maio de 2003, foi nomeado em comissão
de serviço, como chefe da Divisão de Educação, Cultura, Des-
porto, Animação e Juventude, com efeitos a partir de 14 de
Maio de 2003, até 27 de Outubro de 2003;

Vogal do conselho de administração da Emunibasto — Empresa
de Serviços para a Educação, Formação, Cultura, Desporto,
Tempos Livres e Turismo, E. M., desde 28 de Outubro de
2003 até 25 de Outubro de 2005;

Por despacho do presidente da Câmara Municipal de Cabeceiras
de Basto de 26 de Outubro de 2005, foi nomeado em regime
de substituição, pelo período de 60 dias, como chefe da Divi-
são de Educação, Cultura, Desporto, Animação e Juventude,
com efeitos a partir de 26 de Outubro de 2005;

O seu percurso profissional esteve sempre associado ao exercí-
cio das actividades definidas na área de actuação do cargo em
questão.

19 de Dezembro de 2005. — O Presidente da Câmara, Joaquim
Barroso de Almeida Barreto. 1000296323

Aviso
Nomeação para o cargo de chefe da Divisão de Apoio

Municipal e Inserção Social

Para cumprimento do artigo 21.º, n.º 5, da Lei n.º 2/2004, de 15 de
Janeiro, conjugado com o disposto no artigo 13.º do Decreto-Lei
n.º 93/2004, de 20 de Abril, faz-se público o meu despacho de 19 de
Dezembro de 2005, relativo à nomeação do cargo de chefe da Divi-
são de Apoio Municipal e Inserção Social.

Terminado o prazo para apresentação de candidaturas com vista à
selecção do titular do cargo de chefe da Divisão de Apoio Municipal
e Inserção Social, publicado na bolsa de emprego público e no jornal
O Primeiro de Janeiro do dia 25 de Novembro de 2005, em confor-
midade com o estabelecido no n.º 1 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004,
de 15 de Janeiro, aplicável à administração local por força do artigo 1.º
do Decreto-Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril.

Considerando que:
Durante o prazo estabelecido para o efeito, verificou-se a apresen-

tação de três candidaturas e conforme o n.º 2 do artigo 21.º da refe-
rida lei, a escolha deverá recair no candidato que, em sede de aprecia-
ção das candidaturas, melhor corresponde ao perfil pretendido para
prosseguir as atribuições e objectivos do serviço.

De acordo com a apreciação curricular efectuada, o candidato que
reúne as melhores condições e requisitos legais previstos no artigo 20.º
da Lei n.º 2/2004, por remissão do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 93/
2004, para o exercício do cargo dirigente conforme o perfil traçado,
é a técnica superior de 1.ª classe, Dr.ª Irene Maria de Oliveira Fon-
tes, a qual é possuidora de perfil e experiência profissionais adequados
ao exercício do cargo de chefe da Divisão de Apoio Municipal e In-
serção Social da Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto, nomeada-
mente pela experiência no exercício de técnico superior bem como
pela formação que detém quer nas áreas específicas quer de carácter
geral, factores importantes nas atribuições e objectivos do cargo a
prover.

Assim, determino, no uso da competência que me é conferida pelo
artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, por remissão do artigo 15.º do Decreto-
-Lei n.º 93/2004, nomear em comissão de serviço pelo período de
três anos, renovável por iguais períodos de tempo, a técnica superior
de 1.ª classe, Dr.ª Irene Maria de Oliveira Fontes, para o cargo de
chefe da Divisão de Apoio Municipal e Inserção Social.

Mais determino que esta nomeação seja feita por urgente conve-
niência de serviço, produzindo efeitos a partir da data do presente
despacho de nomeação.

Nota relativa ao currículo académico e profissional de Irene Maria
de Oliveira Fontes.

Habilitações académicas:

Licenciatura em Administração Pública, concluída em 21 de
Dezembro de 1998, pela Universidade do Minho.

Curso de pós-graduação em Contabilidade Pública, terminado em
6 de Abril de 2004, pelo Instituto Politécnico do Cávado e do
Ave;

Frequência do mestrado em Administração Pública, na Universi-
dade do Minho.

Formação profissional:

Acção de formação «Recrutamento e Selecção de Pessoal na
Administração Local» organizado pela ATAM — Associação
dos Técnicos Administrativos Municipais;

Curso de formação «Fiscalização Prévia de Contratos pelo Tri-
bunal de Contas» organizado pelo IGAP — Instituto de Ges-
tão e Administração Pública;
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Participação no colóquio «A Qualidade na Administração Pú-
blica — O Caso das Autarquias», organizado pelo Centro de
Estudos e Formação Autárquica (CEFA).

Experiência profissional:

Exerceu funções na Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto
como contratada de 8 de Outubro de 1999 a 5 de Outubro de
2000;

Celebrou contrato de estágio além quadro com a Câmara Muni-
cipal de Cabeceiras de Basto, para frequência de estágio de
ingresso na carreira técnica superior, em 6 de Outubro de 2000;

Tomou posse como técnico superior de 2.ª classe, em 30 de
Novembro de 2001;

Tomou posse como técnico superior de 1.ª classe, em 23 de
Março de 2004;

Por despacho do presidente da Câmara Municipal de Cabeceiras
de Basto de 24 de Outubro de 2005 foi nomeada em regime de
substituição, pelo período de 60 dias como chefe da Divisão
de Apoio Municipal e Inserção Social, com efeitos a partir de
24 de Outubro de 2005;

O seu percurso profissional esteve sempre associado ao exercí-
cio das actividades definidas na área de actuação do cargo em
questão.

27 de Dezembro de 2005. — O Presidente da Câmara, Joaquim
Barroso de Almeida Barreto. 1000296324

CÂMARA MUNICIPAL DE CAMINHA

Aviso
Dr.ª Júlia Paula Pires Pereira da Costa, presidente da Câmara Munici-

pal de Caminha:

Torno público, para os devidos efeitos, que, pelo meu despacho
n.º 8/05, de 16 de Novembro de 2005, e ao abrigo de competência
que me é conferida pelo disposto no n.º 3 do artigo 74.º da Lei n.º 169/
99, de 18 de Setembro, e em conformidade com o previsto na alínea b)
do n.º 2 do artigo 73.º da mesma lei, nomeei como secretário do Ga-
binete de Apoio Pessoal ao vereador em regime de permanência
Flamiano Gonçalves Martins, Marcos Christi Silva Fernandes, com
efeitos a partir de 21 de Novembro de 2005. (Não carece de visto do
Tribunal de Contas.)

30 de Novembro de 2005. — A Presidente da Câmara, Júlia Paula
Costa. 1000296306

Aviso
Dr.ª Júlia Paula Pires Pereira da Costa, presidente da Câmara Munici-

pal de Caminha:

Torno público, para os devidos efeitos, que, pelo meu despacho
n.º 4/05, de 28 de Outubro de 2005, e ao abrigo de competência que
me é conferida pelo disposto no n.º 3 do artigo 74.º da Lei n.º 169/
99, de 18 de Setembro, e em conformidade com o previsto na alínea b)
do n.º 2 do artigo 73.º da mesma lei, nomeei como secretária do Ga-
binete de Apoio Pessoal ao vereador em regime de permanência Pau-
lo Pinto Pereira, a assistente administrativa especialista Filomena
Violeta Guerra Fernandes, com efeitos a partir de 28 de Outubro de
2005. (Não carece de visto do Tribunal de Contas.)

30 de Novembro de 2005. — A Presidente da Câmara, Júlia Paula
Costa. 1000296308

Aviso
Dr.ª Júlia Paula Pires Pereira da Costa, presidente da Câmara Munici-

pal de Caminha:

Torno público, para os devidos efeitos, que, pelo despacho n.º 2/
05, de 21 de Outubro de 2005, ao abrigo de competência que me é
conferida pelo disposto no n.º 3 do artigo 74.º da Lei n.º 169/99, de
18 de Setembro, e em conformidade com o previsto na alínea c) do
n.º 1 do artigo 73.º da mesma lei, nomeei para o Gabinete de Apoio
Pessoal como chefe de gabinete, Domingos Emanuel Araújo Leite da
Silva Lopes — licenciado em Direito e como secretária a assistente
administrativa especialista Teresa Maria Gonçalves Palma de Amo-
rim Fernandes, com efeitos a partir de 21 de Outubro de 2005. (Não
carece de visto do Tribunal de Contas.)

30 de Novembro de 2005. — A Presidente da Câmara, Júlia Paula
Costa. 1000296309

Aviso
Dr.ª Júlia Paula Pires Pereira da Costa, presidente da Câmara Munici-

pal de Caminha:

Torno público, para os devidos efeitos, que, pelo meu despacho
n.º 3/05, de 28 de Outubro de 2005, e ao abrigo de competência que
me é conferida pelo disposto no n.º 3 do artigo 74.º da Lei n.º 169/
99, de 18 de Setembro, e em conformidade com o previsto na alínea b)
do n.º 2 do artigo 73.º da mesma lei, nomeei como secretária do Ga-
binete de Apoio Pessoal ao vereador em regime de permanência en-
genheiro José Bento Armada Lourenço da Chão, a assistente admi-
nistrativa especialista, Maria Teresa Leão Gomes da Silva, com efeitos
a partir de 28 de Outubro de 2005. (Não carece de visto do Tribunal
de Contas.)

30 de Novembro de 2005. — A Presidente da Câmara, Júlia Paula
Costa. 1000296310

Aviso
Dr.ª Júlia Paula Pires Pereira da Costa, presidente da Câmara Munici-

pal de Caminha:

Torno público, para os devidos efeitos, que, pelo meu despacho
n.º 7/05, de 16 de Novembro de 2005, ao abrigo de competência que
me é conferida pelo disposto no n.º 3 do artigo 74.º da Lei n.º 169/
99, de 18 de Setembro, e em conformidade com o previsto na alínea c)
do n.º 1 do artigo 73.º da mesma lei, nomeei como adjunto do Gabi-
nete de Apoio Pessoal, João Alberto Silva, contabilista, com efeitos
a partir de 21 de Novembro de 2005. (Não carece de visto do Tribu-
nal de Contas.)

30 de Novembro de 2005. — A Presidente da Câmara, Júlia Paula
Costa. 1000296311

Aviso
Concurso externo de ingresso para admissão de um es-

tagiário técnico superior — grupo de pessoal técnico
superior.

1 — Para efeitos do disposto nos artigos 27.º e 28.º do Decreto-
-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, se torna público que, por meu despa-
cho de 2 de Dezembro de 2005, se encontra aberto, pelo prazo de
10 dias úteis, a contar do dia imediato ao da publicação deste aviso
no Diário da República, concurso externo de ingresso para admissão
de um estagiário com vista ao provimento de técnico superior de
2.ª classe/área de psicologia, do lugar vago do quadro de pessoal deste
município.

2 — Legislação aplicável — ao presente concurso aplicam-se os
Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de Julho, aplicado à administração
local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, 427/89, de 7 de
Dezembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 23/
2004, de 22 de Junho, 407/91, de 17 de Outubro, 409/91, de 17 de
Outubro, 353-A/89, de 16 de Outubro, 247/87, de 17 de Junho, e 404-
-A/98, de 18 de Dezembro, na redacção dada pela Lei n.º 44/99, de
11 de Junho, e aplicado à administração local pelo Decreto-Lei
n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, e demais legislação aplicável.

3 — Conteúdo funcional — é o constante do Despacho n.º 9160/
2001, publicado na 2.ª série do Diário da República, de 2 de Maio.

4 — Prazo de validade — o concurso é válido para o lugar posto a
concurso, cessando com o preenchimento do mesmo, conforme dis-
posto na alínea a) do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de
Julho.

5 — Remuneração base — a remuneração base do cargo a prover
corresponde ao índice 321, escalão 1 (1018,08 euros), da categoria
de técnico superior estagiário, sendo as condições de trabalho e as
regalias sociais as genericamente vigentes para os funcionários da ad-
ministração local.

6 — Local de trabalho — área do município de Caminha.
7 — Requisitos especiais de admissão — possuir a licenciatura em

Psicologia.
8 — Requisitos gerais de admissão — ao concurso poderão candi-

datar-se os indivíduos vinculados ou não à função pública que satisfa-
çam, cumulativamente, os seguintes requisitos gerais, fixados no ar-
tigo 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 legalmente exigidas para o

desempenho do cargo;
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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 as 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.

9 — Métodos de selecção — nos termos do artigo 19.º do Decreto-
-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, os métodos de selecção a utilizar se-
rão os seguintes:

a) Prova de conhecimentos, revestindo natureza escrita, com
carácter eliminatório, com consulta, com duração de noventa
minutos, a qual será classificada numa escala de 0 a 20 valo-
res, que incidirá sobre os seguintes temas:

Direitos e Deveres da Função Pública e Deontologia Pro-
fissional;

Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro — Estatuto Dis-
ciplinar dos Funcionários e Agentes da Administração
Central, Regional e Local;

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 Decretos-Leis n.os 503/99, de 20 de Novembro,
e 70-A/2000, de 5 de Maio — Regime de Férias, Faltas
e Licenças;

Constituição da República;
Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro, com as alte-

rações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de
Janeiro — Código do Procedimento Administrativo;

Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações in-
troduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro —
estabelece o Quadro de Competências, assim como o
Regime Jurídico de Funcionamento, dos Órgãos dos Mu-
nicípios e das Freguesias;

Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro — estabelece o Quadro
de Transferência de Atribuições e Competências para
as Autarquias Locais.

b) Entrevista profissional de selecção, classificada numa escala
de 0 a 20 valores.

10 — A classificação final será efectuada numa escala de 0 a 20 va-
lores, de acordo com a seguinte fórmula:

CF =
 7 PEC + 3 EPS

10

em que:

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

11 — Consideram-se não aprovados os candidatos que, nas fases
ou métodos de selecção eliminatórios ou na classificação final obte-
nham classificação inferior a 9,5 valores.

13 — A entrevista profissional de selecção visa avaliar, numa re-
lação interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as aptidões pro-
fissionais e pessoais dos candidatos em comparação com o perfil de
exigências da função.

14 — Os critérios de apreciação e ponderação da prova escrita
de conhecimentos, da entrevista profissional de selecção, bem como
o sistema de classificação final constarão de actas do júri de con-
curso, sendo as mesmas facultadas aos candidatos sempre que as
solicitarem.

15 — Formalização de candidaturas — as candidaturas deverão ser
formalizadas mediante requerimento, nos termos do artigo 17.º do
Decreto-Lei n.º 135/99, de 22 de Abril, dirigido à presidente da Câ-
mara Municipal de Caminha, Largo de Calouste Gulbenkian, 4910-
-113 Caminha.

O requerimento, bem como os documentos que o devam acompa-
nhar, poderão ser entregues pessoalmente na Secção de Recursos
Humanos desta Câmara Municipal, ou remetido pelo correio, com
aviso de recepção, expedido até ao termo do prazo fixado no n.º 1 do
presente aviso, no qual deverão constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome completo, data de nascimen-
to, naturalidade, filiação, estado civil, nacionalidade, número
e datas de emissão e validade e serviço emissor do bilhete de
identidade, número de contribuinte fiscal, situação militar,
profissão, residência, código postal, telefone e endereço elec-
trónico, se tiver);

b) Habilitações literárias;
c) Identificação do concurso a que se candidata, assim como do

Diário da República em que foi publicado este aviso;
d) Quaisquer circunstâncias passíveis de influírem na aprecia-

ção do seu mérito ou de constituírem motivo de preferência
legal e, neste caso, devidamente comprovadas.

16 — Os requerimentos de admissão a concurso deverão ser acom-
panhados, sob pena de exclusão, da seguinte documentação:

a) Curriculum vitae devidamente assinado e datado pelo reque-
rente;

b) Fotocópia do certificado de habilitações literárias;
c) Fotocópia do bilhete de identidade e do cartão contribuinte.

17 — É dispensada, nesta fase, a apresentação dos documentos
comprovativos dos requisitos gerais exigidos para admissão a concurso,
a que se referem as alíneas a), b), d), e) e f) do artigo 29.º do Decreto-
-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, e constantes do n.º 8, desde que os
candidatos declarem nos respectivos requerimentos em alíneas sepa-
radas e sob compromisso de honra, a situação precisa em que se en-
contram relativamente a cada um dos requisitos mencionados nas
referidas alíneas.

17.1 — A falta de documentos que devam acompanhar o requeri-
mento de admissão a concurso sem razão justificativa é motivo de
exclusão nos termos do n.º 7 do artigo 31.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho.

18 — Estágio — a frequência do estágio é efectuada de acordo com
o disposto no artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 265/88, de 28 de Julho,
tem carácter probatório e a duração de um ano.

18.1 — A avaliação final do estágio será feita com base:

a) Relatório de estágio, a apresentar pelo estagiário no prazo
de 30 dias após o seu termo;

b) Classificação de serviço obtida durante aquele período;
c) Avaliação de cursos de formação que eventualmente venham

a ter lugar.

18.2 — A classificação final do estágio traduzir-se-á na escala de
0 a 20 valores e resultará da média aritmética simples das classifica-
ções obtidas em cada uma das operações referidas no número ante-
rior.

18.3 — O candidato admitido a estágio será provido a título defi-
nitivo em lugar da categoria de técnico superior de 2.ª classe, desde
que obtenham classificação final de estágio não inferior a Bom (14 va-
lores), passando a ter direito à remuneração estabelecida para o
escalão 1 da referida categoria.

19 — Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato, em
caso de dúvida, sobre a situação que descreve, a apresentação da do-
cumentação comprovativa das suas declarações.

19.1 — As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
20 — Composição do júri — o júri do presente concurso, que é

simultaneamente o júri do estágio, será o seguinte:

Presidente — vereador a tempo inteiro, Paulo Pinto Pereira.
Vogais efectivos:

Dr.ª Branca Maria Franco Pereira, técnico superior de
2.ª classe/socióloga, e Dr. Fernando José Aleixo, chefe
de Divisão Administrativa e Financeira e técnico superior
economista.

Vogais suplentes:

Professor Flamiano Gonçalves Martins, vereador a tempo
inteiro e substituto do presidente nas suas faltas e impe-
dimentos, e engenheiro António Carlos da Costa Pinto
Ferreira, chefe de Divisão de Obras Particulares, Planea-
mento e Gestão Urbanística.

21 — Afixação de listas — as listas de candidatos admitidos e ex-
cluídos e de classificação final serão tornadas públicas nos termos
estabelecidos nos artigos 33.º, 34.º e 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98,
de 11 de Julho.

22 — Os candidatos admitidos serão notificados do dia e da hora
da realização dos métodos de selecção, nos termos previstos no
n.º 2 do artigo 34.º e artigo 35.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de
Julho.

23 — Em cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 4.º do De-
creto-Lei n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro, em conjugação com o
n.º 3 do artigo 3.º do mesmo diploma, os candidatos com grau de
incapacidade ou deficiência igual ou superior a 60 % têm preferên-
cia, em igualdade de classificação, a qual prevalece sobre qualquer
outra preferência legal.
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23.1 — Para efeitos de admissão a concurso, os candidatos devem
declarar no requerimento de admissão, sob compromisso de honra, o
respectivo grau de incapacidade e tipo de deficiência, assim como
indicar no requerimento de admissão as respectivas capacidades de
comunicação e expressão.

24 — 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.

5 de Dezembro de 2005. — A Presidente da Câmara, Júlia Paula
Costa. 1000296315

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO BRANCO

Aviso n.º 193/2005-SRH
Licença sem vencimento

Para os devidos efeitos torna-se público que, por meu despacho de
30 de Novembro de 2005, concedi licença sem vencimento de longa
duração, nos termos do artigo 78.º do Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de
Março, ao técnico superior assessor principal, engenheiro civil, Car-
los Manuel Venâncio de Sousa, com efeitos a partir de 1 de Janeiro de
2006.

22 de Dezembro de 2005. — O Presidente da Câmara, Joaquim
Morão. 1000296321

CÂMARA MUNICIPAL DE FAFE

Aviso
Para os devidos efeitos se faz público que, através do meu despa-

cho n.º 78/2005, de 14 de Dezembro de 2005, proferido no âmbito
das competências detidas em matéria de gestão de pessoal [alínea a)
do n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro], e na
sequência do concurso interno de acesso limitado, para provimento
de um lugar de técnico superior de 1.ª classe — carreira técnica supe-
rior de serviço social, aberto por ordem de serviço interna n.º 08/
2005, de 1 de Setembro, nomeei (nomeação definitiva), nos termos
do n.º 8 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro,
aplicado à administração local por força do Decreto-Lei n.º 409/91,
de 17 de Outubro, a funcionária — Isabel da Conceição Sampaio Osó-
rio, na categoria de técnico superior de 1.ª classe — carreira técnica
superior de serviço social, sendo integrada no escalão 1, índice 460,
da categoria.

Nos termos do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 427/89, tem a refe-
rida funcionária 20 dias, a contar da data da presente publicação, para
tomar posse do referido cargo.

(Isento de visto do Tribunal de Contas.)

15 de Dezembro de 2005. — O Presidente da Câmara, José Ri-
beiro. 3000189154

CÂMARA MUNICIPAL DE FIGUEIRÓ DOS VINHOS

Aviso
Concurso interno geral de acesso

1 — Para os devidos efeitos torna-se público que, por despacho do
vice-presidente da Câmara Municipal de Figueiró dos Vinhos de 21 de
Dezembro de 2005, proferido no exercício da competência que lhe é
conferida pela alínea a) do n.º 1 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 238/
99, de 25 de Junho, e despacho de delegação de competências do
presidente da Câmara de 31 de Outubro de 2005, se encontra aberto,
nos termos dos artigos 27.º e 28.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de
Julho, aplicável à administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99,
de 25 de Junho, pelo prazo de 10 dias úteis, a contar da data de publi-
cação do presente aviso no Diário da República, o seguinte concurso
interno geral de acesso, do quadro de pessoal do município de Figueiró
dos Vinhos: um lugar de engenheiro técnico de 1.ª classe — agro-
-florestal, existente no quadro de pessoal do município de Figueiró
dos Vinhos, publicado no apêndice n.º 39 ao Diário da República,
2.ª série, n.º 44, de 2 de Abril de 2001, alterado pelo aviso n.º 8302/
2003, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 253, de 31 de
Outubro de 2003.

2 — Legislação aplicável — o concurso rege-se pela legislação
regulamentar da matéria, designadamente o disposto no 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, Decreto-Lei n.º 353-A/89,
de 18 de Outubro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei
n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, com a nova redacção dada pela
Lei n.º 44/99, de 11 de Junho, aplicável à administração local pelo
Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, Decreto-Lei n.º 427/
89, de 7 de Dezembro, aplicável à administração local pelo
Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, e o Código do Procedi-
mento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de
15 de Novembro, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de
31 de Janeiro.

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

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

5 — Composição do júri:

Presidente — engenheiro Rui Manuel Almeida e Silva, presiden-
te da Câmara Municipal de Figueiró dos Vinhos.

Vogais efectivos:

1.º Engenheiro António Manuel Mendes Lopes, chefe da
Divisão de Obras Municipais e Serviços Urbanos da
Câmara Municipal de Figueiró dos Vinhos, que substi-
tuirá o presidente nas suas faltas e impedimentos.

2.º Engenheiro Luís Filipe Antunes da Silva, técnico supe-
rior de 1.ª classe (engenheiro) da Câmara Municipal de
Figueiró dos Vinhos.

Vogais suplentes:

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

2.º Dr.ª Maria Paula Barata Simões Arinto, técnico supe-
rior de 1.ª classe da Câmara Municipal de Figueiró dos
Vinhos.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8.5 — Os requerimentos de admissão a concurso deverão ser acom-
panhados de curriculum vitae, detalhado, elaborado de acordo com o
n.º 2 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, devi-
damente comprovado, datado e assinado.

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

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

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

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

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

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

21 de Dezembro de 2005. — O Vice-Presidente da Câmara, Álvaro
Henriques Gonçalves. 3000189161

CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL

Aviso n.º 590/2005
Por meu despacho datado de 13 de Dezembro, Alberto Magno Fran-

co Nóbrega, enfermeiro graduado, da carreira de enfermagem, 3.º es-
calão, índice 155, foi nomeado em regime de comissão de serviço
extraordinária, pelo período de um ano, para exercer funções corres-
pondentes às de técnico superior de 2.ª classe, 2.º escalão, índice 415,
ao abrigo do regime de reclassificação profissional previsto na alínea e)
do artigo 2.º, e alínea b) do n.º 1 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 218/
2000, de 9 de Setembro.

15 de Dezembro de 2005. — O Vereador, por delegação do Presi-
dente da Câmara, Pedro Miguel Amaro de Bettencourt Calado.

1000296295

Aviso n.º 591/2005
Por meu despacho datado de 13 de Dezembro, Carla Maria de Sousa

Branco Marques Ferreira de Gouveia, desenhadora de 1.ª classe,
1.º escalão, índice 222, foi nomeada em regime de comissão de servi-
ço extraordinária, pelo período de um ano, para exercer funções cor-
respondentes às de técnico superior de 2.ª classe (área de artes plás-
ticas e design), 1.º escalão, índice 400, ao abrigo do regime de
reclassificação profissional previsto na alínea e) do artigo 2.º, e
alínea b) do n.º 1 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de
Setembro.

15 de Dezembro de 2005. — O Vereador, por delegação do Presi-
dente da Câmara, Pedro Miguel Amaro de Bettencourt Calado.

1000296297

Aviso n.º 592/2005
Por meu despacho datado de 14 de Dezembro de 2005, no segui-

mento de solicitação de Hugo Teodoro Brazão Reis, nos termos da

alínea i) do n.º 1 do artigo 25.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro,
com as alterações introduzidas pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agos-
to, foi autorizada a cessação da comissão de serviço no cargo de di-
rector do Departamento de Urbanismo, com efeitos a partir de 12 de
Dezembro.

20 de Dezembro de 2005. — O Vereador, por delegação do Presi-
dente da Câmara, Pedro Miguel Amaro de Bettencourt Calado.

1000296298

Aviso n.º 593/2005
Por meu despacho datado de 14 de Dezembro de 2005, o técnico

superior assessor (jurista), Júlio Menezes de Gouveia, foi nomeado para
o cargo de director do Departamento de Urbanismo, em regime de
substituição, nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 10.º do Decre-
to-Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril, e do artigo 27.º da Lei n.º 2/2004,
de 15 de Janeiro, na redacção da Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto,
atendendo que possui o currículo, perfil e experiência adequados para
o desempenho do cargo, designadamente pela experiência adquirida
durante o desempenho de funções dirigentes e pelos conhecimentos
técnicos demonstrados na área do urbanismo.

A nomeação foi feita por urgente conveniência de serviço, produ-
zindo efeitos a partir de 14 de Dezembro de 2005.

20 de Dezembro de 2005. — O Vereador, por delegação do Presi-
dente da Câmara, Pedro Miguel Amaro de Bettencourt Calado.

1000296299

Aviso n.º 594/2005
Por despacho do presidente da Câmara datado de 25 de Novembro

de 2005, nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 74.º da Lei n.º 169/
99, de 18 de Setembro, Nélia Maria Jardim santos Gonçalves, assis-
tente administrativo especialista, foi exonerada do cargo de secretá-
ria do Gabinete de Apoio Pessoal ao vereador Henrique Miguel de
Figueiredo da Silva da Costa Neves, com efeitos a partir de 28 de
Novembro.

20 de Dezembro de 2005. — O Vereador, por delegação do Presi-
dente da Câmara, Pedro Miguel Amaro de Bettencourt Calado.

1000296300

Aviso n.º 595/2005
Por despacho do presidente da Câmara datado de 28 de Novembro

de 2005, ao abrigo do disposto nos artigos 73.º e 74.º da Lei n.º 169/
99, de 18 de Setembro, foi nomeada para o cargo de secretária do
Gabinete de Apoio Pessoal ao vereador Henrique Miguel de Figuei-
redo da Silva da Costa Neves, Sónia Maria Macedo Silva Gonçalves,
assistente administrativo especialista, em regime de comissão de ser-
viço, com efeitos a partir de 28 de Novembro.

20 de Dezembro de 2005. — O Vereador, por delegação do Presi-
dente da Câmara, Pedro Miguel Amaro de Bettencourt Calado.

1000296302

Aviso n.º 596/2005
Torna-se público que, por meus despachos datados de 19 de De-

zembro, ao abrigo do regime de reclassificação profissional previsto
na alínea e) do artigo 2.º e no n.º 2 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 218/
2000, de 9 de Setembro, foram feitas as seguintes nomeações defini-
tivas:

Carlos Alberto Ventura — auxiliar de serviços gerais, 1.º esca-
lão, índice 137, reclassificado para a categoria de motorista
de ligeiros, 1.º escalão, índice 142;

Ricardo Jorge Andrade dos Ramos — cantoneiro de limpeza,
1.º escalão, índice 155, reclassificado para a categoria de mo-
torista de ligeiros, 3.º escalão, índice 160.

20 de Dezembro de 2005. — O Vereador, por delegação do Presi-
dente da Câmara, Pedro Miguel Amaro de Bettencourt Calado.

1000296303

Aviso n.º 597/2005
Torna-se público que, por meu despacho datado de 19 de Dezem-

bro, Belchior Alírio Fernandes de Sousa, auxiliar de serviços gerais,
1.º escalão, índice 128, foi nomeado em regime de comissão de servi-
ço extraordinária, pelo período de seis meses, para a categoria de
assistente administrativo, 1.º escalão, índice 199, ao abrigo do regime
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de reclassificação profissional previsto na alínea e) do artigo 2.º e
alínea b) do n.º 1 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de
Setembro.

20 de Dezembro de 2005. — O Vereador, por delegação do Presi-
dente da Câmara, Pedro Miguel Amaro de Bettencourt Calado.

1000296304

Aviso n.º 598/2005
Torna-se público que, por meu despacho datado de 15 de Dezem-

bro, mediante o procedimento de reclassificação profissional, findo o
período de nomeação em comissão de serviço extraordinária, ao abri-
go e nos termos do disposto nos artigos 3.º e 5.º, n.º 1, do Decreto-
-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro, 6.º, n.º 3, do Decreto-Lei n.º 497/
99, de 19 de Novembro, conjugado com a alínea b) do n.º 1 do ar-
tigo 8.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, Carlos Jorge
Gonçalves Gouveia, foi nomeado definitivamente para a categoria de
assistente administrativo, 1.º escalão, índice 199.

16 de Dezembro de 2005. — O Vereador, por delegação do Presi-
dente da Câmara, Pedro Miguel Amaro de Bettencourt Calado.

1000296305

Aviso n.º 599/2005
Torna-se público que, por meu despacho datado de 19 de Dezem-

bro, mediante o procedimento de reclassificação profissional, findo o
período de nomeação em comissão de serviço extraordinária, ao abri-
go e nos termos do disposto nos artigos 3.º e 5.º, n.º 1, do Decreto-
-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro, 6.º, n.º 3, do Decreto-Lei n.º 497/
99, de 19 de Novembro, conjugado com a alínea b) do n.º 1 do ar-
tigo 8.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, Natércia
Maria Oliveira Gouveia, foi nomeada definitivamente para a catego-
ria de assistente administrativo, 1.º escalão, índice 199.

20 de Dezembro de 2005. — O Vereador, por delegação do Presi-
dente da Câmara, Pedro Miguel Amaro de Bettencourt Calado.

1000296307

Aviso n.º 600/2005
Por meu despacho datado de 14 de Dezembro, foi concedida licen-

ça sem vencimento de longa duração ao funcionário Duarte Figueira
Costa, jardineiro, com efeitos a partir de 2 de Janeiro de 2006.

20 de Dezembro de 2005. — O Vereador, por delegação do Presi-
dente da Câmara, Pedro Miguel Amaro de Bettencourt Calado.

1000296312

CÂMARA MUNICIPAL DE GRÂNDOLA

Aviso n.º 420
Nomeação

Concurso interno de acesso geral para provimento de um
lugar de técnico superior assessor principal — psicólogo

Para os devidos e legais efeitos se torna público que, por meu des-
pacho datado de 12 de Dezembro de 2005, foi nomeado, para téc-
nico superior assessor principal — psicólogo, o primeiro e único clas-
sificado no concurso acima referenciado, José Luís Carneiro Cirilo,
ao abrigo do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro,
de aplicado à administração local por força do Decreto-Lei n.º 409/
91, de 17 de Outubro, efectuando-se a remuneração pelo escalão 1,
índice 710, a que corresponde o vencimento de 2251,84 euros.

Mais se torna público que o referido nomeado deverá comparecer
para assinar o termo de aceitação no prazo de 20 dias úteis a contar
da publicação do presente aviso no Diário da República.

15 de Dezembro de 2005. — O Presidente da Câmara, Carlos
Beato. 1000296301

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOA (ALGARVE)

Aviso
Concursos externos de ingresso

Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 28.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 238/99,

de 25 de Junho, e do n.º 2 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 29/2001,
de 3 de Fevereiro, torna-se público que, por meu despacho de 7 de
Dezembro de 2005, ao abrigo das competências que me são conferi-
das na 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 encon-
tra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a contar do dia seguinte à data
da publicação do presente aviso no Diário da República, os seguintes
concursos externos de ingresso:

Referência 20/2005 — quatro lugares de condutor de máquinas
pesadas e veículos especiais;

Referência 21/2005 — um lugar de motorista de pesados;
Referência 22/2005 — dois lugares de tractorista;
Referência 23/2005 — cinco lugares de cantoneiro de limpeza;
Referência 24/2005 — dois lugares de pedreiro;
Referência 25/2005 — um lugar de serralheiro civil;
Referência 26/2005 — dois lugares de asfaltador;
Referência 27/2005 — cinco lugares de cantoneiro de arruamen-

tos.

2 — Prazo de validade — os concursos visam exclusivamente o
preenchimento das vagas postas a concurso caducando com o seu
preenchimento.

3 — Descrição das funções correspondentes aos lugares a prover:

Referências 20/21/22 e 26/2005 — o definido no Despacho 38/
88, publicado na 2.ª série do Diário da República, de 26 de
Janeiro de 1989;

Referência 23/2005 — o definido no Despacho n.º 4/88, publi-
cado na 2.ª série do Diário da República, de 6 de Abril de
1989;

Referências 24/25 e 27/2005 — o definido no Despacho n.º 1/
90, publicado na 2.ª série do Diário da República, de 27 de
Janeiro.

4 — Local, condições de trabalho e vencimento:
4.1 — O local de trabalho situa-se na área do município de Lagoa

e na área funcional dos serviços desta autarquia.
4.2 — As condições de trabalho e as regalias sociais são as generi-

camente vigentes e aplicáveis aos funcionários e agentes da adminis-
tração local.

4.3 — De acordo com o mapa anexo ao Decreto-Lei n.º 412-A/
98, de 30 de Dezembro, aos lugares a prover corresponde o índice e
vencimento abaixo indicado:

Referências 20 e 23/2005 — escalão 1, índice 155 — 491,60 eu-
ros;

Referência 21/2005 — escalão 1, índice 151 — 478,91 euros;
Referências 22, 24, 25, 26 e 27/2005 — escalão 1, índice 142 —

450,37 euros.

5 — 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:

5.1 — Requisitos gerais — os constantes do artigo 29.º do Decre-
to-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 as exigidas para o desempe-

nho do cargo;
d) Ter cumprido os deveres militares ou serviço cívico, quando

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

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

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

5.2 — Requisitos especiais:

Referência 20/2005; referência 21/2005; referência 22/2005 —
escolaridade obrigatória e carta de condução adequada;

Referência 23/2005 — escolaridade obrigatória;
Referência 24/2005; referência 25/2005; referência 26/2005 e

referência 27/2005 — escolaridade obrigatória e compro-
vada formação ou experiência profissional, adequada ao exer-
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cício da respectiva profissão, de duração não inferior a dois
anos.

6 — Métodos de selecção — nos presentes concursos serão utiliza-
dos os seguintes métodos de selecção — prova prática de conheci-
mentos e entrevista profissional de selecção.

Prova prática de conhecimentos (PPC) — que se destina a ava-
liar o nível de conhecimentos profissionais dos candidatos exigíveis
para o desempenho das funções classificada numa escala de 0 a 20 va-
lores.

Referência 20/2005, referência 21/2005 e referência 22/2005 —
prestação de prova prática de conhecimentos que consistirá na pres-
tação de uma prova de perícia, onde serão tidas em conta a rapidez e
perfeição das manobras executadas, a qual terá a duração de trinta
minutos.

Referência 23/2005 — prestação de prova prática de conhecimen-
tos que consistirá da remoção de lixos e varredura de um arruamento
numa extensão de 50 m, com a duração de trinta minutos.

Referência 24/2005 — prestação de prova prática de conhecimen-
tos que consistirá no assentamento de 5 m de lancil de passeio, pavi-
mentação de 5 m2 em pavê, construção de uma caixa para sumidores
de drenagem pluvial com a duração de três horas.

Referência 25/2005 — prestação de prova prática de conhecimen-
tos que consistirá no corte de chapas de aço e soldar as mesmas.

Referência 26/2005 — prestação de prova prática de conhecimen-
tos que consistirá na reparação de pavimentos com aplicação de
massas betuminosas, com a duração de uma hora.

Referência 27/2005 — prestação de prova prática de conhecimen-
tos que consistirá na limpeza de um determinado troço da via, bem
como as respectivas valetas e compor o pavimento, com a duração
de uma hora.

Consideram-se excluídos os candidatos que na prova prática de
conhecimentos obtenham uma classificação inferior a 9,5 valores.

A entrevista profissional de selecção (EPS), classificada de 0 a
20 valores, tem em vista avaliar, numa relação interpessoal e de for-
ma objectiva e sistemática, as aptidões profissionais e pessoais dos
candidatos para o exercício do cargo, sendo ponderados os seguintes
parâmetros:

a) Interesse e motivação profissionais;
b) Capacidade de expressão e comunicação;
c) Sentido de organização e capacidade de inovação;
d) Capacidade de relacionamento;
e) Conhecimentos dos problemas e tarefas inerentes às funções

a exercer.

7 — A classificação final (CF), resultará da média dos resultados
obtidos na aplicação dos métodos de selecção, expressa pela seguinte
fórmula:

CF =
 EPS + PPC

2

em que:

CF = classificação final;
EPS = entrevista profissional selecção;
PPC = prova prática de conhecimentos.

8 — Os critérios de apreciação e ponderação, bem como o sistema
de classificação final, incluindo a respectiva fórmula classificativa,
constam da acta da reunião do júri do concurso, sendo a mesma facul-
tada 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.

9 — À lista de candidatos admitidos e excluídos bem como à lista
de classificação final do concurso, aplicar-se-á o disposto nos arti-
gos 34.º, 38.º e 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

10 — O júri dos presentes concursos terá a seguinte constituição:

Referência 20/2005 — quatro lugares condutor de máquinas pe-
sadas e veículos especiais:

Presidente — Rui Manuel Rosa Lopes Correia, vice-presi-
dente.

Vogais efectivos:

Dinis Augusto, encarregado operário qualificado, e
António José Rodrigues Rebelo, encarregado de bri-
gada dos serviços de limpeza.

Vogais suplentes:

Jaime Morgado Botelho, vereador, e engenheiro José
Pereira da Fonseca, engenheiro técnico civil de
1.ª classe.

Referência 21/2005 — um lugar de motorista de pesados:

Presidente — Rui Manuel Rosa Lopes Correia, vice-presi-
dente.

Vogais efectivos:

Engenheira Dulce Maria Costa do Nascimento, enge-
nheira do ambiente de 2.ª classe, e António José Ro-
drigues Rebelo, encarregado de brigada dos serviços
de limpeza.

Vogais suplentes:

Vítor Manuel Silva Grade, encarregado de movimento
(chefe de tráfego), e arquitecto José Fernando Ro-
drigues Vieira, arquitecto paisagista principal.

Referência 22/2005 — dois lugares de tractorista:

Presidente — Rui Manuel Rosa Lopes Correia, vice-presi-
dente.

Vogais efectivos:

Engenheira Dulce Maria Costa do Nascimento, enge-
nheira do ambiente de 2.ª classe, e António José Ro-
drigues Rebelo, encarregado de brigada dos serviços
de limpeza.

Vogais suplentes:

Vítor Manuel Silva Grade, encarregado de movimento
(chefe de tráfego) e arquitecto, José Fernando Ro-
drigues Vieira, arquitecto paisagista principal.

Referência 23/2005 — cinco lugares de cantoneiro de limpeza:

Presidente — Rui Manuel Rosa Lopes Correia, vice-presi-
dente.

Vogais efectivos:

Engenheira Dulce Maria Costa do Nascimento, enge-
nheira ambiente de 2.ª classe, e António José Ro-
drigues Rebelo, encarregado brigada serviço de lim-
peza.

Vogais suplentes:

Nuno Carlos Gabriel Coelho, cantoneiro de limpeza, e
arquitecto José Fernando Rodrigues Vieira, arquitec-
to paisagista principal.

Referência 24/2005 — dois lugares de pedreiro:

Presidente — Jaime Morgado Botelho, vereador.
Vogais efectivos:

Dinis Augusto, encarregado operário qualificado, e en-
genheiro José Pereira da Fonseca, engenheiro téc-
nico civil de 1.ª classe.

Vogais suplentes:

Engenheiro Carlos Alberto Marques da Silva, engenheiro
civil de 1.ª classe, e engenheira Sónia Maria Caires,
engenheira civil de 2.ª classe.

Referência 25/2005 — um lugar de serralheiro civil:

Presidente — Jaime Morgado Botelho, vereador.
Vogais efectivos:

Dinis Augusto, encarregado operário qualificado, e en-
genheiro José Pereira da Fonseca, engenheiro téc-
nico civil de 1.ª classe.

Vogais suplentes:

Engenheiro Carlos Alberto Marques da Silva, engenheiro
civil de 1.ª classe, e engenheira Sónia Maria Caires,
engenheira civil de 2.ª classe.

Referência 26/2005 — dois lugares de asfaltador:

Presidente — Jaime Morgado Botelho, vereador.
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Vogais efectivos:

Dinis Augusto, encarregado operário qualificado, e en-
genheiro José Pereira da Fonseca, engenheiro téc-
nico civil de 1.ª classe.

Vogais suplentes:

Engenheiro Carlos Alberto Marques da Silva, engenheiro
civil de 1.ª classe, e engenheira Sónia Maria Caires,
engenheira civil de 2.ª classe.

Referência 27/2005 — cinco lugares de cantoneiro de arruamen-
tos:

Presidente — Jaime Morgado Botelho, vereador.
Vogais efectivos:

Dinis Augusto, encarregado operário qualificado, e en-
genheiro José Pereira da Fonseca, engenheiro téc-
nico civil de 1.ª classe.

Vogais suplentes:

Engenheiro Carlos Alberto Marques da Silva, engenheiro
civil de 1.ª classe, e engenheira Sónia Maria Caires,
engenheira civil de 2.ª classe.

10.1 — O presidente do júri dos concursos será substituído nas suas
faltas e impedimentos, pelo 1.º vogal efectivo.

11 — Formalização das candidaturas — as candidaturas deverão ser
formuladas mediante requerimento em folha de papel normalizado A4,
dirigido ao presidente da Câmara Municipal de Lagoa, podendo ser
entregue pessoalmente na Secção de Recursos Humanos desta Câmara
Municipal ou remetida pelo correio, mediante carta registada, com
aviso de recepção, expedida até ao termo do prazo fixado, para
Município de Lagoa, Rua de Ernesto Cabrita, 8400-851 Lagoa, dele
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 for publicado;

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

12 — O requerimento de admissão ao concurso deverá ser acom-
panhado da seguinte documentação:

a) Certificado autêntico ou autenticado das habilitações literá-
rias (ou autenticável pelos nossos serviços, mediante a apre-
sentação do original);

b) Carta de condução para os concursos com a referência 20,
21 e 22/2005.

c) Fotocópia do bilhete de identidade e número de contribuinte.
d) Curriculum vitae, devidamente datado, assinado e documen-

tado.

12.1 — A não apresentação dos documentos exigidos nas alíneas a),
b) e d) do n.º 12 deste aviso determinam a exclusão dos candidatos.

12.2 — As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão pu-
nidas nos termos da lei.

12.3 — É dispensada a apresentação da documentação mencio-
nada nas alíneas a), b), d), e) e f) do n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-
-Lei n.º 204/98, desde que o candidato declare no requerimento,
sob o compromisso de honra e em alíneas separadas, a situação
em que se encontra relativamente a cada uma delas, sob pena de
exclusão.

13 — Legislação aplicável — o presente concurso rege-se pelo
disposto 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 administra-
ção local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, e De-
creto-Lei n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro.

14 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição,
a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove

activamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens
e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, pro-
videnciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer
forma de discriminação.

15 — Em cumprimento do disposto no n.º 3 do artigo 3.º do De-
creto-Lei n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro, o candidato com deficiên-
cia tem preferência em igualdade de classificação, a qual prevalece
sobre qualquer outra preferência.

Os candidatos com deficiência devem declarar no requerimento de
admissão, sob compromisso de honra, o respectivo grau de incapaci-
dade e tipo de deficiência, sendo dispensada a apresentação imediata
de documentos comprovativos. Devem ainda mencionar as respecti-
vas capacidades de comunicação/expressão.

9 de Dezembro de 2005. — O Presidente da Câmara, José Inácio
Marques Eduardo. 1000296283

Aviso
Nomeação

Concurso interno de acesso geral para provimento de um lugar
de técnico de contabilidade e administração de 1.ª classe

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho de 12 de
Dezembro de 2005, foi nomeada definitivamente, na sequência do
concurso acima mencionado, aberto por aviso publicado na 3.ª série
do Diário da República, n.º 154, datado de 11 de Agosto de 2005, a
candidata Florbela Fernandes Marques Dias ficando posicionada no
escalão 1, índice 340.

A nomeada deverá tomar posse no prazo de 20 dias a contar da
data da publicação do presente aviso no Diário da República, nos
termos do n.º 2 do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de De-
zembro.

(Processo não sujeito à fiscalização prévia do Tribunal de Contas,
conforme estipula o 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, alterado pela Lei n.º 87-B/
98, de 31 de Dezembro.)

12 de Dezembro de 2005. — O Presidente da Câmara, José Inácio
Marques Eduardo. 1000496294

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOS

Aviso n.º 630/2005
Reclassificações profissionais

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despa-
cho datado de hoje, foram reclassificadas profissionalmente ao
abrigo do Decreto-Lei n.º 497/99, de 19 de Novembro, aplicável
à administração local pelo Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de
Setembro, as funcionárias a seguir mencionadas, nas categorias
que se indicam:

Susana Isabel dos Santos Gambôa — auxiliar de serviços gerais,
índice 128, escalão 1, em técnico profissional de 2.ª classe
(educação), índice 199, escalão 1;

Perfeita de Jesus de Barros da Silva — auxiliar de serviços gerais,
índice 137, escalão 2, em auxiliar de acção educativa, índi-
ce 142, escalão 1;

Marina da Conceição Correia Gonçalves — auxiliar administra-
tivo, índice 155, escalão 4, em assistente administrativo, ín-
dice 199, escalão 1.

Mais se torna público que as nomeadas deverão aceitar os respec-
tivos cargos no prazo de 20 dias a contar da data da publicação deste
aviso no Diário da República.

As presentes nomeações não se encontram sujeitas à fiscalização
prévia do Tribunal de Contas, atendendo ao disposto no n.º 1 do ar-
tigo 46.º, conjugado com o n.º 1 do artigo 114.º da Lei n.º 98/97, de
26 de Agosto.

12 de Dezembro de 2005. — O Presidente da Câmara, Júlio José
Monteiro Barroso. 1000296318

CÂMARA MUNICIPAL DA LOUSÃ
Aviso

Para os devidos efeitos, torna-se público que, por meu despa-
cho datado de 13 de Dezembro e nos termos do disposto no ar-
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tigo 15.º do Decreto-Lei n.º 497/99, de 19 de Novembro, aplicá-
vel à administração local pelo Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de

Setembro, se procedeu à reclassificação profissional dos seguin-
tes funcionários:

Nome do funcionário Categoria anterior Categoria de reclassificação

João Manuel Agostinho dos Santos ..... Auxiliar de serviços gerais, índice 137, escalão 2 Motorista de ligeiros, índice 142, escalão 1.
Carlos Miguel Carvalho Simões ........... Auxiliar de serviços gerais, índice 128, escalão 1 Motorista de ligeiros, índice 142, escalão 1.
Luís Alberto Simões Henriques ............ Cantoneiro de limpeza, índice 165, escalão 2 .... Fiscal dos serviços de higiene e limpeza,

índice 175, escalão 3.

Os nomeados deverão proceder à aceitação dos referidos lugares
no prazo máximo de 20 dias, contados a partir da presente publica-
ção no Diário da República. (Isento de visto do Tribunal de Con-
tas, nos termos do artigo 114.º do Decreto-Lei n.º 98/97, de 26 de
Agosto.)

14 de Dezembro de 2005. — O Presidente da Câmara, Fernando
dos Santos Carvalho. 3000189159

CÂMARA MUNICIPAL DA MARINHA GRANDE

Aviso RH n.º 58/2005
Reclassificação profissional

Nomeação definitiva

Em cumprimento do disposto no artigo 6.º, n.º 3, do Decreto-Lei
n.º 497/99, de 19 de Novembro, aplicável à administração local por
força e com as adaptações constantes do Decreto-Lei n.º 218/2000,
de 9 de Setembro, faz-se público que, por meu despacho datado de
30 de Novembro de 2005, foi reclassificado definitivamente na car-
reira/categoria de técnico de 2.ª classe, do grupo de pessoal técnico,
com remuneração correspondente ao escalão 1, índice 295, com efei-
tos a partir da publicação do presente aviso, o técnico profissional de
2.ª classe, António Guilherme Rodrigues Cristino.

30 de Novembro de 2005. — O Presidente da Câmara, João Bar-
ros Duarte. 1000296278

CÂMARA MUNICIPAL DA MOITA

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

sidente da Câmara datado de 5 de Dezembro de 2005, foi nomeado
para o lugar de engenheiro técnico agrário principal, Pedro Miguel
Guerreiro Teixeira Viana, único candidato aprovado no concurso in-
terno de acesso limitado para provimento de um lugar de engenheiro
técnico agrário principal, aberto por aviso afixado nos serviços em
23 de Agosto de 2005.

Deve o mesmo aceitar o referido lugar no prazo de 20 dias a con-
tar da data da publicação do presente aviso no Diário da República.

(Isento de visto do Tribunal de Contas, nos termos do artigo 114.º
da Lei n.º 98/97, de 2 de Agosto.)

7 de Dezembro de 2005. — Por subdelegação de competências (des-
pacho n.º 3/DDAF/05), a Chefe da Divisão de Gestão de Recursos
Humanos, Rosária Murça. 1000296327

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

sidente da Câmara datado de 28 de Novembro de 2005, foi determi-
nada nos termos do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 247/87, de 17 de
Junho, em conformidade com o Decreto-Lei n.º 497/99, de 19 de
Novembro, aplicável à administração local, com as adaptações pre-
vistas no Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro, a seguinte
reclassificação profissional:

Jorge Manuel Lopes da Cunha — com a categoria de enge-
nheiro técnico de construção civil de 2.ª classe (escalão 2,
índice 305, do sistema retributivo) para a categoria de téc-
nico superior de 2.ª classe — engenheiro civil, do grupo de
pessoal técnico superior (escalão 1, índice 400, do sistema
retributivo).

O referido funcionário deverá aceitar a nomeação no prazo de
20 dias a contar da data da publicação do presente aviso no Diário da
República.

(Isento de visto do Tribunal de Contas, nos termos do artigo 114.º
da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.)

9 de Dezembro de 2005. — Por subdelegação de competências (des-
pacho n.º 3/DDAF/05), a Chefe da Divisão de Gestão de Recursos
Humanos, Rosária Murça. 1000296326

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

sidente da Câmara datado de 30 de Novembro de 2005, foi autorizada
a cessação de funções desenvolvidas no âmbito de um contrato de
avença, a Nuno Miguel Fialho Cavaco, com efeitos a 31 de Novem-
bro de 2005.

12 de Dezembro de 2005. — Por subdelegação de competências
(despacho n.º 3/DDAF/05), a Chefe da Divisão de Gestão de Recursos
Humanos, Rosária Murça. 1000296325

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

sidente da Câmara datado de 20 de Dezembro de 2005, foi nomeado
para o lugar de técnico de informática — grau 1, nível 1, Pedro Mi-
guel dos Reis Gonçalves, candidato aprovado no estágio decorrente
do concurso externo de ingresso para provimento de um lugar de téc-
nico de informática — grau 1, nível 1, aberto por aviso publicado no
Diário da República, 3.ª série, n.º 217, de 19 de Setembro de 2003.

Deve o mesmo tomar posse do referido lugar no prazo de 20 dias
a contar da data da publicação do presente aviso no Diário da Repú-
blica.

(Isento de visto do Tribunal de Contas, nos termos do artigo 714.º
da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.)

27 de Dezembro de 2005. — Por subdelegação de competências
(despacho n.º 3/DDAF/05), a Chefe da Divisão de Gestão de Recursos
Humanos, Rosária Murça. 3000189173

CÂMARA MUNICIPAL DO MONTIJO

Aviso
Nomeação/posse

Para os devidos efeitos se faz público que, por meu despacho de
27 de Dezembro corrente, 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 nomeadas as candidatas aprovadas, provenientes do
concurso externo de ingresso para provimento de 10 lugares de auxi-
liar de serviços gerais, 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 série, n.º 89, de 9 de Maio de
2005:

Auxiliar de serviços gerais:

Maria Teresa Antas.
Margarida Castilho Vilhena Colaço.
Ana Paula Costa Fonseca.
Alexandra Maria Trole Pombeiro.
Anabela Simplício Pedro Agostinho.
Cecília Maria Figueiredo de Jesus.
Ana Paula Ribeiro de Jesus.
Antónia Maria Silva Ribeiro Bica.
Maria de Lurdes Rodrigues.
Marta Maria Marques Cardoso Ramos.

A tomada de posse por parte das nomeadas deverá ter lugar no
prazo de 20 dias a contar da data da publicação do presente aviso no
Diário da República (em cumprimento do estipulado no Decreto-Lei
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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.)

27 de Dezembro de 2005. — A Presidente da Câmara, Maria Amélia
Antunes. 3000189206

Aviso
Concurso externo de ingresso para provimento

de quatro lugares de assistente de acção educativa

Para os devidos efeitos se torna pública, nos termos do n.º 2 do
artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, a lista dos
candidatos admitidos ao concurso mencionado em epígrafe, aberto
por aviso publicado no Diário da República, n.º 191, de 4 de Outu-
bro de 2005:

Candidatos admitidos:

Alda de Fátima Tavares Almeida Cardoso.
Ana Cláudia Leite Coelho.
Ana Cristina Bilau Moura.
Ana Isabel Ferreira Campos Antunes.
Ana Paula Vaz Prata Massano.
Ana Raquel Mendonça Caeiro.
Ana Sofia Neves Henriques.
Anabela Maria Pinheiro dos Santos Loureiro.
Ângela Maria da Conceição Batista Martins.
Carina Isabel Barata Pinto.
Carla Alexandra de Oliveira e Silva.
Carla Sofia Traguedo Esteves.
Carmen Gabriela Veiga de Almeida Garrett.
Catarina Alexandra Lopes dos Santos Queiroz.
Célia Maria Marques Filipe.
Cláudia Alexandra Sales e Silva Viegas Fernandes.
Cláudia Sofia Mónica Martins Lopes.
Cláudia Susana Gomes Mestre.
Cristiana Isabel Ribeiro Morais.
Cristina Maria da Conceição Silva Correia Bettencourt Gonçalves.
Cristina Maria Gonçalves de Sousa.
Cristina Maria da Silva Ferreira Correia.
Dina Carla Dias Faustino.
Diogénia Isabel Faria de Jesus.
Dora Cristina Jacinto Teles.
Elisabete de Sousa Alhinho.
Elsa Maria Ferreira.
Elsa Maria Marcelino dos Santos.
Ermelinda Maria Galamba Brigue Rebelo.
Fernanda Luísa Ribeiro Felício.
Georgea de Jesus Ribeiro Pratas.
Guida da Conceição Baião Marques Rosa.
Helena Isabel Pacheco Vidigal.
Helena Manuela Custódio Ferreira de Carvalho.
Helena Sofia Branco Mendes.
Hugo Miguel e Lima Palos dos Santos.
Isa Marina da Fonseca Águas Gonçalves Felgar.
Iva Filipa Rodrigues Saúde da Silva Batista.
Joana Filipa dos Santos Flor.
Joaquina das Dores Estrada.
Jorge Manuel Chambel Rodrigues.
Jorge Miguel Lopes Laibaças.
Jorge Vitorino Costa Câmara.
José João Soares Mateus.
Liliana Sofia Pereira Santos.
Liliana Sofia da Silva Guita.
Luísa Margarida Alves Soares da Silva.
Margarida Susana Cobelas Germano Ferreira.
Maria Celeste da Costa Santos.
Maria do Céu Valadas Silva Ribeiro.
Maria Dulce Fernandes Ventura.
Maria Elisa Pereira dos Santos Loyo Santos.
Maria de Fátima Janeiro Roque.
Maria Hermínia da Silva.
Maria Inês Freitas Nóbrega Rosa.
Maria Irene Paiva Carvalho Chané.
Maria José Morais Ribeiro.
Maria de Lurdes Lopes Pereira.
Maria Madalena Rodrigues Correia.

Maria Marlene Pereira dos Santos.
Marina José Rodrigues da Palma Aires.
Marta Cristina dos Santos Cantante.
Marta Isabel Marques das Neves.
Marta Sofia Garcia Serrano Marques.
Miraldina Camila Pulquério Soares.
Mónica Andrade Pratas.
Paula Cristina Carapinha Marques.
Paula Cristina Pacheco Vidigal.
Paula Maria Ferrer Marques de Almeida.
Paulo Alexandre de Barros Ferreira.
Raquel de Jesus Garcia Capucho.
Raquel Sofia David Fernandes.
Rute Eurice Ferreira Libório Parreira.
Sandra Cristina Ventura Santiago.
Sandra Isabel Marques Valente Patinhas.
Sandra Marina Brandão.
Silvandina de Jesus Maurício Cordeiro.
Sílvia Cristina Nunes Pinto.
Sofia Isabel Vicente dos Reis.
Solange Marília Zeferino de Jesus.
Sónia Alexandra Marques Salvador.
Sónia Isabel Tomás Ferreira Medeiros.
Sónia Maria das Fontes Maurício de Sousa Fialho.
Susana Alexandra Conchinha Vargas Andrade.
Telma Lúcia Labreca Cabrita.
Vânia Isabel de Oliveira Fidalgo dos Santos.
Vânia Isabel Valentim Pereira.
Zaida Lígia Gomes Maiorgas Oliveira.

Candidatos admitidos condicionalmente:

Albertina da Conceição Figueiredo Marques (a).
Alexandra Rodrigues da Costa (a).
Ana Cristina de Jesus Lopes (a).
Ana Isabel Duarte Guilherme (a).
Ana Lúcia Botelho Morgado (a).
Ângela Maria Morais Paredes (a).
Aurora de Fátima Rangel Rodrigues Fialho (a).
Carmen Dolores Joaquim Vilelas Luís (a).
Cátia Margarida Varejão Correia (a).
Cláudia Joaquina Gomes Marques (a).
Elisabete Maria Sacramento Sineiro Silva (a).
Elsa Maria Aranha Vieira (a).
Helena Cristina dos Santos Sabino (a).
Hélia Alexandra Caeiro Fialho (a).
Judite Lopes Gomes (a).
Judite Pereira Gonçalves (a).
Juleca Mamede Abibo Moita Janeiro (a).
Liliana Sofia Vieira dos Santos (a).
Lubélia Ferreira Madrugo Marques (a).
Maria dos Anjos Serralha Mendes Raimundo (a).
Maria Dulce da Gama Gonçalves Castanheira (a).
Maria da Graça Dias da Cruz (a).
Maria Inês Monteiro da Silva Serra (a).
Maria de Lurdes Correia Vieira Gomes da Cruz (b).
Maria Teresa Cardoso Balegas Domingos (a).
Marta Belinda da Silva Santos Oliveira Godinho (b).
Marta Isabel França Galvão (a).
Natacha Bernardino Godinho Lopes (a).
Nídia Janete Branco Rodrigues (a).
Nuno Miguel Maravalhas Baltazar Semedo Godinho (c).
Paula Cristina Lapa Fernandes Mira (a).
Paula Sandra Laranjo Barruassa Duarte (a).
Sónia Maria Branco Mendes (a).
Susana Patrícia Henriques Lourenço (d).
Teresa Maria Rodeira Marques (a).
Teófilo Dinis Batista Preto Pereira (a).
Vanda Isabel Martins Pires Chaves Ferreira (a).
Vanda Lúcia Galvão Vasques (a).
Vanda Sónia Sequeira Laborim Camilo (a).

(a) Certificar a experiência profissional no âmbito da área coloca-
da a concurso.

(b) Trazer certificado de habilitações com classificação final.
(c) Trazer cópia do bilhete de identidade.
(d) Trazer certificado de habilitações onde conste a homologação

das provas de exame.

O(a)s candidato(a)s admitido(a)s condicionalmente tem como data
limite da entrega da documentação solicitada até ao dia da prova prática
de conhecimentos.
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Candidatos excluídos:

Ana Sofia Veríssimo Rodrigues.
Carla Alexandra de Jesus Simões.
Helena Cristina Farinha Almeida.
Maria Fernanda de Oliveira Costa Ferra.
Sofia Alexandra Martins de Matos Amaro.
Teresa Filipa Oliveira Barroso.

Nos termos da alínea b) do n.º 2 do artigo 34.º aplicado por re-
missão do n.º 2 do artigo 35.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de
Julho, convocam-se os candidatos admitidos ao concurso mencio-
nado em epígrafe para realização da prova de escrita de conheci-
mentos (foram enviados ofícios a todos os candidatos para conhe-
cimento da data da prova), que terá lugar no dia 21 de Janeiro de
2006, na Escola Profissional do Montijo, sita na Rua da Cidade de
Évora, 56, no Montijo, entre as 9 horas e 30 minutos e as 12 horas
e 30 minutos.

28 de Dezembro de 2005. — A Presidente da Câmara, Maria Amélia
Antunes. 3000189205

Aviso
Nomeação/posse

Para os devidos efeitos se faz público que, por meu despacho de
28 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 10 lugares de operário qualificado — jardineiro, 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 série,
n.º 89, de 9 de Maio de 2005:

Operário qualificado jardineiro:

Maria de Lurdes Rodrigues Silva Serrão.
António Manuel de Almeida Balegas.
Ludgero Martinho Lourenço Silva.
Ricardo Manuel dos Santos Moreira.
Ana Cristina Ferreira Machado.
Vera Lúcia de Sousa Simões.
Luís Miguel Santos Manhoso Morgado.
Joaquim Raul Costa Texugo.
Maria Augusta Lopes Galucho Balseiro.

A tomada de posse, por parte do nomeado, deverá ter lugar no
prazo 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.)

28 de Dezembro de 2005. — A Presidente da Câmara, Maria Amélia
Antunes. 3000189207

CÂMARA MUNICIPAL DE NELAS

Aviso
Para os devidos efeitos se faz público que, por despacho da presi-

dente da Câmara de 23 de Dezembro de 2005, os júris dos concursos
abaixo mencionados passam a ter a seguinte composição:

1 — Concurso externo de ingresso para provimento de um lugar
de assistente administrativo:

Presidente — Dr. Manuel da Conceição Marques, vereador.
Vogais efectivos:

Engenheiro Luís Adelino Guerra Almeida Ferreira, chefe de
Divisão de Projectos e Planeamento Municipal.

Dr.ª Lucília Maria Cabral Ferreira, técnica superior de re-
cursos humanos.

Vogais suplentes:

Dr.ª Susana Maria Rabaça Teixeira Henriques, técnica su-
perior de planeamento e urbanismo.

José Carlos Pires Borges, chefe da Secção de Apoio Geral.

2 — Concurso externo de ingresso para admissão a estágio de um
técnico superior de arquitectura de 2.ª classe:

Presidente — Dr. Manuel da Conceição Marques, vereador.
Vogais efectivos:

Engenheiro Luís Adelino Guerra Almeida Ferreira, chefe de
Divisão de Projectos e Planeamento Municipal.

Dr.ª Lucília Maria Cabral Ferreira, técnica superior de re-
cursos humanos.

Vogais suplentes:

Dr.ª Susana Maria Rabaça Teixeira Henriques, técnica su-
perior de planeamento e urbanismo.

Dr. Osvaldo Freitas, vereador.

3 — Concurso interno de acesso limitado para provimento de um
lugar de topógrafo de 1.ª classe:

Presidente — Dr. Manuel da Conceição Marques, vereador.
Vogais efectivos:

Engenheiro Luís Adelino Guerra Almeida Ferreira, chefe de
Divisão de Projectos e Planeamento Municipal.

Dr.ª Susana Maria Rabaça Teixeira Henriques, técnica su-
perior de planeamento e urbanismo.

Vogais suplentes:

Dr.ª Lucília Maria Cabral Ferreira, técnica superior de re-
cursos humanos.

José Carlos Pires Borges, chefe da Secção de Apoio Geral.

4 — Concurso externo de ingresso para admissão a estágio de um
técnico superior de engenharia civil de 2.ª classe:

Presidente — Dr. Manuel da Conceição Marques, vereador.
Vogais efectivos:

Dr.ª Susana Maria Rabaça Teixeira Henriques, técnica su-
perior de planeamento e urbanismo.

Dr.ª Lucília Maria Cabral Ferreira, técnica superior de re-
cursos humanos.

Vogais suplentes:

Dr. Osvaldo Seixas, vereador.
Engenheiro Luís Adelino Guerra Almeida Ferreira, chefe de

Divisão de Projectos e Planeamento Municipal.

5 — Concurso externo de ingresso para admissão a estágio de um
técnico superior de educação de 2.ª classe:

Presidente — Dr. Manuel da Conceição Marques, vereador.
Vogais efectivos:

Engenheiro Luís Adelino Guerra Almeida Ferreira, chefe de
Divisão de Projectos e Planeamento Municipal.

Dr.ª Lucília Maria Cabral Ferreira, técnica superior de re-
cursos humanos.

Vogais suplentes:

Dr.ª Susana Maria Rabaça Teixeira Henriques, técnica su-
perior de planeamento e urbanismo.

Dr. Osvaldo Seixas, vereador.

O 1.º vogal substituirá o presidente nas suas faltas e impedimentos.

23 de Dezembro de 2005. — A Presidente da Câmara, Isaura Pe-
dro. 3000189157

CÂMARA MUNICIPAL DE ODEMIRA

Aviso n.º 230/2005
Torno público que, pelo meu despacho datado de 12 de Dezembro

do corrente ano, no uso das competências que me são delegadas atra-
vés do despacho n.º 123/2005/P, datado de 3 de Novembro de 2005,
nomeio, na categoria abaixo indicada, os candidatos aprovados em
concurso:

Concurso interno de acesso geral para três lugares de téc-
nico profissional de 1.ª classe — gestão, pertencente ao
grupo de pessoal técnico-profissional, posicionado no
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escalão 1, índice 222, a que corresponde o vencimento
ilíquido de 704,10 euros:

Hortênsia Maria do Nascimento Assunção Domingos.
David Jorge Pereira Bernardino.
Sílvia Marcelino de Campos.

Nos termos do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de De-
zembro, e subsequentes alterações, as presentes nomeações produzi-
rão efeitos a partir de 15 de Dezembro de 2005.

14 de Dezembro de 2005. — O Vereador, em regime de perma-
nência, Carlos Alberto Silva Oliveira. 1000296280

CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DE AZEMÉIS

Aviso SRSC/110/2005
1 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, a

Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove
activamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens
e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, pro-
videnciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer
forma de discriminação.

2 — Faz-se público que, por meu despacho de 23 de Dezembro, se
encontra aberto concurso externo de ingresso, ao abrigo do Decreto-
-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicado à administração local pelo
Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, conjugado com o artigo 265/
88, de 28 de Julho, pelo prazo de 10 dias úteis, contados da publica-
ção no Diário da República, para a categoria/cargo de dois lugares da
carreira/categoria de técnico superior de 2.ª classe (estagiário) — edu-
cação física.

3 — Prazo de validade — o concurso é válido para os lugares indi-
cados, caducando com o seu preenchimento.

4 — Remuneração, local e condições de trabalho — o lugar a pro-
ver terá o vencimento correspondente à categoria, nos termos do
anexo II e ou III do Decreto-Lei n.º 412-A/89, de 30 de Dezembro.

O local de trabalho situa-se na área do concelho de Oliveira de
Azeméis, no Gabinete de Educação e no Gabinete de Gestão de Equi-
pamentos Desportivos, e as condições de trabalho são as generica-
mente vigentes para os actuais funcionários desta autarquia ou as que
se verificarem à data do ingresso.

5 — Requisitos gerais — os constantes do artigo 29.º do Decreto-
-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

6 — Habilitações literárias — licenciatura em Educação Física.
7 — Funções a desempenhar — as constantes do mapa I do Decre-

to-Lei n.º 248/85, de 15 de Julho, e as constantes no Regulamento da
Macro-Estrutura Organizacional e Funcional dos Serviços Municipais,
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 30, apêndice n.º 19,
de 11 de Fevereiro de 2005.

8 — Formalização de candidaturas — as candidaturas deverão ser
formalizadas em requerimento, dirigido ao presidente da Câmara, e
entregue pessoalmente no Gabinete de Atendimento ao Munícipe ou
remetido pelo correio, com aviso de recepção, desde que expedido
até ao termo do prazo fixado, para a Câmara Municipal de Oliveira
de Azeméis, Largo da República, 3720-240 Oliveira de Azeméis.

8.1 — Do requerimento devem constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa do requerente (nome, filiação, natu-
ralidade, data de nascimento, estado civil, habilitações lite-
rárias e profissionais);

b) Número e data do bilhete de identidade e serviço de identi-
ficação que o emitiu, número fiscal de contribuinte, residên-
cia, incluindo o código postal e telefone;

c) Identificação do concurso, com a referência à categoria a
que concorre, bem como ao número e data do Diário da
República em que se encontra publicado;

d) Outros elementos que o candidato repute susceptíveis de
influírem na apreciação do seu mérito ou de constituírem
motivo de preferência legal.

8.2 — Os requerimentos de admissão a concurso deverão, obriga-
toriamente, ser acompanhados de certificado de habilitações literári-
as (com data de conclusão do curso) e curriculum vitae, sendo razão
de exclusão dos candidatos a falta do mesmo, nos termos do artigo 31.º,
n.º 3, do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

8.3 — É dispensada a apresentação da documentação respeitante
aos requisitos a que aludem as alíneas a), b), d), e) e f) do n.º 2 do
artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, desde que os
candidatos declarem, sob compromisso de honra, em alíneas separa-
das, a situação precisa em que se encontram relativamente a cada um
dos requisitos.

A não apresentação dos documentos comprovativos dos requisitos
de admissão exigíveis, constantes do aviso de abertura, determina a
exclusão do concurso.

9 — Métodos de selecção — prova de conhecimentos teórica es-
crita (PCTE), com consulta e de carácter eliminatório, com a dura-
ção de noventa minutos, e entrevista profissional de selecção (EPS).
Serão reprovados os candidatos que obtiverem classificação inferior a
9,5 valores na prova de conhecimentos teórica escrita e, em conse-
quência, não passarão à fase seguinte.

9.1 — A prova de conhecimentos teórica escrita (PCTE) versará
sobre os seguintes temas:

Código do Procedimento Administrativo:

Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro, alterado pelo
Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro;

Quadro de competências e funcionamento dos órgãos das autar-
quias:

Lei n.º 159/99, de 14 de Setembro;
Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-

-A/2002, de 11 de Janeiro;

Estatuto Disciplinar:

Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro;

Regime de faltas e licenças:

Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, alterado pela Lei
n.º 117/99, de 11 de Agosto, e pelo Decreto-Lei n.º 157/
2001, de 11 de Maio;

Medidas de modernização administrativa e qualidade na Admi-
nistração Pública:

Decreto-Lei n.º 135/99, de 22 de Abril;
Decreto-Lei n.º 166-A/99, de 13 de Maio;

Regulamento da Macro-Estrutura Organizacional e Funcional dos
Serviços Municipais — publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 30, apêndice n.º 19, de 11 de Fevereiro de 2005;

Lei de bases do desporto:

Lei n.º 30/2004, de 21 de Julho.

9.2 — Sistema de classificação final:

CF = PCTE + EPS : 2

10 — De acordo com a alínea g) do artigo 27.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, os critérios de apreciação, bem como o
sistema de classificação final, incluindo a respectiva fórmula classifi-
cativa, constam da acta das reuniões do júri do concurso, sendo a mes-
ma facultada aos candidatos sempre que solicitada.

11 — A publicação da relação de candidatos admitidos e excluídos,
bem como a lista de classificação final, serão afixadas no edifício
António Alegria, sito na Rua de António Alegria, 184, desta cidade.

12 — O júri do concurso terá a seguinte composição:

Presidente — o vereador em regime de permanência professor
Albino Valente Martins.

Vogais efectivos:

A vereadora em regime de permanência Dr.ª Gracinda Rosa
Moreira Pinho Leal e a técnica superior — professora
mestre Maria João Coelho Ferreira Bastos.

Vogais suplentes:

O vereador em regime de permanência Dr. António Ma-
nuel Costa Alves Rosa e a técnica superior de 1.ª clas-
se — relações públicas Dr.ª Carla Donzília Lima Godinho.

O 1.º vogal suplente substituirá o presidente nas suas faltas e impe-
dimentos.

O júri do estágio terá a mesma composição do júri do concurso,
nos termos da alínea a) do n.º 3 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 265/
88, de 28 de Julho.

O estágio será coordenado pelo 2.º vogal efectivo, mestre Maria
João Coelho Ferreira Bastos.

23 de Dezembro de 2005. — O Presidente da Câmara, Ápio Cláu-
dio do Carmo Assunção. 1000296320
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CÂMARA MUNICIPAL DE POMBAL

Aviso
Para os devidos efeitos e nos termos da alínea a) do n.º 1 do ar-

tigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado à
administração local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro,
torna-se público que, por meu despacho de 15 de Novembro de 2005,
nomeei, com efeitos a partir de 2 de Dezembro de 2005, nos ter-
mos do n.º 1 do artigo 41.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Ju-
lho, adaptado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de
25 de Junho, Vítor José Sousa Monteiro, para a categoria de especi-
alista de informática do grau 1, nível 2 (estagiário), para frequência
de estágio de ingresso na respectiva carreira, em regime de contrato
administrativo de provimento, em virtude de não possuir nomeação
definitiva, conforme alínea c) do n.º 2 do artigo 15.º do Decreto-
-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, com a redacção dada pelo
Decreto-Lei n.º 218/98, de 17 de Julho, no âmbito do concurso
externo de ingresso, a que se refere o aviso de abertura de concurso,
publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 139, de 21 de Julho
de 2005. (Não carece de visto do Tribunal de Contas, nos termos
do n.º 1 do artigo 46.º, conjugado com o n.º 1 do artigo 114.º da Lei
n.º 98/97, de 26 de Agosto.)

19 de Dezembro de 2005. — O Presidente da Câmara, Narciso
Ferreira Mota. 3000189162

CÂMARA MUNICIPAL DA PÓVOA DE VARZIM

Aviso
Licença de operação de loteamento

Em cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 22.º do Decreto-
-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, dá-se conhecimento que está
aberto um período de discussão pública relativo ao pedido de licença
de operação de loteamento em nome de José Augusto Ferreira de Sá
Eiras, para o prédio sito na Rua da Igreja, freguesia de Laundos, mu-
nicípio da Póvoa de Varzim.

O período de discussão pública terá o seu início no 8.º dia, a contar
da publicação do presente aviso, e a duração de 15 dias.

O pedido de licença de operação de loteamento e respectivo pro-
cesso encontram-se disponíveis, para consulta, na Secção de Li-
cenciamento de Obras desta Câmara Municipal, das 8 horas e 30 mi-
nutos às 15 horas, podendo os interessados apresentar as suas
reclamações, observações ou sugestões, em requerimento dirigido
ao presidente da Câmara Municipal, para efeitos do disposto no
n.º 3 do artigo 77.º do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro,
ex vi n.º 1 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de De-
zembro.

18 de Novembro de 2005. — O Vereador, com competências dele-
gadas no âmbito da Divisão de Obras Particulares, José Pedro Matos
Ferreira. 3000189221

CÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRA DE PENA

Aviso
Concurso externo de ingresso

1 — Torna-se público que, por meu despacho de 25 de Novem-
bro de 2005, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, conta-
dos do dia seguinte ao da data da publicação do presente aviso no
Diário da República, concurso externo de ingresso para um lugar
de técnico superior estagiário (psicologia), do quadro do pessoal deste
município.

2 — Os candidatos com deficiência têm preferência em igualdade
de classificação, a qual prevalece sobre qualquer outra preferência le-
gal, de acordo com o n.º 3 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 29/2001,
de 3 de Fevereiro.

3 — O concurso cessa com o preenchimento da vaga.
4 — O local de trabalho é a área do concelho de Ribeira de Pena,

sendo as condições de trabalho e as regalias sociais as genericamente
vigentes para os funcionários da administração local.

5 — Conteúdo funcional — é o constante do Despacho n.º 9160/
2001, do Secretário de Estado da Administração Local, publicado no
Diário da República, 2.ª série, n.º 101, de 2 de Maio.

6 — 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 412-A/98, de 30 de Dezembro, e Decreto-Lei n.º 265/88, de 28 de
Julho.

7 — Remuneração — o vencimento é o correspondente ao esca-
lão 1, índice 321, do novo sistema retributivo da função pública.

8 — 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.

8.1 — O estágio terá a duração de um ano e carácter probatório.
8.2 — 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 relacionados com a função
a exercer.

8.3 — A classificação final será expressa numa escala de 0 a 20 va-
lores e resultará da média aritmética ponderada das pontuações obti-
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

9 — Condições de candidatura — podem candidatar-se os indiví-
duos que, até ao termo do prazo fixado, reúnam os seguintes requi-
sitos:

9.1 — 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.

9.2 — Requisitos especiais — posse de licenciatura em Engenharia
do Ambiente.

10 — Métodos de selecção — prova de conhecimentos e entrevis-
ta profissional de selecção, ambos valorizados de 0 a 20 valores. A
classificação final (CF) será determinada de acordo com a seguinte
fórmula ponderada:

CF =
 6 PC + 4 EPS

10

10.1 — A prova de conhecimentos (PC) tem carácter eliminató-
rio, terá a duração de uma hora e trinta minutos, sem consulta de
legislação, e versará sobre os seguintes temas:

a) Constituição da República Portuguesa;
b) Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada 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);

c) Código do Procedimento Administrativo — Decreto-Lei
n.º 442/91, de 15 de Novembro, alterado pelo Decreto-Lei
n.º 6/96, de 31 de Janeiro;

d) Regime jurídico do pessoal — Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de
Janeiro (Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes da
Administração Central, Regional e Local), Decreto-Lei
n.º 100/99, de 31 de Março, alterado pela 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);

e) Lei n.º 147/99, de 1 de Setembro, alterada pela Lei n.º 31/
2003, de 22 de Agosto, e Despacho Conjunto n.º 562/2001,
de 22 de Junho — protecção de crianças e jovens em perigo;

f) Resolução do Conselho de Ministros n.º 197/97, de 18 de
Novembro — procede ao reconhecimento público da deno-
minada rede social, e Despacho Normativo n.º 8/2002, de
12 de Fevereiro — regulamenta o programa de apoio à im-
plementação da rede social;

g) Outros assuntos relacionados com o conteúdo funcional.

10.2 — A entrevista profissional de selecção (EPS) visa ava-
liar, numa relação interpessoal e de forma objectiva e sistemática,
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as aptidões profissionais e pessoais dos candidatos, considerando-
-se os seguintes factores de apreciação, valorizados de 0 a 20 va-
lores: motivação e interesses (MI), conhecimentos profissionais
(CP), sentido de responsabilidade (SR), capacidade para resolução
de problemas (CRP) e capacidade de expressão e fluência verbal
(CEFV).

11 — Formalização das candidaturas — as candidaturas deverão ser
formalizadas mediante requerimento dirigido ao presidente da Câma-
ra Municipal de Ribeira de Pena, Praça do Município, 4870-152 Ri-
beira de Pena, e ou entregue na Secção de Pessoal da Câmara Muni-
cipal de Ribeira de Pena, durante as horas normais de expediente, ou
remetido pelo correio, com aviso de recepção, até ao termo do prazo
fixado, dele 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.

11.1 — 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 9.1 do presente aviso, os quais são dispensados
para admissão a concurso, com excepção do exigido na
alínea c), se o candidato declarar no próprio requerimento,
em alíneas separadas e sob compromisso de honra, a situa-
ção precisa em que se encontra relativamente a cada requi-
sito aí previsto;

b) Documento autêntico ou autenticado ou fotocópia confe-
rida, comprovativo das habilitações literárias, com indica-
ção da média final do curso;

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 influir 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 11, sem o que os mesmos não serão conside-
rados.

11.2 — A não apresentação da documentação a que se referem as
alíneas a), b) e c) do n.º 11 implica a exclusão do concurso.

12 — 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.

13 — As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão puni-
das nos termos da lei.

14 — Os critérios de apreciação e ponderação dos métodos de se-
lecção, bem como o sistema de classificação final, incluindo a respec-
tiva fórmula classificativa, constam de acta do júri do concurso, a
qual será facultada aos candidatos sempre que solicitada.

15 — 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.

16 — Da lista de classificação final cabe recurso nos termos da lei.
17 — O local, data e hora da prova de conhecimentos e da entre-

vista profissional de selecção serão oportunamente comunicados aos
candidatos.

16 — O júri do concurso, que será o mesmo do estágio, terá a se-
guinte constituição:

Presidente — Albino Augusto Cardoso Teixeira Afonso, verea-
dor a tempo inteiro.

Vogais efectivos:

Dr. Eduardo Luís Varela Rodrigues, director de Departamen-
to Administrativo e Financeiro, que substituirá o presi-
dente do júri nas suas faltas e impedimentos.

Dr.ª Carla Amélia Teixeira da Silva, chefe de Divisão Só-
cio-Cultural.

Vogais suplentes:

Dr.ª Nélia Maria Monteiro Gonçalves, técnica superior de
1.ª classe.

Engenheira Conceição Maria Moreira Clemente, técnica
superior de 1.ª classe.

18 — 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.

2 de Dezembro de 2005. — O Presidente da Câmara, Agostinho
Alves Pinto. 1000296329

Aviso
Concurso externo de ingresso

1 — Torna-se público que, por meu despacho de 25 de Novembro
de 2005, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, contados do
dia seguinte ao da data da publicação do presente aviso no Diário da
República, concurso externo de ingresso para um lugar de técnico
superior estagiário (engenharia do ambiente), do quadro do pessoal
deste município.

2 — Os candidatos com deficiência têm preferência em igualdade
de classificação, a qual prevalece sobre qualquer outra preferência le-
gal, de acordo com o n.º 3 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 29/2001,
de 3 de Fevereiro.

3 — O prazo de validade do concurso — cessa com o preenchi-
mento da vaga.

4 — O local de trabalho é a área do concelho de Ribeira de Pena,
sendo as condições de trabalho e as regalias sociais as genericamente
vigentes para os funcionários da administração local.

5 — Conteúdo funcional — é o constante do Despacho n.º 22 511/
2004, do Secretário de Estado da Administração Local, publicado no
Diário da República, 2.ª série, n.º 259, de 4 de Novembro.

6 — 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 412-A/98, de 30 de Dezembro, e Decreto-Lei n.º 265/88, de 28 de
Julho.

7 — Remuneração — o vencimento é o correspondente ao esca-
lão 1, índice 321, do novo sistema retributivo da função pública.

8 — 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.

8.1 — O estágio terá a duração de um ano e carácter probatório.
8.2 — 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 relacionados com a função
a exercer.

8.3 — A classificação final será expressa numa escala de 0 a 20 va-
lores e resultará da média aritmética ponderada das pontuações obti-
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

9 — Condições de candidatura — podem candidatar-se os indiví-
duos que, até ao termo do prazo fixado, reúnam os seguintes requisi-
tos:

9.1 — 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 das funções a que se candi-

data;
f) Possuir a robustez física e o perfil psíquico indispensáveis ao

exercício da função e ter cumprido as leis de vacinação obri-
gatória.
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9.1 — Requisitos especiais — posse de licenciatura em Engenharia
do Ambiente.

10 — Métodos de selecção — prova de conhecimentos e entrevis-
ta profissional de selecção, ambos valorizados de 0 a 20 valores. A
classificação final (CF) será determinada de acordo com a seguinte
fórmula ponderada:

CF =
 6 PC + 4 EPS

10

10.1 — A prova de conhecimentos (PC) tem carácter eliminató-
rio, terá a duração de uma hora e trinta minutos, sem consulta de
legislação, e versará sobre os seguintes temas:

a) Constituição da República Portuguesa;
b) Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada 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);

c) Código do Procedimento Administrativo — Decreto-Lei
n.º 442/91, de 15 de Novembro, alterado pelo Decreto-Lei
n.º 6/96, de 31 de Janeiro;

d) Regime jurídico do pessoal — Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de
Janeiro (Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes da
Administração Central, Regional e Local), Decreto-Lei
n.º 100/99, de 31 de Março, alterado pela 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);

e) Decreto-Lei n.º 239/97, de 9 de Setembro — estabelece as
regras a que fica sujeita a gestão de resíduos;

f) Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto — estabelece nor-
mas, critérios e objectivos de qualidade das águas;

g) Outros assuntos relacionados com o conteúdo funcional.

10.2 — 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, valorizados de 0 a 20 valores: moti-
vação e interesses (MI), conhecimentos profissionais (CP), sentido
de responsabilidade (SR), capacidade para resolução de problemas
(CRP) e capacidade de expressão e fluência verbal (CEFV).

11 — Formalização das candidaturas — as candidaturas deverão ser
formalizadas mediante requerimento dirigido ao presidente da Câma-
ra Municipal de Ribeira de Pena, Praça do Município, 4870-152 Ri-
beira de Pena, e ou entregue na Secção de Pessoal da Câmara Muni-
cipal de Ribeira de Pena, durante as horas normais de expediente, ou
remetido pelo correio, com aviso de recepção, até ao termo do prazo
fixado, dele 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.

11.1 — 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 9.1 do presente aviso, os quais são dispensados
para admissão a concurso, com excepção do exigido na
alínea c), se o candidato declarar no próprio requerimento,
em alíneas separadas e sob compromisso de honra, a situa-
ção precisa em que se encontra relativamente a cada requi-
sito 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 influir 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 11, sem o que os mesmos não serão conside-
rados.

11.2 — A não apresentação da documentação a que se referem as
alíneas a), b) e c) do n.º 11 implica a exclusão do concurso.

12 — 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.

13 — As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão puni-
das nos termos da lei.

14 — Os critérios de apreciação e ponderação dos métodos de se-
lecção, bem como o sistema de classificação final, incluindo a respec-
tiva fórmula classificativa, constam de acta do júri do concurso, a
qual será facultada aos candidatos sempre que solicitada.

15 — 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.

16 — Da lista de classificação final cabe recurso nos termos da lei.
17 — O local, data e hora da prova de conhecimentos e da entre-

vista profissional de selecção serão oportunamente comunicados aos
candidatos.

18 — O júri do concurso, que será o mesmo do estágio, terá a se-
guinte constituição:

Presidente — Germinal José Gonçalves Rodrigues, vereador a
tempo inteiro.

Vogais efectivos:

Dr. Eduardo Luís Varela Rodrigues, director de Departamen-
to Administrativo e Financeiro, que substituirá o presi-
dente do júri nas suas faltas e impedimentos.

Engenheiro Armindo Vaz Batista, chefe de Divisão de Obras
Municipais e Conservação da Câmara Municipal de Ri-
beira de Pena.

Vogais suplentes:

Engenheira Conceição Maria Moreira Clemente, técnica
superior de 1.ª classe.

Dr.ª Carla Amélia Teixeira da Silva, chefe de Divisão Só-
cio-Cultural.

18 — 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.

2 de Dezembro de 2005. — O Presidente da Câmara, Agostinho
Alves Pinto. 1000296330

Aviso
1 — Para efeitos do disposto no artigo 28.º do Decreto-Lei n.º 204/

98, de 11 de Julho, adaptado à administração local pelo Decreto-Lei
n.º 238/99, de 25 de Junho, e de harmonia com o despacho do presi-
dente da Câmara de 25 de Novembro de 2005, torna-se público que
se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, contados a partir da
publicação do presente aviso no Diário da República, concurso ex-
terno de ingresso para provimento de seis lugares de auxiliar de ser-
viços gerais, grupo de pessoal auxiliar, do quadro de pessoal desta
Câmara Municipal.

2 — Validade do concurso — o concurso é válido para as vagas
postas a concurso e pelo prazo de um ano.

3 — Quota de emprego — nos termos do artigo 3.º do Decreto-
-Lei n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro, um dos lugares destina-se a pes-
soas com grau de incapacidade igual ou superior a 60 %.

4 — Legislação aplicável — os presentes concursos regem-se pelas
regras constantes dos Decretos-Leis n.os 204/98, de 1 de Julho, 238/
99, de 25 de Junho, 353-A/89, de 16 de Outubro, com as respectivas
alterações, do 404-A/98, de 18 de Dezembro, e 412-A/98, de 30 de
Dezembro.

5 — Conteúdo funcional — o constante no Despacho n.º 4/88,
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 80, de 6 de Abril de
1989.

6 — O local de trabalho será a área de Ribeira de Pena.
7 — Remuneração e condições de trabalho — o vencimento dos

lugares a prover é o correspondente ao escalão 1, índice 128, no valor
de 405,96 euros, as condições de trabalho e as regalias sociais as ge-
nericamente vigentes para os funcionários da administração local.
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8 — Requisitos gerais e especiais de admissão:
8.1 — Requisitos gerais — os constantes do artigo 29.º do Decre-

to-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, adaptado à administração local por
força do Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho:

a) Ter nacionalidade portuguesa;
b) Ter 18 anos completos;
c) Possuir as habilitações literárias legalmente exigidas para o

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

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

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

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

8.2 — Requisitos especiais — escolaridade obrigatória.
8.1 — Formalização das candidaturas:
9.1 — As candidaturas deverão ser formalizadas mediante requeri-

mento dirigido ao presidente da Câmara Municipal de Ribeira de Pena,
Praça do Município, 4870-152 Ribeira de Pena, e entregue na Secção
de Pessoal da Câmara Municipal, durante as horas normais de expe-
diente, ou remetido pelo correio, com aviso de recepção, até ao ter-
mo do prazo fixado.

9.2 — Do requerimento deverá constar, sob pena de exclusão:

a) Identificação completa (nome, filiação, naturalidade, nacio-
nalidade, data de nascimento, número e data do bilhete de
identidade e serviço de identificação emissor, morada, códi-
go postal e telefone);

b) Concurso a que se candidata, com indicação do número e
data onde se encontra publicado este aviso no Diário da
República;

c) Habilitações literárias;
d) Quaisquer outros elementos que os candidatos reputem sus-

ceptíveis de influírem na apreciação do seu mérito ou de
constituírem motivo de preferência legal, os quais só serão
tidos em consideração pelo júri desde que devidamente com-
provados.

10 — Os requerimentos devem ser acompanhados dos seguintes
documentos:

a) Certificado de habilitações literárias e profissionais e foto-
cópia autenticada;

b) Fotocópia do bilhete de identidade e do número de contri-
buinte.

11 — É dispensada a apresentação dos documentos referentes às
alíneas a), b), d), e) e f) do n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho, desde que os candidatos declarem, sob compro-
misso de honra e em alíneas separadas, a situação em que se encon-
tram relativamente a cada uma delas.

12 — As falsas declarações prestadas serão punidas conforme pre-
visto no artigo 47.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

13 — Métodos de selecção — os métodos de selecção a utilizar
são constituídos por:

a) Prova teórica de conhecimentos (PTC);
b) Entrevista profissional de selecção (EPS).

13.1 — A classificação final dos candidatos será escalonada de 0 a
20 valores, com arredondamento à unidade, considerando-se excluí-
dos os candidatos com classificação inferior a 9,5 valores e será de-
terminada de acordo com a seguinte fórmula:

CF =
 PTC + EPS

2

em que:

CF = classificação final;
PTC = prova teórica de conhecimentos;
EPS = entrevista profissional de selecção.

13.2 — A prova teórica de conhecimentos será escrita, com a
duração de uma hora e trinta minutos, e será avaliada numa escala de
0 a 20 valores, tendo como suporte a seguinte legislação, com con-
sulta:

Constituição da República Portuguesa;
Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro (quadro de competências e re-

gime jurídico de funcionamento dos órgãos do município e das
freguesias), alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro;

Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro, com as alterações
introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro (Có-
digo do Procedimento Administrativo);

Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro (Estatuto Disciplinar dos
Funcionários);

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 (Regime de
Férias, Faltas e Licenças);

Questões relacionadas com o conteúdo funcional do lugar a pro-
ver.

13.3 — Entrevista profissional de selecção (EPS), que terá como
objectivo avaliar, numa relação interpessoal e de forma objectiva, as
aptidões profissionais e pessoais dos candidatos para o exercício da
função a desempenhar, definindo-se os seguintes critérios:

a) Motivação e interesse pela função;
b) Experiência profissional com interesse para o exercício da

função;
c) Capacidade de relacionamento;
d) Perfil para o desempenho do cargo.

14 — Os critérios de apreciação e ponderação dos métodos de se-
lecção, bem como o sistema de classificação final, incluindo a respec-
tiva fórmula classificativa, constam de acta do júri do concurso, a
qual será facultada aos candidatos sempre que solicitada.

15 — Factores de preferência — em caso de igualdade de classifi-
cação, subsistirão como factores de desempate os critérios referidos
na alínea c) do artigo 37.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho,
bem como os critérios estabelecidos pelo júri, conforme prevê o
n.º 3 do citado artigo 37.º

16 — As listas dos candidatos ao concurso e a classificação final
dos mesmos serão afixadas na Junta de Freguesia de Santo Aleixo ou
publicadas no Diário da República, nos termos dos artigos 33.º, 34.º,
35.º e 40.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.

17 — 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.

18 — O júri do concurso terá a seguinte constituição:

Presidente — engenheiro Germinal José Gonçalves Rodrigues,
vereador a tempo inteiro.

Vogais efectivos:

Albino Augusto Cardoso Teixeira Afonso, vereador a tem-
po inteiro, que substituirá o presidente do júri nas suas
faltas e impedimentos.

Dr. Eduardo Luís Varela Rodrigues, director do Departamen-
to Administrativo e Financeiro.

Vogais suplentes:

Engenheiro Armindo Vaz Baptista, chefe de Divisão de
Obras Municipais e Conservação.

Cristina Amélia Teixeira da Silva, técnica superior de
1.ª classe.

2 de Dezembro de 2005. — O Presidente da Câmara, Agostinho
Alves Pinto. 1000296331

Aviso
Para efeitos do disposto no artigo 28.º do Decreto-Lei n.º 204/98,

de 11 de Julho, adaptado à administração local pelo Decreto-Lei
n.º 238/99, de 25 de Junho, e de harmonia com o despacho do presi-
dente da Câmara de 25 de Novembro de 2005, torna-se público que
se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, contados a partir da
publicação do presente aviso no Diário da República, concurso ex-
terno de ingresso para provimento de um lugar de condutor de máqui-
nas pesadas e veículos especiais, grupo de pessoal auxiliar, do quadro
do pessoal desta Câmara Municipal.

1 — Os candidatos com deficiência têm preferência em igualdade
de classificação, a qual prevalece sobre qualquer outra preferência le-
gal, 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 é de um ano, contado da
data da publicação da lista de classificação final dos candidatos.

3 — Local de trabalho — o local de trabalho é a área do concelho
de Ribeira de Pena.
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4 — Conteúdo funcional — as funções a desempenhar são as des-
critas no conteúdo funcional, conforme Despacho n.º 38/88, publi-
cado no Diário da República, 2.ª série, n.º 22, de 26 de Janeiro de
1989.

5 — Legislação aplicável ao concurso — Decreto-Lei n.º 204/98,
de 1 de Julho; Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho; Decreto-Lei
n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, aplicado à administração local pelo
Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, na redacção dada pela
Lei n.º 44/99, de 11 de Junho.

6 — Remuneração e condições de trabalho — de harmonia com a
legislação em vigor, o vencimento é 491,60 euros, correspondente
ao 1.º escalão, índice 155, e as condições de trabalho e as regalias
sociais as vigentes para os funcionários da administração local.

7 — 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 excep-
tuados por lei especial ou convenção internacional;

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

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

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

interdito para o exercício das funções a que se candi-
data;

f) Possuir a robustez física e o perfil psíquico indispensá-
veis ao exercício da função e ter cumprido as leis de
vacinação obrigatória.

8 — Requisitos especiais — reunir os requisitos definidos na
alínea a) do n.º 1 do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de
Dezembro (escolaridade obrigatória e carta de condução adequada).

9 — Métodos de selecção — prova prática de conhecimentos e
entrevista profissional de selecção, ambas valorizadas de 0 a 20 valo-
res. A classificação final (CF) será determinada de acordo com a se-
guinte fórmula ponderada:

CF =
 6 PC + 4 EPS

2

em que:

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

10 — A prova prática de conhecimentos terá a duração de trinta
minutos e terá por base o seguinte: exercícios práticos relacionados
com o conteúdo funcional, conforme Despacho n.º 38/88, publicado
no Diário da República, 2.ª série, n.º 22, de 26 de Janeiro de 1989.

11 — A entrevista profissional de selecção visa avaliar, numa re-
lação interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as aptidões
profissionais e pessoais dos candidatos para o exercício da função a
desempenhar, definindo-se os seguintes critérios:

a) Motivação e interesse pela função;
b) Experiência profissional com interesse para o exercício da

função;
c) Capacidade de relacionamento;
d) Perfil para o desempenho do cargo.

12 — Os critérios de apreciação e ponderação dos métodos de se-
lecção, bem como o sistema de classificação final, incluindo a respec-
tiva fórmula classificativa, constam de acta do júri do concurso, a
qual será facultada aos candidatos sempre que solicitada.

13 — A lista de candidatos admitidos e excluídos e a lista de clas-
sificação final serão afixadas, parta consulta dos interessados, no edi-
fício dos Paços do Município, ou enviadas para publicação no Diário
da República, 3.ª série, conforme as situações previstas nos artigos 34.º
e 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

14 — Formalização das candidaturas — as candidaturas deverão ser
formalizadas mediante requerimento dirigido ao presidente da Câma-
ra Municipal de Ribeira de Pena, Praça do Município, 4870-152 Ri-
beira de Pena, e entregue na Secção de Pessoal da Câmara Municipal
de Ribeira de Pena, durante as horas normais de expediente, ou reme-
tido pelo correio, com aviso de recepção, até ao termo do prazo fi-
xado, dele 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.

14.1 — 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 do presente aviso, os quais são dispensados
para admissão a concurso, com excepção do exigido na
alínea b), se o candidato declarar no próprio requerimento,
em alíneas separadas e sob compromisso de honra, a situa-
ção precisa em que se encontra relativamente a cada requi-
sito aí previsto;

b) Documento autêntico ou autenticado ou fotocópia confe-
rida, comprovativo das habilitações literárias;

c) Fotocópia do bilhete de identidade (frente e verso);
d) Documentação comprovativa das circunstâncias referidas na

alínea d) do n.º 14, sem o que os mesmos não serão conside-
rados.

15 — 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, sob pena de exclusão.

16 — As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão puni-
das nos termos da lei.

17 — Da lista de classificação final cabe recurso nos termos da lei.
18 — O local, data e hora da prova de conhecimentos e da entre-

vista profissional de selecção serão oportunamente comunicados aos
candidatos.

19 — O júri do concurso terá a seguinte constituição:

Presidente — engenheiro Germinal José Gonçalves Rodrigues,
vereador a tempo inteiro.

Vogais efectivos:

Albino Augusto Cardoso Teixeira Afonso, vereador a tem-
po inteiro, que substituirá o presidente do júri nas suas
faltas e impedimentos.

Engenheiro Armindo Vaz Batista, chefe de Divisão de Obras
Municipais e Conservação.

Vogais suplentes:

Engenheira Conceição Maria Moreira Clemente, técnica
superior de 2.ª classe.

Engenheiro Alexandre Francisco Jorge Gonçalves, técnico
superior de 2.ª classe.

20 — 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.

2 de Dezembro de 2005. — O Presidente da Câmara, Agostinho
Alves Pinto. 1000296332

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM

Aviso n.º 99/2005
Nomeação

Em cumprimento do disposto no artigo 41.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho, adaptado à administração local pelo Decreto-Lei
n.º 238/99, de 25 de Junho, torna-se público que, por despachos de
17 de Outubro, e em resultado do concurso interno de acesso limita-
do, aberto pela ordem de serviço n.º 1/2005, de 15 de Fevereiro, fo-
ram nomeados, como engenheiro técnico civil de 1.ª classe, Ricardo
Jorge Resendes Carvalho Botelho Pereira e João Paulo Duarte Carva-
lho, classificados em 1.º e 2.º lugares, respectivamente.

Os candidatos deverão tomar posse no prazo de 20 dias, a contar
da data da publicação deste aviso no Diário da República.

2 de Novembro de 2005. — O Presidente da Câmara, Francisco
Maria Moita Flores. 3000189213
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Aviso n.º 100/2005
Nomeação

Em cumprimento do disposto no artigo 41.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho, adaptado à administração local pelo Decreto-Lei
n.º 238/99, de 25 de Junho, torna-se público que, por meus despachos
de 2 de Novembro, e em resultado dos concursos internos de acesso
limitado, abertos pelas ordens de serviço n.os 5/2005 e 6/2005, de 30 de
Junho, foram nomeadas, como técnico superior de sociologia de
1.ª classe, Maria António Correia Lourenço e Catarina Isabel Pim-
pão Lucas.

As candidatas deverão tomar posse no prazo de 20 dias, a contar
da data da publicação deste aviso no Diário da República.

2 de Novembro de 2005. — O Presidente da Câmara, Francisco
Maria Moita Flores. 3000189212

Aviso n.º 102/2005
Requisição

Para os devidos efeitos se torna público que, de harmonia com o
despacho de 7 de Setembro de 2005, foi requisitado, nos termos do
artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado à
administração local por força do Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de
Outubro, Carlos José Ferreira Rebelo de Melo Osório, técnico superi-
or de engenharia civil de 1.ª classe, pelo período de um ano, a partir
de 2 de Novembro de 2005.

12 de Dezembro de 2005. — O Presidente da Câmara, Francisco
Maria Moita Flores. 3000189210

Aviso n.º 107/2005
Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho de

29 de Outubro de 2005, exarado na proposta do vereador a tempo
inteiro Mário José Rodrigues dos Santos, e no uso das competências
que me são conferidas pelo n.º 3 do artigo 74.º da Lei n.º 169/99, de
18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro,
nomeei, para exercer as funções de secretário, Carlos Manuel Nunes
Azemel, com efeitos a partir de 25 de Outubro de 2005.

12 de Dezembro de 2005. — O Presidente da Câmara, Francisco
Maria Moita Flores. 3000189209

Aviso n.º 108/2005
Requisição

Para os devidos efeitos se torna público que foi requisitado, nos
termos do artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro,
aplicado à administração local por força do Decreto-Lei n.º 409/91,
de 17 de Outubro, Carlos Augusto Pinhão Coutinho, técnico superior
de desporto de 1.ª classe, pelo período de um ano, a partir de 1 de
Dezembro de 2005.

12 de Dezembro de 2005. — O Presidente da Câmara, Francisco
Maria Moita Flores. 3000189208

Aviso n.º 109/2005
Nomeação

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho de
12 de Dezembro de 2005, e no uso das competências que me são
conferidas pela alínea b) do n.º 1 do artigo 73.º e do n.º 3 do artigo 74.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, nomeei chefe do meu Gabinete de Apoio
Pessoal a licenciada Susana Cristina Coelho da Silva, com efeitos a
partir de 12 de Dezembro de 2005.

20 de Dezembro de 2005. — O Presidente da Câmara, Francisco
Maria Moita Flores. 3000189211

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTIAGO DO CACÉM

Aviso
Álvaro dos Santos Beijinha, vereador do urbanismo da Câmara Muni-

cipal de Santiago do Cacém, no uso da competência delegada pelo

presidente pelo despacho n.º 021/GAP/2005, de 8 de Novembro de
2005:

Faço público que esta Câmara Municipal, reunida em 15 de Dezem-
bro de 2005, e nos termos do artigo 22.º e n.º 2 do artigo 27.º do
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com as alterações intro-
duzidas pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, e do artigo 77.º
do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, deliberou submeter a
discussão pública, por um prazo de 15 dias, a contar do 8.º dia após a
publicação do presente aviso no Diário da República, a alteração do
loteamento em nome de Manuel João Gil (com alvará n.º 6/81), re-
querida por Florinda Assunção Paulino Luís Cordeiro Moita, para o
prédio sito na Rua Trinta e Cinco, lote 5, Ermidas-Sado, descrito na
Conservatória do Registo Predial de Santiago do Cacém sob o
n.º 00968/210301 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 2138
da respectiva freguesia, a qual prevê a divisão do lote n.º 5 em seis
lotes.

Durante o prazo acima referido, o processo estará disponível, para
consulta, na DGU (Divisão de Gestão Urbanística), nos Paços do
Município e na Junta de Freguesia de Ermidas-Sado, podendo ser for-
muladas sugestões ou reclamações sobre quaisquer questões que pos-
sam ser consideradas no âmbito do processo de licenciamento em
causa.

As sugestões ou reclamações deverão ser dirigidas, por escrito, ao
presidente em exercício da Câmara Municipal de Santiago do Cacém.

19 de Dezembro de 2005. — O Vereador do Urbanismo, Álvaro
dos Santos Beijinha. 1000296293

CÂMARA MUNICIPAL DE SÁTÃO

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

rido pelo presidente da Câmara no dia 7 de Dezembro de 2005, fun-
damentado no facto da autarquia ter encetado um processo de reorga-
nização dos serviços, de forma a conseguir maior racionalização
funcional e pessoal, foram anulados os concursos seguintes:

Concurso externo de ingresso para provimento de uma vaga na
carreira de desenhador, categoria de técnico profissional de
2.ª classe, cujo aviso de abertura foi publicado no Diário da
República, 3.ª série, n.º 297, de 21 de Dezembro de 2004;

Concurso externo para admissão a estágio de ingresso na carrei-
ra de técnico superior de gestão, área de gestão de empresas —
um lugar, cujo aviso de abertura foi publicado no Diário da
República, 3.ª série, n.º 66, de 5 de Abril de 2005;

Concurso externo de ingresso para provimento de um lugar de
operador de estações elevatórias, de tratamento ou depurado-
ras, aberto por aviso publicado no Diário da República, 3.ª sé-
rie, n.º 110, de 8 de Junho de 2005;

Concurso externo de ingresso para provimento de seis lugares de
auxiliar de serviços gerais, cujo aviso de abertura foi publicado
no Diário da República, 3.ª série, n.º 132, de 12 de Julho de
2005;

Concurso externo de ingresso para admissão em regime de está-
gio na carreira de técnico superior — comunicação social —
um lugar, cujo aviso de abertura foi publicado no Diário da
República, 3.ª série, n.º 141, de 25 de Julho de 2005;

Concurso externo de ingresso para admissão em regime de está-
gio na carreira de técnico superior de educação física — dois
lugares, cujo aviso de abertura foi publicado no Diário da
República, 3.ª série, n.º 157, de 17 de Agosto de 2005;

Concurso externo de ingresso para admissão em regime de está-
gio da carreira de técnico superior — engenheiro civil — um
lugar, cujo aviso de abertura foi publicado no Diário da Repú-
blica, 3.ª série, n.º 193, de 7 de Outubro de 2005;

Concurso externo de ingresso para admissão em regime de está-
gio da carreira de técnico — engenheiro técnico civil — um
lugar, cujo aviso de abertura foi publicado no Diário da Repú-
blica, 3.ª série, n.º 193, de 7 de Outubro de 2005.

19 de Dezembro de 2005. — O Presidente da Câmara, Alexandre
Manuel Mendonça Vaz. 1000296270

CÂMARA MUNICIPAL DE SESIMBRA

Aviso
Em conformidade com a alínea b) do n.º 1 do artigo 34.º do De-

creto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicável à administração
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local por força do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de
Outubro, se faz público que foi contratada, em regime de contrato
administrativo de provimento, a estagiária na carreira técnica superi-
or Sofia Isabel Bastos Dias de Matos, com funções equivalentes às de
técnico superior, índice 321, celebrado pelo período de um ano, nos
termos e para os efeitos do disposto no artigo 5.º do Decreto-Lei
n.º 265/88, de 28 de Julho, cujo estágio teve início em 19 de Dezem-
bro de 2005, por urgente conveniência de serviço.

19 de Dezembro de 2005. — A Vereadora do Pelouro de Recursos
Humanos, Maria Guilhermina Pinhal Ruivo. 3000189217

Aviso
Nomeação

Para os devidos efeitos se faz público que, por despacho da signatária
de 21 de Dezembro de 2005, se procedeu à nomeação, no lugar de
técnico superior de economia/gestão de 2.ª classe, do candidato An-
tónio Fernando Amiano Marques, aprovado em estágio, e cujo aviso
foi publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 28, de 3 de Feve-
reiro de 2004.

O candidato nomeado deverá apresentar-se a aceitar o lugar nos
20 dias imediatos ao da publicação do presente aviso no Diário da
República.

21 de Dezembro de 2005. — A Vereadora do Pelouro de Recursos
Humanos, Maria Guilhermina Pinhal Ruivo. 3000189216

Aviso
Nomeação

Para os devidos efeitos se faz público que, por despacho da signatária
de 21 de Dezembro de 2005, se procedeu à nomeação, na sequência
do concurso externo de ingresso para provimento de um lugar de
técnico profissional de 2.ª classe, aberto por aviso datado de 13 de
Julho de 2005, publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 152,
de 9 de Agosto de 2005, do candidato Eduardo Manuel Pinto Cunha.

O candidato nomeado deverá apresentar-se a aceitar o lugar nos
20 dias imediatos ao da publicação do presente aviso no Diário da
República.

21 de Dezembro de 2005. — A Vereadora do Pelouro de Recursos
Humanos, Maria Guilhermina Pinhal Ruivo. 3000189218

CÂMARA MUNICIPAL DE VALONGO

Aviso
Alteração ao alvará de licença do loteamento n.º 521/82,

de 19 de Maio de 1982

Discussão pública

Engenheiro José Luís Gonçalves de Sousa Pinto, vereador com dele-
gação de competências conferida pelo despacho n.º 47/GO/2005 do
presidente da Câmara Municipal de Valongo:

Torna público que, nos termos do n.º 2 do artigo 27.º, conjuga-
do com o artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezem-
bro, 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 Setembro, com a alteração do Decreto-Lei n.º 310/2003,
de 10 de Dezembro, e em conformidade com o despacho datado de
20 de Dezembro de 2005, está aberto o período de discussão pública
da alteração requerida por José Pinto ao alvará de licença do lotea-
mento n.º 521/82, em nome de Jorge Alípio Cunha Barbosa, datado
de 19 de Maio de 1982, sito na Rua da Estrada Velha, freguesia e
concelho de Valongo, aprovado por deliberação da Câmara Muni-
cipal de 4 de Maio de 1982 e cujo processo se encontra disponí-
vel, para consulta, na Secção de Apoio Administrativo ao Depar-
tamento de Serviços 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 participantes deverão ser formuladas por escrito, dirigidas

ao presidente da Câmara Municipal e dentro do prazo da discussão
pública.

Esta alteração é referente ao processo de loteamento n.º 51-L/81,
incide sobre o lote n.º 5 e consiste no aumento do número de fogos
de um para dois, ficando um fogo por piso, na construção de um anexo
destinado a garagem e na criação de quatro lugares de estacionamento
privado.

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.

21 de Dezembro de 2005. — O Vereador, com poderes delegados,
José Luís Gonçalves de Sousa Pinto. 1000296290

JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO JULIÃO

Edital
Brasão, bandeira e selo

Ricardo Jorge Lourenço Reia, presidente da Junta de Freguesia de São
Julião, do município de Portalegre:

Torna pública a ordenação heráldica do brasão, bandeira e selo da
freguesia de São Julião, do município de Portalegre, tendo em conta
o parecer emitido em 14 de Junho de 2005 pela Comissão de Herál-
dica da Associação dos Arqueólogos Portugueses, e que foi estabele-
cido, nos termos da alínea q) do n.º 2 do artigo 17.º do Decreto-Lei
n.º 169/99, de 18 de Setembro, sob proposta desta Junta de Fregue-
sia, em sessão da Assembleia de Freguesia de 16 de Dezembro de
2005:

Brasão — escudo de prata, com monte de três cômoros de ver-
de, movente de campanha diminuta de três burelas ondadas de
prata e azul e rematado por cerejeira de verde, frutada de
púrpura. Coroa mural de prata de três torres. Listel branco,
com a legenda a negro: «S. JULIÃO — PORTALEGRE»;

Bandeira — verde. Cordão e borlas de prata e verde. Haste e lança
de ouro;

Selo — nos termos da lei, com a legenda: «Junta de Freguesia de
S. Julião — Portalegre».

19 de Dezembro de 2005. — O Presidente da Junta, Ricardo Jorge
Lourenço Reis. 3000189155

JUNTA DE FREGUESIA DE VÁRZEA

Aviso
Concurso externo de ingresso para provimento

de um lugar de auxiliar administrativo

Para efeitos do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 34.º do
Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, adaptado à administração
local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, se torna público que, por despa-
cho do signatário datado de 22 de Dezembro de 2005, nomeei Susana
Filipa de Santos e Sousa como auxiliar administrativo.

A nomeada deverá, nos termos do artigo 11.º do Decreto-Lei
n.º 427/89, de 7 de Dezembro, proceder à aceitação da nomeação no
prazo de 20 dias, a contar da data de publicação do presente aviso no
Diário da República. (Isento de visto do Tribunal de Contas.)

27 de Dezembro de 2005. — O Presidente da Junta, João Luís
Fernandes Tavares. 1000296289

JUNTA DE FREGUESIA DE VILA ALVA

Aviso
Nomeação

Para os devidos e legais efeitos torno público que, por deliberação
da Junta de Freguesia de 27 de Dezembro de 2005, foi nomeada, na
categoria de assistente administrativo principal, do quadro privativo
de pessoal desta Junta de Freguesia, precedendo concurso interno de
acesso limitado, a candidata classificada no 1.º lugar, Custódia Felizarda
Ferreira Guerreiro, que ficará posicionada no escalão 1, índice 222.

O processo da candidata está isento de visto do Tribunal de Con-
tas, devendo a mesma aceitar o lugar no prazo de 20 dias, a contar da
data da publicação do presente aviso no Diário da República.

28 de Dezembro de 2005. — A Presidente da Junta, Rosa da Con-
ceição Estevens dos Santos Ribeiro. 1000296292
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SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO
DA CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA

Aviso
Concurso interno de acesso geral para provimento de um

lugar de engenheiro técnico especialista principal, do
grupo de pessoal técnico.

Para os devidos efeitos, torna-se público que, de harmonia com a
deliberação do conselho de administração destes Serviços, tomada na
reunião de 30 de Novembro de 2005, se encontra aberto, pelo prazo
de 10 dias úteis, contados a partir da data de publicação do presente
aviso no Diário da República, concurso interno de acesso geral para
provimento de um lugar de engenheiro técnico especialista principal,
do grupo de pessoal técnico, do quadro de pessoal dos Serviços Muni-
cipalizados de Leiria.

1 — Ao presente concurso são aplicadas as regras constantes do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicado à administração lo-
cal pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho.

2 — O concurso é válido apenas para a vaga posta a concurso e
cessa com o seu preenchimento.

3 — O conteúdo funcional do lugar a prover consta essencialmen-
te de funções de estudo e aplicação de métodos e técnicas de apoio,
manutenção e desenvolvimento dos diversos sectores específicos dos
Serviços Municipalizados.

4 — O local de trabalho situa-se na área do município de Leiria.
5 — Vencimento — o correspondente à categoria, nos termos

do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, aplicado à admi-
nistração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro,
e as condições de trabalho e demais regalias sociais são as generica-
mente vigentes para os funcionários e agentes da administração
local.

6 — Requisitos de admissão ao concurso:
6.1 — Requisitos gerais — os referidos no artigo 29.º do Decreto-

-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.
6.2 — Requisitos especiais — os referidos na alínea a) do n.º 1 do

artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro.
7 — As candidaturas deverão ser formalizadas mediante requeri-

mento, dirigido ao presidente do conselho de administração, o qual,
bem como a documentação que o deva acompanhar, poderá ser en-
tregue pessoalmente nestes Serviços Municipalizados ou remetido pelo
correio, com aviso de recepção, expedido até ao termo do prazo fi-
xado, para o seguinte endereço: São Romão, apartado 71, 2401-
-970 Leiria.

No requerimento deverão, obrigatoriamente, constar os seguintes
elementos:

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

b) Habilitações literárias e profissionais;
c) Identificação do concurso, mediante menção do Diário da

República onde se encontra publicitado o aviso de abertura
e respectiva categoria a que se candidata;

d) Experiência profissional, com menção expressa das funções
desempenhadas, com indicação do serviço a que pertence,
natureza do vínculo e antiguidade na carreira, na actual ca-
tegoria e na função pública e, bem assim, como a classifica-
ção de serviço reportada aos anos relevantes para efeitos de
promoção;

e) Quaisquer outros elementos que os candidatos considerem
relevantes para a apreciação do seu mérito ou constituírem
motivo de preferência legal.

8 — Os requerimentos de admissão deverão ainda ser acompanha-
dos, obrigatoriamente, de:

a) Documento comprovativo das habilitações literárias;
b) Declaração, devidamente autenticada e actualizada, emitida

pelo serviço de origem, da qual constem a categoria de que
o candidato é titular, a natureza do vínculo, o tempo de
serviço na categoria, na carreira e na função pública e as
classificações de serviço, com indicação das respectivas ex-
pressões quantitativas e menções qualitativas;

c) Declaração, devidamente autenticada pelo serviço de origem,
com especificação pormenorizada das tarefas e responsabili-
dades inerentes ao posto de trabalho que ocupa.

9 — Os candidatos pertencentes ao quadro de pessoal dos Servi-
ços Municipalizados de Água e Saneamento de Leiria ficam dis-
pensados da apresentação dos documentos comprovativos dos re-
quisitos exigidos, desde que constem dos respectivos processos
individuais.

10 — As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
11 — Os métodos de selecção serão os seguintes:

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

12 — A classificação final resultará da aplicação da seguinte fór-
mula:

CF =
 (CS × 2) + (HL × 2,5) + (EP × 2) + (FP × 2) (EPS × 1,5)

10

em que:

CF = classificação final;
CS = classificação de serviço;
HL = habilitações literárias;
EP = experiência profissional;
FP = formação profissional;
EPS = entrevista profissional de selecção.

As designações CS, HL, EP, FP constituem os factores de ponde-
ração da avaliação curricular.

As regras a observar na valorização dos diversos elementos são as
seguintes:

a) Para o factor de classificação de serviço (CS):

Cinco menções finais de Muito bom — 20 pontos;
Três menções finais de Muito bom — 18 pontos;
Cinco menções finais de Bom — 16 pontos;

b) Para o factor da habilitação literária (HL):

Habilitação superior à exigida para o ingresso — 20 pon-
tos;

Habilitação exigida para o ingresso — 18 pontos;

c) Para o factor da experiência profissional (EP), atender-se-á
à seguinte fórmula:

EP =
 (a × 0,5) + (b × 0,4) + (c × 0,3)

3

em que:

a = tempo de serviço na actual categoria;
b = tempo de serviço na actual carreira;
c = tempo de serviço na função pública;

d) Para o factor de formação profissional (FP):

Sem cursos — 14 valores;
Cursos até uma semana — 16 valores;
Cursos até um mês — 18 valores;
Cursos superiores a um mês — 20 valores.

A entrevista profissional de selecção (EPS) visa analisar os seguin-
tes factores:

a) Espírito de iniciativa;
b) Sentido de responsabilidade;
c) Motivação para a função;
d) Capacidade de relacionamento humano.

Cada factor é valorizado de 1 a 5 (1 — Fraco; 2 — Insatisfatório;
3 — Razoável; 4 — Bom; e 5 — Muito bom), num total de 20 valo-
res.

13 — Os critérios de apreciação e ponderação dos métodos de se-
lecção, bem como o sistema de classificação final, constam da acta
da reunião do júri do concurso, sendo a mesma facultada aos candida-
tos sempre que solicitada.

14 — As listas dos candidatos admitidos e excluídos e, bem assim,
a classificação final do concurso serão afixadas no edifício sede destes
Serviços, em local público, ou publicadas no Diário da República,
3.ª série, conforme as situações previstas nos artigos 34.º e 40.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

15 — O júri do presente concurso terá a seguinte constituição:

Presidente — Mário Rui Ferreira Monteiro, director-delegado.
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Vogais efectivos:

Carlos Manuel Castela Cardoso, que substituirá o presidente
nas suas faltas e impedimentos, e Armindo do Quental
Faustino, chefe de Divisão de Construção.

Vogais suplentes:

Teresa Paula da Silva Mariano, chefe de Divisão de Estudos
e Projectos, e Carla Sofia Carvalho Faustino, técnica
superior de 1.ª classe.

12 de Dezembro de 2005. — O Director-Delegado, Mário Rui
Ferreira Monteiro. 3000189158

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ELECTRICIDADE, ÁGUAS
E SANEAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA

Aviso
Engenheiro António Gonçalves Bragança Fernandes, presidente

do conselho de administração dos Serviços Municipalizados de
Electricidade, Águas e Saneamento da Câmara Municipal da
Maia:

Faz público que o conselho de administração deliberou, na reu-
nião que teve lugar no dia 19 de Dezembro de 2005, nomear para o
provimento de um lugar da categoria de técnico superior de 1.ª clas-
se, da carreira de recursos humanos, do grupo de pessoal técnico
superior, o concorrente classificado em concurso interno de acesso
limitado, Nuno Ricardo Farinha da Cunha, aberto por aviso afixado
no placard do edifício destes Serviços Municipalizados no dia 25 de
Novembro de 2005, a qual deverá tomar posse no prazo de 20 dias,
a contar da data da publicação do presente aviso no Diário da Re-
pública.

22 de Dezembro de 2005. — O Presidente do Conselho de Admi-
nistração, António Gonçalves Bragança Fernandes. 3000189184

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS
DA CÂMARA MUNICIPAL DE MATOSINHOS

Aviso
Nomeação

Para os devidos efeitos legais torna-se público que o conselho
de administração, na sua reunião de 29 de Novembro de 2005, de-
liberou:

Prover os candidatos Humberto Silva Ferreira Páscoa e Anabela
da Costa Carvalho Glória na categoria de tesoureiro especia-
lista;

Prover os candidatos Carla Alexandra Gonçalves e Sérgio Rui
Costa na categoria de técnico superior de engenharia civil,
1.ª classe;

Prover o candidato Rui Manuel Alves dos Santos na categoria de
operário — pedreiro principal.

Mais se informa que, de acordo com o artigo 11.º do Decreto-Lei
n.º 427/89, de 7 de Dezembro, os nomeados deverão aceitar os luga-
res no prazo de 20 dias, contados da data de publicação do presente
aviso no Diário da República.

14 de Dezembro de 2005. — O Presidente do Conselho de Admi-
nistração, Guilherme Pinto. 1000296319

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS
DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

Aviso
Torna-se público que, por deliberação do conselho de administra-

ção datado de 3 de Outubro de 2005, foi concedida licença sem ven-
cimento por um ano, ao abrigo do artigo 76.º do Decreto-Lei n.º 100/
99, de 31 de Março, ao operário qualificado (canalizador principal)
destes Serviços Municipalizados Fernando Manuel Dias Ferreira Car-
rilho, com efeitos a partir de 1 de Dezembro de 2005.

12 de Dezembro de 2005. — O Presidente do Conselho de Admi-
nistração, António Fernando Ceia Biscainho. 1000296296

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO
DA CÂMARA MUNICIPAL DE SINTRA

Aviso
Abertura de concurso externo de ingresso para provi-

mento de seis lugares de operador de estações eleva-
tórias, de tratamento ou depuradoras, escalão 1, índi-
ce 189.

Para os devidos efeitos se torna público que, de harmonia com a
deliberação do conselho de administração de 12 de Dezembro de
2005, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, a contar da
data da publicação deste aviso, concurso externo de ingresso para
provimento de seis lugares da categoria de operador de estações ele-
vatórias, de tratamento ou depuradoras, da carreira de operário
altamente qualificado, do grupo de pessoal operário, escalão 1, índi-
ce 189, a que corresponde o vencimento mensal ilíquido de
586,52 euros, e todas as regalias sociais vigentes para os funcioná-
rios da administração local.

O concurso é válido para o provimento das vagas indicadas e para
as que venha a ser necessário prover no prazo de um ano.

1 — Legislação aplicável — Decretos-Leis n.os 238/99, de 25 de
Junho, 204/98, de 11 de Julho, 353-A/89, de 16 de Outubro, 257/
87, de 17 de Junho, 427/89, de 7 de Dezembro, 412-A/98, de
30 de Dezembro, 518/99, de 10 de Dezembro, e 84/2002, de 5 de
Abril.

2 — O conteúdo funcional do lugar a prover é o previsto no ane-
xo do Decreto-Lei n.º 84/2002, publicado no Diário da República,
1.ª série-A, n.º 80, de 5 de Abril de 2002.

3 — Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 3.º do Decreto-
-Lei n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro, está garantida a reserva de
um lugar para candidatos com deficiência, considerando-se pessoas
com deficiência aquelas que, encontrando-se em qualquer uma das
circunstâncias e situações descritas no n.º 1 do artigo 2.º da Lei
n.º 9/89, de 2 de Maio, possam exercer, sem limitações funcionais,
a actividade de operador de estações elevatórias, de tratamento ou
depuradoras, conforme n.º 1 do artigo 2.º do citado Decreto-Lei
n.º 29/2001.

4 — Local de trabalho — toda a área do concelho de Sintra e o
exercício de funções poderá efectuar-se em regime de turnos.

5 — Requisitos gerais e especiais de admissão ao concurso:

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

b) Ter 18 anos completos;
c) Ter cumprido os deveres militares ou de serviço cívico, quan-

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

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

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

f) Possuir a escolaridade obrigatória e formação ou experiên-
cia proficional adequada.

6 — Os interessados deverão apresentar, na Secção de Recruta-
mento e Selecção destes SMAS, ou remeter pelo correio, com aviso
de recepção, no prazo referido, requerimento, dirigido ao presi-
dente do conselho de administração dos Serviços Municipalizados
de Água e Saneamento de Sintra, Avenida do Movimento das For-
ças Armadas, 16, 1714-503 Sintra, acompanhado de fotocópia do
bilhete de identidade, solicitando a sua candidatura, do qual deve
constar o nome completo, filiação, naturalidade, data de nascimen-
to, estado civil, número e data do bilhete de identidade, bem como
o serviço de identificação que o emitiu, residência e número fiscal
de contribuinte.

7 — É dispensada a apresentação dos documentos comprovativos
dos requisitos exigidos para admissão ao concurso se os candidatos
declararem no mesmo requerimento, em alíneas separadas e sob com-
promisso de honra, a situação precisa em que se encontram relativa-
mente a cada um dos requisitos gerais e especiais de admissão, com
excepção dos documentos comprovativos indicados na alínea f) do
n.º 5, que deverão ser entregues no acto da inscrição.

8 — Os candidatos poderão especificar quaisquer circunstâncias que
considerem passíveis de influírem na apreciação do seu mérito ou de
constituírem motivo de preferência legal.

9 — Os métodos de selecção a utilizar serão:

a) Prova escrita de conhecimentos, relacionada com o conteú-
do funcional do lugar a prover;
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b) Prova prática, relacionada com o lugar a prover;
c) Entrevista profissional de selecção.

10 — As provas indicadas nas alíneas a) e b) do n.º 9 serão elimi-
natórias para os candidatos que nela obtenham classificação inferior
a 9,5 valores e terão a duração de uma hora e trinta minutos e de
uma hora, respectivamente, e nelas far-se-á apelo aos conhecimen-
tos adquiridos ao nível da escolaridade obrigatória e aos exigidos no
respectivo conteúdo funcional, para o que será fornecido um manual
adequado aos candidatos admitidos.

11 — Na entrevista profissional de selecção serão avaliados os
seguintes factores: motivação para a função, expressão e fluência
verbais, capacidade de relação interpessoal e conhecimentos sobre o
conteúdo funcional do lugar a prover e conhecimentos gerais e espe-
cíficos sobre a Administração Pública local.

12 — Os critérios de apreciação e ponderação da entrevista, bem
como o sistema de classificação final, incluindo a respectiva fórmu-
la classificativa, constarão das actas das reuniões do júri do con-
curso, as quais poderão ser facultadas aos candidatos sempre que
solicitadas.

13 — A classificação final será expressa de 0 a 20 valores e obtida
pela média aritmética simples das notas obtidas nos métodos de se-
lecção referidos no n.º 9 e serão excluídos os candidatos que obtive-
rem classificação final inferior a 9,5 valores.

14 — A lista de candidatos e a lista de classificação final serão
afixadas na Secção de Recrutamento e Selecção dos Serviços Munici-
palizados de Água e Saneamento de Sintra, na Avenida do Movimen-
to das Forças Armadas, 16, 2714-503 Sintra, e poderão ser consulta-
das durante as horas normais de expediente.

15 — O júri do concurso terá a seguinte constituição:

Presidente do júri — engenheiro José Manuel da Costa Baptista
Alves, presidente do conselho de administração.

Vogais efectivos:

Engenheira Ana Maria do Amaral Alegria Garcia Aguiar,
directora do Departamento de Tratamento e Qualida-
de, que substituirá o presidente nas suas faltas e impe-
dimentos.

Engenheiro Carlos Manuel Martins Nunes, director do De-
partamento Comercial.

Vogais suplentes:

Engenheira Mónica Isabel Fialho de Morais, chefe da Divi-
são de Tratamento e Ambiente.

Maria Gabriela dos Santos Lage Firmo, chefe da Secção de
Recrutamento e Selecção.

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.

22 de Dezembro de 2005. — O Vogal do Conselho de Administra-
ção, Luís do Paço Simões. 3000189200

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 15 de Dezembro de 2005, e na sequência
de concurso interno geral de ingresso, se procedeu à seguinte no-
meação:

Manuel Evangelista Faria Fernandes, na categoria de encarrega-
do de serviços de higiene e limpeza, do grupo de pessoal auxi-
liar (P-5/289).

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.

15 de Dezembro de 2005. — O Presidente do Conselho de Admi-
nistração, Vítor Manuel Castro Lemos. 1000296322
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3. Diversos

CONVOCATÓRIAS

EPRI — ESTUDOS, PLANIFICAÇÃO E REALIZAÇÃO
IMOBILIÁRIAS, S. A.

Assembleia geral extraordinária

CONVOCATÓRIA

Nos termos da lei e dos estatutos, convoco a assembleia geral de
accionistas da EPRI — Estudos, Planificação e Realização Imobiliá-
rias, S. A., para reunirem na sede social, sita na Rua do Dr. Eduardo
Santos Silva, 373, no Porto, no dia 24 de Fevereiro de 2006, pelas
11 horas, com a seguinte ordem do dia:

Ponto único. Apreciação, discussão e votação de uma pro-
posta do conselho de administração de alteração dos seguin-
tes artigos dos estatutos da sociedade: artigos 4.º (elimina-
ção do n.º 3),  6.º (reformulação do seu n.º 2), 7.º
(reformulação do seu n.º 1), 8.º (reformulação do seu n.º 3),
10.º (reformulação do seu n.º 2), 12.º (reformulação do seu
n.º 3 e aditamento de um parágrafo), 14.º (alteração do res-
pectivo texto), 15.º (alteração de texto dos seus n.os 1 e
2), 16.º (reformulação do seu n.º 3), 17.º (eliminação), 18.º
(renumeração como artigo 17.º) e 19.º (renumeração como
artigo 18.º).

Nos termos do n.º 2 do artigo 6.º dos estatutos, só poderão parti-
cipar na assembleia geral os accionistas detentores do número míni-
mo de 100 acções em seu nome registadas ou depositadas em institui-
ção de crédito ou na sociedade.

Nos termos do artigo 379.º, n.º 5, do Código das Sociedades
Comerciais, os accionistas possuidores de número inferior de ac-
ções poderão agrupar-se por forma a completarem o número
exigido ou um número superior e fazer-se representar por um dos
agrupados.

A proposta do conselho de administração encontra-se à disposição
dos Srs. Accionistas na sede social.

27 de Fevereiro de 2005. — O Presidente da Assembleia Geral, José
Manuel Pinto Monteiro. 3000189450

FRISOMAT, COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO, S. A.

Sede: Zona Industrial do Mamoeiro, Nossa Senhora
de Fátima, Aveiro

Capital social: € 250 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Aveiro sob o
n.º 3085.

Pessoa colectiva n.º 502077832.

Assembleia geral de accionistas

CONVOCATÓRIA

Nos termos legais e estatutários, convoca-se a assembleia geral de
accionistas da sociedade FRISOMAT, Comércio e Indústria de Mate-
riais de Construção, S. A., para reunir na sede social, na Zona Indus-
trial do Mamoeiro, Nossa Senhora de Fátima, Aveiro, pelas 10 horas
do próximo dia 14 de Fevereiro de 2006, com a seguinte ordem de
trabalhos:

Ponto único. Apreciar e deliberar sobre o projecto de cisão des-
ta sociedade, na modalidade de cisão simples, envolvendo o
destacamento de parte do património imobiliário desta socie-
dade para constituição de uma nova sociedade.

Nos termos e para os efeitos das disposições legais aplicáveis,
nomeadamente o artigo 100.º, n.os 2 e 4, do Código das Socieda-

des Comerciais, informa-se que o referido projecto de cisão foi
registado na Conservatória do Registo Comercial de Aveiro sob
o n.º 3085, pela apresentação n.º 2/20050802, conforme aviso
publicado em 20 de Outubro de 2005, encontrando-se aquele pro-
jecto e respectiva documentação anexa à disposição na sede da
sociedade.

Na sede da sociedade a partir da data da publicação desta
convocatória encontram-se à disposição dos accionistas para consul-
ta e obtenção de cópia integral todos os documentos relativos ao ponto
único da ordem de trabalhos.

23 de Dezembro de 2005. — O Presidente da Assembleia Geral,
Philippe Albert Marie-Claire Somers. 3000189415

AVISOS

E. S. INTERACTION — SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
INTERACTIVOS, S. A.

Sede: Rua da Fraternidade Operária, 5, Carnaxide, Oeiras

Capital social: € 500 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Cascais sob o
n.º 14 002.

Pessoa colectiva n.º 505173824.

ESPÍRITO SANTO INNOVATION — TECNOLOGIAS
DE INFORMAÇÃO, S. A.

Sede: Rua da Fraternidade Operária, 5, Carnaxide, Oeiras

Capital social: € 50 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Cascais sob o
n.º 15 178.

Pessoa colectiva n.º 505936666.

Aviso

Fusão

(notícia a que se refere o artigo 100.º
do Código das Sociedades Comerciais)

Nos termos e para os efeitos das disposições conjugadas dos arti-
gos 100.º e 116.º do Código das Sociedades Comerciais, informa-se
que foi efectuado, no dia 15 de Dezembro de 2005, o registo do pro-
jecto de fusão por incorporação da E. S. Interaction — Sistemas de
Informação Interactivos, S. A., na Espírito Santo Innovation —
Tecnologias de Informação, S. A.

Informa-se que se encontram à disposição dos Srs. Accionistas e
dos credores sociais das preditas sociedades, na sede social de cada
uma delas, os seguintes documentos:

a) Projecto de fusão;
b) Relatório e parecer elaborado pelo fiscal único da Espírito

Santo Innovation — Tecnologias de Informação, S. A., e por
um revisor oficial de contas independente;

c) Contas, relatórios dos órgãos de administração, relatórios e
pareceres dos órgãos de fiscalização e deliberações de
assembleias gerais sobre essas contas, relativamente aos três
últimos exercícios.

A partir da presente data, os accionistas e os credores sociais po-
derão consultar os documentos acima mencionados e, se o solicita-
rem, ser-lhes-á facultada, sem encargos, cópia integral dos mesmos.
Os credores sociais gozam do direito de deduzir oposição judicial à
projectada fusão, com fundamento no prejuízo que dela derive para a
realização dos seus direitos.
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Mais se informa que a projectada fusão seguirá os termos previstos
no artigo 116.º do Código das Sociedades Comerciais, pelo que não
serão convocadas assembleias gerais de qualquer das sociedades
intervenientes, sem prejuízo do disposto no artigo 116.º, n.º 3,
alínea d), do mesmo normativo.

Decorridos que sejam dois meses sobre a presente publicação, será
lavrada a escritura de fusão.

3 de Janeiro de 2006. — Pela E. S. Interaction — Sistemas de In-
formação Interactivos, S. A.: (Assinaturas ilegíveis.) — Pela Espírito
Santo Innovation — Tecnologias de Informação, S. A.: (Assinaturas
ilegíveis.) 3000189457

FRISOMAT, COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO, S. A.

Sede: Zona Industrial do Mamoeiro, Nossa Senhora de Fátima, Aveiro

Capital social: € 250 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Aveiro sob o
n.º 3085.

Pessoa colectiva n.º 502077832.

Aviso
Notícia do registo comercial do projecto de cisão

Nos termos e para os efeitos das disposições legais aplicáveis,
nomeadamente o artigo 100.º, n.º 3, do Código das Sociedades Comer-
ciais, informa-se que:

1 — O seguinte projecto de cisão foi registado junto da Conservató-
ria do Registo Comercial de Aveiro, pela apresentação n.º 02/20050802:

Projecto de cisão da sociedade FRISOMAT, Comércio e Indús-
tria de Materiais de Construção, S. A., por destacamento de
parte do património imobiliário da sociedade a cindir para
constituição de uma nova sociedade (sociedade a cindir:
IMOIÃ — Sociedade Imobiliária, S. A.).

2 — O referido projecto de cisão vai ser objecto de apreciação e de-
liberação da assembleia geral de accionistas, a qual está convocada para
reunir em 14 de Fevereiro de 2006, cumprindo-lhe essencialmente apre-
ciar e deliberar sobre o projecto de cisão desta sociedade, na modalidade
de cisão simples, envolvendo o destacamento de parte do património
imobiliário desta sociedade para constituição de uma nova sociedade.

3 — Na sede da sociedade encontram-se à disposição o referido
projecto de cisão bem como a respectiva documentação anexa.

23 de Dezembro de 2005. — (Assinatura ilegível.) 3000189414

BALANCETES

GENERAL MOTORS ACCEPTANCE CORPORATION DE PORTUGAL, SERVIÇOS FINANCEIROS, S. A.

Sede: Rua do Dr. António Loureiro Borges, 9, 2.o, 1495 Algés

Capital social: € 2 495 000

Inscrita na Conservatória do Registo Comercial de Cascais sob o n.º 9301.
Contribuinte n.º 501571094.

Balanço em 31 de Março de 2005
(Em euros)

2005

Código 2004Activo
das contas Activo Amortizações Activo

bruto e provisões líquido

10+11 1 — Caixa e disponibilidades em
bancos centrais ............................ 0 0 0 0

12+13 2 — Disponibilidades à vista sobre
instituições de crédito .................. 67 134 0 67 134 55 075

20+21+280+281+ 3 — Outros créditos sobre insti-
+2880+2881+2890+ tuições de crédito ........................ 0 0 0 0

+2891–2900–2901–2951
16+22+23+282+283+ 4 — Créditos sobre clientes ............ 48 798 102 128 220 48 669 882 50 524 380

+287+2882+2883+2887+
+2892+2893+2897–2902–

–2903–2907–2952
240+241+245+2480+ 5 — Obrigações e outros títulos de

+250+251+255+2580+ rendimento fixo .......................... 0 0 0 0
+26+2840+2884+2894–

–29 040–2920–2921
2400+2401+2410+ a) Obrigações e outros títulos de

+2500+2501+2510+ rendimento  f ixo  — De
+2840+2884+2894+ emissores públicos ............... 0 0 0 0

+29 040 (1)–29 200–29 210–
–2925–2953

2402+2411+2412+ b) Obrigações e outros títulos
+245+2480+2502+2511+ de rendimento fixo — De
+2512+255+2580+ 2602+ outros emissores .................... 0 0 0 0
+2611+2612+2840+2884+
+2894–29 040 (2)–29 209–

–29 219–2925–2953

2480+2580 (Dos quais: Obrigações pró-
prias) ................................ 0 0 0 0

243+244+245+2481– 6 — Acções e outros títulos de
–24 810+2490–2491+253+ rendimento variável .................... 0 0 0 0
+254+255+2581–25 810+
+2841–29 041–291–2923–

–2924–2925–2953
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(Em euros)

2005

Código 2004Activo
das contas Activo Amortizações Activo

bruto e provisões líquido

400–490 1 7 — Participações ........................... 0 0 0 0
401–491 1 8 — Partes do capital em empresas     

coligadas ...................................... 0 0 0 0
41+460+4690–481 1 9 — Imobilizações incorpóreas ......... 1 840 921 1 724 312 116 609 105 422
42+461+462+463+ 10 — Imobilizações corpóreas .......... 133 606 97 346 36 260 57 542
+468+4691–482

420+461–4820 (Das quais: Imóveis de serviço ..
próprio) ...................................

27 003 11 — Capital subscrito não realizado 0 0 0 0
24 810+25 810 12 — Acções próprias ou partes de

capital próprias ........................... 0 0 0 0
14+15+19+27– 13 — Outros activos ......................... 251 700 0 251 700 11 458 322

–27 003–2959–299+
+402+409–499

51+55+56 (dev.)+ 15 — Contas de regularização .......... 301 845 0 301 845 350 867
+58 (dev.)+59 (3)

69 (dev.) 16 — Prejuízo do exercício .............. 0 0 0 0
–––––––––– ––––––––– –––––––––– ––––––––––

  Total do activo .................. 51 393 307 1 949 878 49 443 428 62 551 608

(1) Parte do saldo relativo a obrigações e outros títulos de rendimento fixo de emissores públicos.
(2) Parte do saldo relativo a obrigações e outros títulos de rendimento fixo de outros emissores.
(3) Conforme o saldo global do Razão (quando saldo devedor > saldo credor).

(Em euros)

Código
Passivo 2005 2004

das contas

30+31 1 — Débitos para com instituições de crédito:

30 020+30 120+ a) À vista ..................................................................................... 26 468 629 46 087 797
+30 220+31 020+

+31 220+31 320+31 920
1–1a) b) A prazo ou com pré-aviso ....................................................... 0 0

32+33+35 2 — Débitos para com clientes:

3213+3223 a) Depósitos de poupança ............................................................ 0 0
32–3213–3223+33+35 b) Outros débitos .......................................................................... 0 0

3200+3210+ ba) À vista ........................................................................... 0 0
+3220+3230

b)–ba) bb) A prazo .......................................................................... 0 0

34 3 — Débitos representados por títulos:

341 a) Obrigações em circulação ......................................................... 0 0
340+342+349 b) Outros ...................................................................................... 0 0

36+39 4 — Outros passivos ............................................................................. 6 188 347 372 413
52+54+56 (cred.)+ 5 — Contas de regularização ................................................................ 945 181 1 467 723
+58 (cred.)+59 (4)

610+611+612 6 — Provisões para riscos e encargos .................................................. 0 0

612 a) Provisões para pensões e encargos similares ........................... 0 0
610+611 b) Outras provisões ...................................................................... 726 397 754 682

619 6-A — Fundo para riscos bancários gerais ............................................. 0 0
60 8 — Passivos subordinados ................................................................... 0 0
62 9 — Capital subscrito ........................................................................... 2 495 000 2 495 000

632 10 — Prémios de emissão ...................................................................... 0 0
630+631+639 11 — Reservas ........................................................................................ 1 564 769 1 420 372

633 12 — Reservas de reavaliação ................................................................ 57 053 57 053
66 13 — Resultados transitados ................................................................... 10 658 576 9 506 780

69 (cred.) 14 — Lucro do exercício ....................................................................... 339 477 389 788
–––––––––– ––––––––––

                              Total do passivo ......................... 49 443 428 62 551 608

(4) Conforme o saldo global do Razão (quando saldo credor > saldo devedor).
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Rubricas extrapatrimoniais

(90+970) 1 — Passivos eventuais ...............................................................................................................

Dos quais:

(9010+9011) Aceites e compromissos por endosso de efeitos redescontados ...............................
(970) Cauções e activos dados em garantia .......................................................................

(92) 2 — Compromissos .....................................................................................................................

Dos quais:

(9200) Compromissos resultantes de operações de venda com opção de recompra ...........

Luís Santos — Nuno Esteves. 3000189051

GENERAL MOTORS ACCEPTANCE CORPORATION DE PORTUGAL, SERVIÇOS FINANCEIROS, S. A.

Sede: Rua do Dr. António Loureiro Borges, 9, 2.o, 1495 Algés

Capital social: € 2 495 000

Inscrita na Conservatória do Registo Comercial de Cascais sob o n.º 9301.
Contribuinte n.º 501571094.

Balanço em 30 de Setembro de 2005
(Em euros)

2005

Código 2004Activo
das contas Activo Amortizações Activo

bruto e provisões líquido

10+11 1 — Caixa e disponibilidades em
bancos centrais ............................ 0 0 0 0

12+13 2 — Disponibilidades à vista sobre
instituições de crédito .................. 99 046 0 99 046 1 441 413

20+21+280+281+ 3 — Outros créditos sobre insti-
+2880+2881+2890+ tuições de crédito ........................ 0 0 0 0

+2891–2900–2901–2951
16+22+23+282+283+ 4 — Créditos sobre clientes ............ 46 864 076 261 679 46 602 396 47 196 449

+287+2882+2883+2887+
+2892+2893+2897–2902–

–2903–2907–2952
240+241+245+2480+ 5 — Obrigações e outros títulos de

+250+251+255+2580+ rendimento fixo .......................... 0 0 0 0
+26+2840+2884+2894–

–29 040–2920–2921
2400+2401+2410+ a) Obrigações e outros títulos de

+2500+2501+2510+ rendimento  f ixo  — De
+2840+2884+2894+ emissores públicos ............... 0 0 0 0

+29 040 (1)–29 200–29 210–
–2925–2953

2402+2411+2412+ b) Obrigações e outros títulos
+245+2480+2502+2511+ de rendimento fixo — De
+2512+255+2580+ 2602+ outros emissores .................... 0 0 0 0
+2611+2612+2840+2884+
+2894–29 040 (2)–29 209–

–29 219–2925–2953

2480+2580 (Dos quais: Obrigações pró-
prias) ................................ 0 0 0 0

243+244+245+2481– 6 — Acções e outros títulos de
–24 810+2490–2491+253+ rendimento variável .................... 0 0 0 0
+254+255+2581–25 810+
+2841–29 041–291–2923–

–2924–2925–2953
400–490 1 7 — Participações ........................... 0 0 0 0
401–491 1 8 — Partes do capital em empresas     

coligadas ...................................... 0 0 0 0
41+460+4690–481 1 9 — Imobilizações incorpóreas ......... 1 840 921 1 762 301 78 620 83 765
42+461+462+463+ 10 — Imobilizações corpóreas .......... 133 606 108 366 25 240 46 593
+468+4691–482

420+461–4820 (Das quais: Imóveis de serviço
próprio) ...................................

27 003 11 — Capital subscrito não realizado 0 0 0 0
24 810+25 810 12 — Acções próprias ou partes de

capital próprias ........................... 0 0 0 0
14+15+19+27– 13 — Outros activos ......................... 208 621 0 208 621 349 582

–27 003–2959–299+
+402+409–499
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(Em euros)

2005

Código 2004Activo
das contas Activo Amortizações Activo

bruto e provisões líquido

51+55+56 (dev.)+ 15 — Contas de regularização .......... 650 432 0 650 432 312 088
+58 (dev.)+59 (3)

69 (dev.) 16 — Prejuízo do exercício .............. 0 0 0 0
–––––––––– ––––––––– –––––––––– ––––––––––

  Total do activo .................. 49 796 701 2 132 346 47 664 355 49 429 890

(1) Parte do saldo relativo a obrigações e outros títulos de rendimento fixo de emissores públicos.
(2) Parte do saldo relativo a obrigações e outros títulos de rendimento fixo de outros emissores.
(3) Conforme o saldo global do Razão (quando saldo devedor > saldo credor).

(Em euros)

Código
Passivo 2005 2004

das contas

30+31 1 — Débitos para com instituições de crédito:

30 020+30 120+ a) À vista ..................................................................................... 15 605 604 33 000 000
+30 220+31 020+

+31 220+31 320+31 920
1–1a) b) A prazo ou com pré-aviso ....................................................... 0 0

32+33+35 2 — Débitos para com clientes:

3213+3223 a) Depósitos de poupança ............................................................ 0 0
32–3213–3223+33+35 b) Outros débitos .......................................................................... 0 0

3200+3210+ ba) À vista ........................................................................... 0 0
+3220+3230

b)–ba) bb) A prazo .......................................................................... 0 0

34 3 — Débitos representados por títulos:

341 a) Obrigações em circulação ......................................................... 0 0
340+342+349 b) Outros ...................................................................................... 0 0

36+39 4 — Outros passivos ............................................................................. 15 151 209 313 357
52+54+56 (cred.)+ 5 — Contas de regularização ................................................................ 485 688 883 159
+58 (cred.)+59 (4)

610+611+612 6 — Provisões para riscos e encargos .................................................. 0 0

612 a) Provisões para pensões e encargos similares ........................... 0 0
610+611 b) Outras provisões ...................................................................... 695 569 704 317

619 6-A — Fundo para riscos bancários gerais ............................................. 0 0
60 8 — Passivos subordinados ................................................................... 0 0
62 9 — Capital subscrito ........................................................................... 2 495 000 2 495 000

632 10 — Prémios de emissão ...................................................................... 0 0
630+631+639 11 — Reservas ........................................................................................ 1 694 389 1 564 769

633 12 — Reservas de reavaliação ................................................................ 57 053 57 053
66 13 — Resultados transitados ................................................................... 10 528 957 9 362 383

69 (cred.) 14 — Lucro do exercício ....................................................................... 950 889 1 049 852
–––––––––– ––––––––––

                              Total do passivo ....................................................... 47 664 355 49 429 890

(4) Conforme o saldo global do Razão (quando saldo credor > saldo devedor).

Rubricas extrapatrimoniais

(90+970) 1 — Passivos eventuais ...............................................................................................................

Dos quais:

(9010+9011) Aceites e compromissos por endosso de efeitos redescontados ...............................
(970) Cauções e activos dados em garantia .......................................................................

(92) 2 — Compromissos .....................................................................................................................

Dos quais:

(9200) Compromissos resultantes de operações de venda com opção de recompra ...........

Luís Santos — Nuno Esteves. 3000189049
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BANCO COMERCIAL DOS AÇORES

Sede: Rua do Dr. José Bruno Tavares Carreiro, edifício BCA, 9500 Ponta Delgada

Capital social: € 51 892 365

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Ponta Delgada sob o n.º 1804.
Contribuinte n.º 512004528.

Balanço em 30 de Setembro de 2005

Actividade global (inclui a sucursal financeira da zona franca de Santa Maria)
(Em euros)

Ano

Activo Valor antes Provisões, 31 de Dezembro
de provisões, imparidade Valor de 2004

imparidade e amortizações líquido
e amortizações

Caixa e disponibilidades em bancos centrais ...................................... 4 193 144 0 4 193 144 21 857 813
Disponibilidades em outras instituições de crédito ............................. 13 488 873 0 13 488 873 12 090 422
Activos financeiros detidos para negociação ..................................... 0 0 0 0
Outros activos financeiros de justo valor através de resultados ........ 33 350 217 0 33 350 217 45 879 019
Activos financeiros disponíveis para venda ....................................... 26 415 555 0 26 415 555 21 165 039
Aplicações em instituições de crédito ................................................ 135 404 327 0 135 404 327 273 716 036
Crédito a clientes ............................................................................... 839 368 399 12 052 993 827 315 406 733 809 968
Investimentos detidos até à maturidade ............................................. 0 0 0 0
Activos com acordo de recompra ...................................................... 0 0 0 0
Derivados de cobertura ....................................................................... 0 0 0 0
Activos não correntes detidos para venda ......................................... 4 796 907 684 777 4 112 130 3 868 847
Propriedades de investimento ............................................................ 0 0 0 0
Outros activos tangíveis ..................................................................... 16 701 998 9 048 218 7 653 780 6 875 821
Activos intangíveis ............................................................................ 2 557 094 2 030 497 526 597 844 218
Investimentos em filiais, associadas e empreendimentos conjuntos .... 83 126 0 83 126 73 489
Activos por impostos correntes ........................................................ 0 0 0 0
Activos por impostos diferidos .......................................................... 6 570 285 0 6 570 285 6 711 619
Outros activos .................................................................................... 43 751 014 104 898 43 646 116 44 672 591

................................................................. ——————— —————— ——————— ——————
Total do activo ............................ 1 126 680 939 23 921 383 1 102 759 556 1 171 564 882

(Em euros)

Ano

Valor antes Provisões,
31 de Dezembro

de provisões, imparidade Valor de 2004
imparidade e amortizações líquido

e amortizações

Passivo
Recursos de bancos centrais ............................................................... 0 0 0
Passivos financeiros detidos para negociação .................................... 0 0 0
Recursos de outras instituições de crédito .......................................... 45 126 032 45 126 032 156 081 574
Recursos de clientes e outros empréstimos ........................................ 895 641 276 895 641 276 858 524 355
Responsabilidades representadas por títulos ....................................... 0 0 0
Passivos financeiros associados a activos transferidos ...................... 0 0 0
Derivados de cobertura ....................................................................... 0 0 0
Passivos não correntes detidos para venda ........................................ 0 0 0
Provisões ............................................................................................ 15 108 247 15 108 247 15 992 241
Passivos por impostos correntes ....................................................... 0 185 475
Passivos por impostos diferidos ......................................................... 1 410 782 1 410 782 11 704
Instrumentos representativos de capital ............................................ 0 0 0
Outros passivos subordinados ............................................................. 30 185 915 30 185 915 30 119 726
Outros passivos .................................................................................. 27 048 644 27 048 644 29 001 656

................................................................. ——————— —————— ——————— ——————
Total do passivo .......................... 1 014 520 896 0 1 014 520 896 1 089 916 731

................................................................. ——————— —————— ——————— ——————

Capital
Capital ................................................................................................ 51 892 365 51 892 365 51 892 365
Prémios de emissão ............................................................................ 0 0 0
Outros instrumentos de capital .......................................................... 0 0 0
Reservas de reavaliação ...................................................................... 6 785 674 6 785 674 2 190 432
Outras reservas e resultados transitados ............................................. 20 590 987 20 590 987 24 792 283
(Acções próprias) ............................................................................... 0 0
Resultado do exercício ....................................................................... 8 969 634 8 969 634 2 773 071
(Dividendos antecipados) ................................................................... 0 0 0

................................................................. ——————— —————— ——————— ——————
Total do capital ........................... 88 238 660 0 88 238 660 81 648 151

................................................................. ——————— —————— ——————— ——————

Total do passivo + capital ........... 1 102 759 556 0 1 102 759 556 1 171 564 882

O Conselho de Administração: Horácio da Silva Roque, presidente — Joaquim Filipe Marques dos Santos — Carlos David Duarte de
Almeida — António Manuel Rocha Moreira — Rui Manuel Silva Gomes do Amaral. — Pelo Serviço de Contabilidade, Maria Fernanda T.
Ramos de la C. Gomes. 3000186849
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4. Empresas — Registo comercial
FARO
FARO

ION FORNEA — CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Urbanização Montinho, Rua Quatro, lote 2, rés-do-chão,
C, São Pedro, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 5401/
20050908; identificação de pessoa colectiva n.º 507466896; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 01/20050908.

Certifico que Rodica Fornea e lon Fornea, casados na comunhão
geral, constituem a sociedade em epígrafe, que se rege pelos seguintes
artigos:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Ion Fornea — Construções, L.da
2 — A sociedade tem a sua sede na Urbanização Montinho, Rua

Quatro, lote 2, rés-do-chão, C, na cidade e concelho de Faro, fregue-
sia de São Pedro.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e, serem criadas
sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de representação,
no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na construção civil e compra e
venda de imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social é de cinco mil euros, encontra-se integral-
mente realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas:
uma, no valor nominal de três mil euros, pertencente à sócia Rodica
Fornea e outra, no valor nominal de dois mil euros, pertencente ao
sócio Ion Fornea.

2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital, até ao montante global de cento e setenta e cinco mil euros.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, compete a sócios ou não sócios, com
ou sem remuneração conforme for deliberado em assembleia geral.

2 — Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos, é suficiente a intervenção de um gerente.

3 — Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas por
leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

15 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Antónia
Pinto Lopes. 2011702496

FRUTAS CASIMIRO — COMÉRCIO DE FRUTAS, L.DA

Sede: Sítio dos Salgados, Sé, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 2469/
900504; identificação de pessoa colectiva n.º 502349387; inscri-
ção n.º 09; número e data da apresentação: 52/20050902.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
alteração parcial do contrato. Foi alterado o artigo 2.º, que passa a
ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na produção, transformação, co-
mércio, importação e exportação de frutas, legumes e outros produ-
tos hortofrutícolas. Transporte público de mercadorias por conta de
outrém. Transporte de veículos avariados ou sinistrados e prestação
de serviços com veículos de pronto socorro.

Foi depositado o contrato actualizado.

15 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Antónia
Pinto Lopes. 2011702526

SALAZAR MONTEIRO — PROJECTOS
E CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Avenida de Olivença, 95, rés-do-chão, Sé, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3659/
970717; identificação de pessoa colectiva n.º 503919250; data da
apresentação: 20050628.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2004.

9 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Isabel Maria
Macedo Carneiro. 2011693950

CENA D’ART — DECORAÇÕES, L.DA

Sede: Praça de Tânger, Sport Clube Farense, Sé, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3839/
980708; identificação de pessoa colectiva n.º 504237136; data da
apresentação: 20050630.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2004.

9 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Isabel Maria
Macedo Carneiro. 2011693918

SOCIEDADE TURÍSTICA ENCOSTA DE ALCARIA, L.DA

Sede: Rua de Cândido Guerreiro, 18, Sé, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 2538/
900803; identificação de pessoa colectiva n.º 502411406; data da
apresentação: 20050628.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2004.

19 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Isabel Maria
Macedo Carneiro. 2011693926

LAGOS

VALE DA CASA — PROJECTOS E CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 02794/
20050323; identificação de pessoa colectiva n.º 501203575;
averbamento n.º 01 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 04/20050222.

Certifico a mudança da sede da sociedade em epígrafe para a Ave-
nida dos Descobrimentos, 15, freguesia de São Sebastião, concelho de
Lagos.

19 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Dina Maria
Viegas Raminhos. 2008139654

PALMARES — COMPANHIA DE EMPREENDIMENTOS
TURÍSTICOS DE LAGOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 02724/
20040917; identificação de pessoa colectiva n.º 500210446;
averbamento n.º 01 à inscrição n.º 27; número e data da apresen-
tação: 17/20050905.

Certifico a deliberação da aprovação do projecto de fusão da socie-
dade em epígrafe em 27 de Julho de 2005.

20 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Dina Maria
Viegas Raminhos. 2008139751
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CONSOLIMAR — URBANIZADORA
INTERNACIONAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 02723/
20040916; identificação de pessoa colectiva n.º 500071993;
averbamento n.º 01 à inscrição n.º 32; número e data da apresen-
tação: 18/20050905.

Certifico a deliberação da aprovação do projecto de fusão da socie-
dade em epígrafe em 27 de Julho de 2005.

20 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Dina Maria
Viegas Raminhos. 2008139760

PEDRO DUARTE RODRIGUES, SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 02428/
20020719; identificação de pessoa colectiva n.º 506211436; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 02/20050907.

Certifico a dissolução e encerramento da liquidação da sociedade
em epígrafe.

20 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Dina Maria
Viegas Raminhos. 2008139778

ASSOCIAÇÃO DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS
DE LAGOS

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 00004/
930903; identificação de pessoa colectiva n.º 501133287; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 08/20050831.

Certifico a nomeação da direcção e fiscalização para o triénio 2005-2007:
Direcção: presidente — Serafim José Ferreira Tavares, casado,

Quinta da Belavista, lote 54, Praia da Luz, Lagos; directores — Fer-
nando Almeida Nogueira Coelho, casado, Rua da Santa Casa da Mise-
ricórdia, lote 19, Lagos; Carlos Alberto Esteves Pires, divorciado, Vila
Branca, Urbanização da Torraltinha, Lagos; José Henrique Figueiredo
Cortes, casado, Urbanização da Belavista, lote 23, Ameijeira de Cima,
Lagos, e Fernando Ferreira Fontes, casado, Edifício Vasco da Gama,
47, 6.º, E, Lagos; suplentes — Carlos Alberto Martins Ribeiro, casa-
do, Avenida do Cabo Bojador, bloco 4, 2.º, esquerdo, Lagos, e Inácio
Jesuíno Vieira Rodrigues, casado, Urbanização da Torraltinha, lote 14,
Lagos.

Conselho fiscal: presidente — Luís Carlos Borges Silva, casado, Rua
de Diogo Sousa, lote 38, 2.º, F, Lagos; secretário — António Vidal
Santos, casado, Rua do Dr. Frederico Júlio Madeira, lote 4, Ameijeira
Verde, Lagos; secretário relator — José Encarnação Cintra, casado,
Valverde, Luz, Lagos; suplentes: Mário Hélder Melo Tempera, solteiro,
Vilabranca, Urbanização da Torraltinhha, Lagos, e José Maria Esco-
lástico Alves, casado, Rua do Professor Luís Azevedo, 23, Lagos.

19 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Dina Maria
Viegas Raminhos. 2008139727

NO PÁTIO — EXPLORAÇÃO E CESSÃO
DE RESTAURANTES E SIMILARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 02199/
920331; identificação de pessoa colectiva n.º 502734805; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 01/20050831.

Certifico a dissolução e encerramento da liquidação da sociedade
em epígrafe.

19 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Dina Maria
Viegas Raminhos. 2008139719

CONCEIÇÃO & REDONDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 00556/
840703; identificação de pessoa colectiva n.º 501797017; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 03/20050829.

Certifico o encerramento da liquidação da sociedade em epígrafe.

19 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Dina Maria
Viegas Raminhos. 2008139670

ESPAÇO DOIS MIL E DUZENTOS — SOCIEDADE
IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 02575/
20030904; identificação de pessoa colectiva n.º 504034138;
averbamento n.º 01 à inscrição n.º 01 e inscrição n.º 12; números
e data das apresentações: 12/050908 e 6/20050912.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

1) Cessação das funções dos administradores Urs Wild, Ingo Frie-
drich Schonewolf e Isabella Maria Alice Zuger Árias Molino, por re-
núncia em 3 de Agosto de 2005.

2) Nomeação da administração até final do triénio 2003-2005:
Conselho de administração: presidente — Armando Gertrudes Mar-

tins, casado, Praça do Duque de Saldanha, 1, 11.º, Lisboa; vogais —
Urs Wild, casada, Praça do Duque de Saldanha, 1, 11.º, Lisboa, e Vic-
tor Manuel dos Santos Reis, casado, Praça do Duque de Saldanha, 1,
11.º, Lisboa.

20 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Dina Maria
Viegas Raminhos. 2008139662

MÁRIO MARTINS — ATELIER DE ARQUITECTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 01507/
940315; identificação de pessoa colectiva n.º 503179345; inscri-
ção n.º 11; número e data da apresentação: 05/20050907.

Certifico a alteração dos artigos 1.º, 4.º e 11.º do contrato social
que passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Mário Martins — Atelier de
Arquitectura, L.da, e tem a sua sede na Urbanização do Parque do
Moinho, lote 3-A, sector comercial, fracção AT, freguesia de São Se-
bastião, concelho de Lagos.

§ único. Por deliberação da gerência, a sede social poderá ser des-
locada para outro local dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunerada
ou não, conforme deliberação da assembleia geral, bem como a sua
representação activa e passiva em juízo e fora dele, é exercida pelos
sócios Mário Fernando Correia Martins e Maria José Rio Barbudo,
ambos nomeados gerentes, sendo suficiente a intervenção de um ge-
rente para obrigar a sociedade.

ARTIGO 11.º

A sociedade poderá adquirir participações sociais noutras sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu, em sociedades reguladas por
legislação especial e em agrupamentos complementares de empresas.

O texto actualizado do contrato ficou depositado na pasta respec-
tiva.

22 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Dina Maria
Viegas Raminhos. 2008139808

SILVES

PEDRILSONDA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 02124/
20050909; inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 12/
20050909.

Certifico que, por fotocópia de escritura de 9 de Setembro de 2005,
a fl. 50 do livro n.º 206-A do Cartório Notarial do Centro de Forma-
lidades das Empresas de Loulé, foi constituída a sociedade em epígrafe,
cujo sócio é Hilário Coelho Moteiro, que se rege pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma PEDRILSONDA, Unipessoal, L.da
2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de António Cabrita Pires,

lote H-14, rés-do-chão, direito, na vila e freguesia de São Bartolomeu
de Messines, concelho de Silves.
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ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a captação de água, tratamento de
água, comércio e montagem de electrobombas e sistemas de rega,
electrificações e escavações.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de cinco mil euros, representado por uma quota de igual
valor nominal, pertencente ao sócio único.

2 — O sócio poderá efectuar prestações suplementares de capital
até ao equivalente a duas vezes o valor do capital social.

3 — Depende de deliberação do sócio a celebração de contratos de
suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência e a representação da sociedade pertencem ao só-
cio único ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme aquele
decidir.

2 — Para obrigar a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

3 — Fica desde já nomeado gerente o sócio.

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

1 — A sociedade poderá participar em agrupamentos complemen-
tares de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos
permitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos com-
plementares e ou empresas não coincida no todo em parte com aque-
le que a sociedade está exercendo.

Disposição transitória

A gerência fica desde já, autorizada a levantar a totalidade do ca-
pital social depositado, a fim de custear as despesas de constituição e
registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da: sede
social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direi-
tos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos
os actos praticados pela gerência, nesse período, logo que definitiva-
mente matriculada.

21 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina
Cardoso Guerreiro. 2007137771

PETROPACHECO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 02123/
20050909; inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 11/
20050909.

Certifico que, por fotocópia de escritura de 9 de Setembro de 2005,
a fl. 48 do livro n.º 206-A do Cartório Notarial do Centro de Forma-
lidades das Empresas de Loulé, foi constituída a sociedade em epígrafe,
cuja sócia é Dália Maria Pacheco Alves, que se rege pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma PETROPACHECO, Unipessoal, L.da
2 — A sociedade tem a sua sede no sítio de Corte Pereiro, fregue-

sia de São Bartolomeu de Messines, concelho de Silves.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio a retalho de combustível
para veículos a motor.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de cinco mil euros, representado por uma quota de igual
valor nominal, pertencente à sócia única.

2 — A sócia poderá efectuar à sociedade prestações suplementares
de capital até duas vezes o valor do capital social.

3 — Depende de deliberação da sócia a celebração de contratos de
suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência e a representação da sociedade pertencem à sócia
única ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme aquela
decidir.

2 — Para obrigar a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

3 — Fica desde já nomeada gerente a sócia.

ARTIGO 5.º

A sócia única fica autorizada a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares,
de empresas

,
e no capital social de outras sociedades, nos termos per-

mitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos comple-
mentares e ou empresas não coincida no todo ou em parte com aquele
que a sociedade está exercendo.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do ca-
pital social depositado, a fim de custear as despesas de constituição e
registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede
social e a adquirir para esta quaisquer bens moveis, imóveis ou direi-
tos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos
os actos praticados pela gerência, nesse período, logo que definitiva-
mente matriculada.

21 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina
Cardoso Guerreiro. 2007137763

VILA DO BISPO

UNIT ENERGY — ENERGIAS RENOVÁVEIS, S. A.

Sede: Rua do Comandante Matoso, 34, freguesia e concelho
de Vila do Bispo

Capital social: € 2  920  000

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Bispo. Matrícula
n.º 00148/980102; identificação de pessoa colectiva n.º 503787825;
inscrição n.º 15; número e data da apresentação: 01/050909.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi registado
o seguinte:

Apresentação n.º 01/050909.
Nomeação dos órgãos sociais por deliberação de 31 de Março de

2004, para o quadriénio de 2004-2007.
Conselho de administração: Karl Schlecht; Kai Damitz, que tam-

bém usa Kai Darútz; Dieter Klein.
Conselho fiscal:
Fiscal único: efectivo — Joaquim Guimarães, Manuela Malheiro e

Mário Guimarães, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas n.º 148,
Rua do Comendador António Maria Santos da Cunha, 359, Braga,
representada por Joaquim Fernando da Cunha Guimarães, revisor ofi-
cial de contas n.º 790; suplente — Mário da Cunha Guimarães, revi-
sor oficial de contas n.º 1159, casado, Rua do Comendador António
Maria Santos da Cunha, 359, Braga.

Secretário: efectivo — Pedro André Mendes Alves Rodrigues Ma-
gina, casado, Avenida de D. Afonso Henriques, 537, Matosinhos;
suplente — Marinho Rodrigues Magina, casado, Avenida de D. Afon-
so Henriques, 537, Matosinhos.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Célia Maria
Gonçalves Rosado. 2007950057

LEMATUR — EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS
DA PRAIA DA SALEMA, L.DA

Sede: Parque da Floresta, freguesia de Budens, concelho
de Vila do Bispo

Capital social: € 124 699,46

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Bispo. Matrícula
n.º 00305/041129; identificação de pessoa colectiva n.º 501367675;
averbamento n.º 01 à inscrição n.º 22 e inscrição n.º 24; números
e data das apresentações: 03 e 04/20050907.
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Certifico que, em referência à sociedade com a denominação em
epígrafe, foi registado o seguinte:

Apresentação n.º 03/20050907.
Cessação de funções de gerente de Richard Oliver Evans, por deli-

beração em 8 de Junho de 2005.
Apresentação n.º 04/20050907.
Nomeação de gerente de Rui Eduardo Boanova de Sousa Paixão,

por deliberação de 8 de Junho de 2005.

Está conforme o original.

9 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Célia Maria
Gonçalves Rosado. 2007950014

SALEMOTEIS — GESTÃO E EXPLORAÇÃO
DE HÓTEIS, L.DA

Sede: Parque da Floresta, freguesia de Budens, concelho
de Vila do Bispo

Capital social: € 5000

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Bispo. Matrícula
n.º 00078/980102; identificação de pessoa colectiva n.º 502886080;
averbamento n.º 01 à inscrição n.º 09; número e data da apresen-
tação: 01/20050907.

Certifico que, em referência à sociedade com a denominação em
epígrafe, foi registado o seguinte:

Apresentação n.º 01/20050907.
Cessação da funções de gerente de Richard Oliver Evans, por deli-

beração em 6 de Junho de 2005.

Está conforme o original.

9 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Célia Maria
Gonçalves Rosado. 2007950030

VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO

GILBERTO & OLÍMPIO — PINTURAS IMOBILIÁRIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 1162/010830; identificação de pessoa colectiva
n.º 505596261; data da apresentação: 21062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas referente ao ano de
2004.

20 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Elsa Norberto
Pires Fernandes dos Reis. 2006736302

GUARDA
GOUVEIA

GRÁFICA DE GOUVEIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gouveia. Matrícula n.º 00070/
531216; identificação de pessoa colectiva n.º 500129827;
averbamento n.º 6 à inscrição n.º 08; número e data da apresenta-
ção: 03/050909.

Certifico que Eduardo Paulo Mendes cessou funções de gerente por
renúncia em 12 de Julho de 2005.

13 de Setembro de 2005. — A Adjunta, Paula Cristina Coelho
Rodrigues. 2004671610

VILA NOVA DE FOZ CÔA

SOLICEL — SOCIEDADE DO CENTRO INDUSTRIAL
DE ESTEIOS DE LOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Foz Côa. Matrí-
cula n.º 5/850325; identificação de pessoa colectiva n.º 500272174;
data da apresentação: 27062005.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2004.

14 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Laura
Melhorado Dias Fernandes. 2007115263

DIGICLIMA — INSTALAÇÃO E COMÉRCIO
DE CLIMATIZAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Foz Côa. Matrí-
cula n.º 144/010330; identificação de pessoa colectiva
n.º 505300664; averbamento n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 02/20050805.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe cessou as
suas funções de gerente Pedro Nuno Rebelo Fonseca, em 6 de De-
zembro de 2002, por renúncia.

3 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Laura
Melhorado Dias Fernandes. 2007972310

LEIRIA
LEIRIA

NATRIZ BEMPOSTA — SUPERMERCADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 8892/
030529; identificação de pessoa colectiva n.º 506556778; número
e data da apresentação: D-708/20050627.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referente ao
exercício de 2004.

19 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Josefina da
Conceição Lima Leal Mesquita. 2006965646

RALJ — EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO
CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 5055/
960305; identificação de pessoa colectiva n.º 503598704; número
e data da apresentação: D-709/20050627.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referente ao
exercício de 2004.

19 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Josefina da
Conceição Lima Leal Mesquita. 2006965530

MARDOURO — RESTAURANTE E MARISQUEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 7380/
010329; identificação de pessoa colectiva n.º 505343924; número
e data da apresentação: D-703/20050627.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referente ao
exercício de 2004.

19 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Josefina da
Conceição Lima Leal Mesquita. 2011257409

CETIAL — CENTRO TÉCNICO AUTOMÓVEL DO LIZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 4495/
940601; identificação de pessoa colectiva n.º 503218677; número
e data da apresentação: D-704/20050627.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referente ao
exercício de 2004.

19 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Josefina da
Conceição Lima Leal Mesquita. 2011257417
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GLOBE LOGISTICS — EMPRESA DE COURRIER,
LOGÍSTICA E TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 7332/
010228; identificação de pessoa colectiva n.º 505318598; número
e data da apresentação: D-710/20050627.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referente ao
exercício de 2004.

19 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Josefina da
Conceição Lima Leal Mesquita. 2011257298

RIBOLI — COMÉRCIO DE MÁQUINAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 7006/
20000626; identificação de pessoa colectiva n.º 504958879; nú-
mero e data da apresentação: D-711/20050627.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referente ao
exercício de 2004.

19 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Josefina da
Conceição Lima Leal Mesquita. 2006965549

L. R.  J. — COMÉRCIO E REPARAÇÃO
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 7611/
010625; identificação de pessoa colectiva n.º 505447410; número
e data da apresentação: D-683/20050627.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referente ao
exercício de 2004.

19 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Josefina da
Conceição Lima Leal Mesquita. 2011162742

MAABCOR — PINTURA E DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 8143/
020131; identificação de pessoa colectiva n.º 505946599; número
e data da apresentação: D-684/20050627.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referente ao
exercício de 2004.

19 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Josefina da
Conceição Lima Leal Mesquita. 2007313707

JORGE PRIOR — REVESTIMENTOS DE PAVIMENTOS
E PAREDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 7597/
010621; identificação de pessoa colectiva n.º 505594900; número
e data da apresentação: D-686/20050627.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referente ao
exercício de 2004.

19 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Josefina da
Conceição Lima Leal Mesquita. 2011162777

PECUÁRIA — COSTA & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 3694/
911211; identificação de pessoa colectiva n.º 502659599; número
e data da apresentação: D-687/20050627.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
exercício de 2004.

19 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Josefina da
Conceição Lima Leal Mesquita. 2007313693

LUÍS MANUEL F. RODRIGUES — COMÉRCIO
DE PRODUTOS LÁCTEOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 7785/
010903; identificação de pessoa colectiva n.º 505653230; número
e data da apresentação: D-688/20050627.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
exercício de 2004.

19 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Josefina da
Conceição Lima Leal Mesquita. 2011162882

MADEFERREIRA — COMÉRCIO DE MADEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 9164/
040203; identificação de pessoa colectiva n.º 506841847; número
e data da apresentação: D-689/20050627.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
exercício de 2004.

19 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Josefina da
Conceição Lima Leal Mesquita. 2007313790

PINTATEC — OFICINA DE PINTURA
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 7575/
20010613; identificação de pessoa colectiva n.º 505430444; nú-
mero e data da apresentação: D-690/20050627.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
exercício de 2004.

19 de Setembro de 2005. — A Ajudante, Maria Goreti Leal de
Oliveira Moniz. 2011162939

JOSÉ DA FONSECA GÓIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 7809/
010913; identificação de pessoa colectiva n.º 505750996; número e
data da apresentação: D-691/20050627.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
exercício de 2004.

19 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Josefina da
Conceição Lima Leal Mesquita. 2011162700

JOSÉ OLIVEIRA PEDROSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 7628/
010703; identificação de pessoa colectiva n.º 505434822; número e
data da apresentação: D-692/20050627.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
exercício de 2004.

19 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Josefina da
Conceição Lima Leal Mesquita. 2007313740



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIE N.º 7 — 10 de Janeiro de 2006620

BERNARDINO & MENDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 2878/
890606; identificação de pessoa colectiva n.º 502169656; número
e data da apresentação: D-695/20050627.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
exercício de 2004.

Conferida, está conforme.

19 de Setembro de 2005. — A Ajudante, Paula Maria Sousa da
Silva Alves. 2011257328

LAURENTINO PATRÍCIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 2155/
860613; identificação de pessoa colectiva n.º 501679880; número e
data da apresentação: D-693/20050627.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
exercício de 2004.

19 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Josefina da
Conceição Lima Leal Mesquita. 2007313677

SERRALHARIA CIVIL JOSÉ SEVERINO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 2296/
870223; identificação de pessoa colectiva n.º 501787593; número e
data da apresentação: D-623/20050627.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
exercício de 2004.

Conferida, está conforme.

15 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Josefina da
Conceição Lima Leal Mesquita. 2011256488

JOSÉ FERREIRA JORGE & FILHOS,
AGRO-PECUÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 3884/
910308; identificação de pessoa colectiva n.º 502513012; número e
data da apresentação: D-622/20050627.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
exercício de 2004.

Conferida, está conforme.

15 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Josefina da
Conceição Lima Leal Mesquita. 2011256470

FILFLOR — COMÉRCIO DE FLORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 7235/
20011220; identificação de pessoa colectiva n.º 505241102; número
e data da apresentação: D-678/20050627.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
exercício de 2004.

16 de Setembro de 2005. — A Ajudante, Gracinda das Neves
Francisco. 2011162629

DINA S. GOMES — UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 9068/
031113; identificação de pessoa colectiva n.º 506748723; número e
data da apresentação: D-677/20050627.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
exercício de 2004.

16 de Setembro de 2005. — A Ajudante, Gracinda das Neves
Francisco. 2011162750

DINIS & PEREIRA — FABRICAÇÃO E MONTAGEM
DE ESTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 3195/
900517; identificação de pessoa colectiva n.º 502324929; número e
data da apresentação: D-676/20050627.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
exercício de 2004.

16 de Setembro de 2005. — A Ajudante, Gracinda das Neves
Francisco. 2011163013

CARRIL & IRMÃOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 1185/
780105; identificação de pessoa colectiva n.º 500636079; número
e data da apresentação: D-619/20050627.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
exercício de 2004.

Conferida, está conforme.

15 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Josefina da
Conceição Lima Leal Mesquita. 2011256445

TRANSPORTES CARLOS JORGE DA SILVA
FAUSTINO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 2622/
880722; identificação de pessoa colectiva n.º 502011629; número
e data da apresentação: D-621/20050627.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
exercício de 2004.

Conferida, está conforme.

15 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Josefina da
Conceição Lima Leal Mesquita.2009043979

ANTÓNIO JESUS CARREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 5997/
980603; identificação de pessoa colectiva n.º 504170350; número
e data da apresentação: D-680/20050627.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
exercício de 2004.

16 de Setembro de 2005. — A Ajudante, Gracinda das Neves
Francisco. 2011162815

J. P. — JOSÉ & PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 7156/
20001023; identificação de pessoa colectiva n.º 504605712; nú-
mero e data da apresentação: D-626/20050627.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
exercício de 2004.

Conferida, está conforme.

15 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Josefina da
Conceição Lima Leal Mesquita. 2011256526
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ABÍLIO JESUS OLIVEIRA — COMÉRCIO
DE BEBIDAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 7624/
010629; identificação de pessoa colectiva n.º 505560259; número
e data da apresentação: D-624/20050627.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
exercício de 2004.

Conferida, está conforme.

15 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Josefina da
Conceição Lima Leal Mesquita. 2011256500

LIS 2004 — CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 7206/
20001130; identificação de pessoa colectiva n.º 505081288; nú-
mero e data da apresentação: D-625/20050627.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
exercício de 2004.

Conferida, está conforme.

15 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Josefina da
Conceição Lima Leal Mesquita. 2011256518

VÍTOR PINHAL — COMÉRCIO E REPARAÇÃO
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 7582/
010618; identificação de pessoa colectiva n.º 505447371; número
e data da apresentação: D-682/20050627.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
exercício de 2004.

16 de Setembro de 2005. — A Ajudante, Gracinda das Neves
Francisco. 2011162963

TECNICARLOS — REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
AUDIOVISUAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 9123/
040106; identificação de pessoa colectiva n.º 506772101; número
e data da apresentação: D-681/20050627.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
exercício de 2004.

16 de Setembro de 2005. — A Ajudante, Gracinda das Neves
Francisco. 2011163021

MORGADO RUIVO & FILHOS — CONSTRUÇÕES
CIVIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 1947/
840809; identificação de pessoa colectiva n.º 501514546; número
e data da apresentação: D-667/20050627.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
exercício de 2004.

16 de Setembro de 2005. — A Ajudante, Gracinda das Neves
Francisco. 2011257115

SIP — SOCIEDADE IMPORTAÇÃO DE PEÇAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 4481/
940518; identificação de pessoa colectiva n.º 503219142; número
e data da apresentação: D-668/20050627.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
exercício de 2004.

16 de Setembro de 2005. — A Ajudante, Gracinda das Neves
Francisco. 2011257069

MEZIMOR — CONSTRUÇÕES E INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 8477/
020717; identificação de pessoa colectiva n.º 506184200; número
e data da apresentação: D-669/20050627.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
exercício de 2004.

16 de Setembro de 2005. — A Ajudante, Gracinda das Neves
Francisco. 2011256496

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS AVENIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 3142/
900402; identificação de pessoa colectiva n.º 502321822; número
e data da apresentação: D-672/20050627.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
exercício de 2004.

16 de Setembro de 2005. — A Ajudante, Gracinda das Neves
Francisco. 2011257247

FD — PRO-DESENHO E PROGRAMAÇÃO
PARA MOLDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 7452/
010503; identificação de pessoa colectiva n.º 505474417; número
e data da apresentação: D-671/20050627.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
exercício de 2004.

16 de Setembro de 2005. — A Ajudante, Gracinda das Neves
Francisco. 2011257239

LAJEMAR — SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 3684/
911125; identificação de pessoa colectiva n.º 502652780; número
e data da apresentação: D-670/20050627.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
exercício de 2004.

16 de Setembro de 2005. — A Ajudante, Gracinda das Neves
Francisco. 2011257220

MD ENGINEERING — INFORMÁTICA
E PROTOTIPAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 6587/
990806; identificação de pessoa colectiva n.º 504626973; número
e data da apresentação: D-750/20050628.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
exercício de 2004.

20 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Josefina da
Conceição Lima Leal Mesquita. 2011249317
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MD PLASTICS — FABRICAÇÃO DE ARTIGOS
PLÁSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 6583/
990805; identificação de pessoa colectiva n.º 504626981; número
e data da apresentação: D-751/20050628.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
exercício de 2004.

20 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Josefina da
Conceição Lima Leal Mesquita. 2011249376

CEPMOLDE — CENTRO DE ESTUDOS E PROJECTOS
DE MOLDES E PLÁSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 1504/
810504; identificação de pessoa colectiva n.º 501161333; número
e data da apresentação: D-752/20050628.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
exercício de 2004.

20 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Josefina da
Conceição Lima Leal Mesquita. 2011224128

PINTA DO OCEANO — PINTURAS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 7882/
011011; identificação de pessoa colectiva n.º 505484960; número
e data da apresentação: D-739/20050628.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
exercício de 2004.

Conferida, está conforme.

20 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Josefina da
Conceição Lima Leal Mesquita. 2011224055

JOAQUIM PEDROSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 9524/
041124; identificação de pessoa colectiva n.º 507174470; número
e data da apresentação: D-745/20050628.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
exercício de 2004.

Conferida, está conforme.

20 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Josefina da
Conceição Lima Leal Mesquita. 2011224098

T. R. M. L. — TRANSPORTES RAMOS DE MACEIRA
LIZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 4608/
941102; identificação de pessoa colectiva n.º 503303828; número
e data da apresentação: D-707/20050627.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
exercício de 2004.

19 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Josefina da
Conceição Lima Leal Mesquita. 2006963821

REISGÁS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 3620/
910820; identificação de pessoa colectiva n.º 502606681; número
e data da apresentação: D-738/20050628.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
exercício de 2004.

Conferida, está conforme.

20 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Josefina da
Conceição Lima Leal Mesquita. 2007321696

CARLOS JORGE CARREIRA
OLIVEIRA — CONSTRUÇÃO CIVIL, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 7764/
010823; identificação de pessoa colectiva n.º 505529831; número
e data da apresentação: D-740/20050628.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
exercício de 2004.

Conferida, está conforme.

20 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Josefina da
Conceição Lima Leal Mesquita. 2011224063

ACG — ATELIER DE COZINHAS E GRANITOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 8825/
030404; identificação de pessoa colectiva n.º 506554112; número
e data da apresentação: D-733/20050628.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
exercício de 2004.

Conferida, está conforme.

20 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Josefina da
Conceição Lima Leal Mesquita. 2011224039

PARQUEADORA DO LENA — APLICAÇÃO
DE PAVIMENTOS EM MADEIRA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 7482/
010511; identificação de pessoa colectiva n.º 505508575; número
e data da apresentação: D-734/20050628.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
exercício de 2004.

Conferida, está conforme.

20 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Josefina da
Conceição Lima Leal Mesquita. 2007321661

ERGUINVEST — CONSTRUÇÃO E INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 7930/
011106; identificação de pessoa colectiva n.º 505719363; número
e data da apresentação: D-746/20050628.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
exercício de 2004.

Conferida, está conforme.

20 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Josefina da
Conceição Lima Leal Mesquita. 2009041038

HOVALE — SOCIEDADE CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS
PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 3130/
900323; identificação de pessoa colectiva n.º 502313960; número
e data da apresentação: D-728/20050628.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
exercício de 2004.

Conferida, está conforme.

19 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Josefina da
Conceição Lima Leal Mesquita. 2011257948

FABRIMAQ — FABRICO DE MÁQUINAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 3079/
900213; identificação de pessoa colectiva n.º 502290838; número e
data da apresentação: D-700/20050627.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
exercício de 2004.

Conferida, está conforme.

19 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Josefina da
Conceição Lima Leal Mesquita. 2011257379

METALÚRGICA DO SOUTOCICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 7590/
010620; identificação de pessoa colectiva n.º 505105047; número e
data da apresentação: D-701/20050627.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
exercício de 2004.

Conferida, está conforme.

19 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Josefina da
Conceição Lima Leal Mesquita. 2011257387

ANTÓNIO DE FARIA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 3318/
900925; identificação de pessoa colectiva n.º 502418966; número
e data da apresentação: D-698/20050627.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao
exercício de 2004.

Conferida, está conforme.

19 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Josefina da
Conceição Lima Leal Mesquita. 2011257352

RODRILENO — COMÉRCIO DE MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO E ELECTRODOMÉSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 1887/
840215; identificação de pessoa colectiva n.º 501506268; número
e data da apresentação: D-699/20050627.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva documentos
da prestação de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao exer-
cício de 2004.

Conferida, está conforme.

19 de Setembro de 2004. — A Escriturária Superior, Josefina da
Conceição Lima Leal Mesquita. 2011257360

CLAUDINO & CARREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 7820/
010918; identificação de pessoa colectiva n.º 505675909; número
e data da apresentação: D-722/20050627.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao
exercício de 2004.

20 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Josefina da
Conceição Lima Leal Mesquita. 2009043103

IMOTRINDADE — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 6395/
990504; identificação de pessoa colectiva n.º 504420909; número e
data da apresentação: D-721/20050627.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao
exercício de 2004.

20 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Josefina da
Conceição Lima Leal Mesquita. 2009043120

SUPERMERCADO ALÇADA MOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 6934/
20000427; identificação de pessoa colectiva n.º 504927701; número
e data da apresentação: D-747/20050628.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva documentos
da prestação de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao exer-
cício de 2004.

Conferida, está conforme.

20 de Setembro 2005. — A Escriturária Superior, Josefina da
Conceição Lima Leal Mesquita. 2011224101

PLÁSTICOS IPA, S.  A.

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 1016/
760216; identificação de pessoa colectiva n.º 500435715; número e
data da apresentação: D-694/20050627.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao
exercício de 2004.

19 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Josefina da
Conceição Lima Leal Mesquita. 2011257310

VIDALEVE — BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 9476/
041020; identificação de pessoa colectiva n.º 507127790; número e
data da apresentação: D-723/20050628.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva documentos
da prestação de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao exer-
cício de 2004.

Conferida, está conforme.

20 de Setembro 2005. — A Escriturária Superior, Josefina da
Conceição Lima Leal Mesquita. 2007312468

TELESHARE — COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
DE TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 8169/
020208; identificação de pessoa colectiva n.º 505985624; número e
data da apresentação: D-743/20050628.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva documentos
da prestação de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao exer-
cício de 2004.

Conferida, está conforme.

20 de Setembro 2005. — A Escriturária Superior, Josefina da
Conceição Lima Leal Mesquita. 2011224071
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SANTOS E BREGIEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 7749/
010817; identificação de pessoa colectiva n.º 505563975; número
e data da apresentação: D-744/20050628.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva documentos
da prestação de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao exer-
cício de 2004.

Conferida, está conforme.

20 de Setembro 2005. — A Escriturária Superior, Josefina da
Conceição Lima Leal Mesquita. 2011224080

MARTISEPAL — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 8242/
020311; identificação de pessoa colectiva n.º 506031748; número e
data da apresentação: D-726/20050628.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva documentos
da prestação de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao exer-
cício de 2004.

Conferida, está conforme.

20 de Setembro 2005. — A Escriturária Superior, Josefina da
Conceição Lima Leal Mesquita. 2009040970

MAPRIDEC — COMÉRCIO DE PRODUTOS
PARA PASTELARIA E PANIFICAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 6885/
20000331; identificação de pessoa colectiva n.º 504942581; número
e data da apresentação: D-727/20050628.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva documentos
da prestação de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao exer-
cício de 2004.

Conferida, está conforme.

19 de Setembro 2005. — A Escriturária Superior, Josefina da
Conceição Lima Leal Mesquita. 2011257930

SUINIMOURA — AGRO-PECUÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 8346/
020508; identificação de pessoa colectiva n.º 506129926; número e
data da apresentação: D-618/20050627.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao
ano de exercício de 2004.

Conferida, está conforme.

15 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Josefina da
Conceição Lima Leal Mesquita. 2011256437

TRANSPORTES LURDES AMADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 3722/
920114; identificação de pessoa colectiva n.º 502680776; número e
data da apresentação: D-659/20050627.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao
exercício de 2004

15 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Josefina da
Conceição Lima Leal Mesquita. 2011257018

TALQUAL — CONSULTORIA DA QUALIDADE,
GESTÃO E CONTABILIDADE, L.DA

Sede: Rua de Herculano Cordeiro Paraíso, 12, Casal
dos Matos, Pousos, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 8184/
20050627; identificação de pessoa colectiva n.º 505976552; número
e data da apresentação: D-637/20050627.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao
exercício de 2004.

13 de Setembro de 2005. — A Ajudante, Maria Goreti Leal de
Oliveira Moniz. 2006962280

DIADECOR — COMÉRCIO DE LAREIRAS
E DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 6001/
980604; identificação de pessoa colectiva n.º 504170295; número e
data da apresentação: D-679/20050627.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao
exercício de 2004.

16 de Setembro de 2005. — A Ajudante, Gracinda das Neves
Francisco. 2011257255

DALITEX — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 5989/
980526; identificação de pessoa colectiva n.º 504158880; número e
data da apresentação: D-702/20050627.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao
exercício de 2004.

19 de Setembro de 2005. — A Ajudante, Gracinda das Neves
Francisco. 2011257395

PENICHE

CONSTRUÇÕES FERRELENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 1077;
identificação de pessoa colectiva n.º 505405750; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data das apresenta-
ções: 01 e 02/050624.

Certifico que, Carlos José Ricardo Vala renunciou à gerência em 23
de Junho de 2005 e foi nomeada gerente Violeta Martins Freitas
Marques na mesma data.

Foi alterado o pacto da sociedade em epígrafe, quanto ao artigo 1.º
o qual ficou com a seguinte nova redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de Construções Ferrelense, L.da,
tem a sua sede na Rua de Barbosa du Bocage, 51, no lugar e freguesia
de Ferrel, concelho de Peniche.

Está conforme.

8 de Setembro de 2005. — A Ajudante, Dionísia Sousa Levita.
2006012614

ANTÓNIO COSTA & CRISTO — CONSTRUÇÕES
IMOBILIÁRIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 1294;
identificação de pessoa colectiva n.º 506505979; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e data das apresenta-
ções: 04 e 06/050401.
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Certifico que, Rui Jorge da Fonseca Barbas Cristo, renunciou à ge-
rência em 15 de Março de 2005.

Foi alterado o pacto da sociedade em epígrafe, quanto aos arti-
gos 4.º e 8.º, os quais ficaram com a seguinte nova redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de seis mil
euros e corresponde à soma de duas quotas no valor de três mil euros
cada, pertencente uma ao sócio António Joaquim Pereira Ramos e
outra ao sócio António Filipe Dias da Costa.

ARTIGO 8.º

1 — À gerência compete administrar e representar a sociedade, em
ordem à realização do seu objecto social.

2 — Ficam desde já nomeados gerentes os sócios António Joaquim
Pereira Ramos e António Filipe Dias da Costa, com dispensa de cau-
ção, com ou sem remuneração conforme for deliberado em assem-
bleia geral.

3 — Aos gerentes são dados os poderes necessários para assegurar
a gestão corrente dos negócios da sociedade e, em especial, para:

a) Praticar actos e assinar contratos no âmbito da actividade cor-
rente da sociedade e do seu objecto;

b) Abrir e movimentar contas bancárias;
c) Aceitar, sacar e endossar letras, livranças, contas correntes cau-

cionadas, contas, empréstimos e outros contratos comerciais, em euros
ou em moeda estrangeira;

d) Contratar e despedir pessoal;
e) Comprar e vender móveis, nestes se incluindo, designadamente,

veículos automóveis e celebrar contratos de locação financeira rela-
tivos aos referidos bens;

f) Vender acções ou outras participações em sociedades, consórcios
ou em associações em participação;

g) Contrair empréstimos e outras obrigações financeiras similares,
incluindo locação financeira e prestar cauções, constituir obrigações
ou outras formas de garantia;

h) Confessar, desistir ou transigir em qualquer acção ou processo,
tanto judicial como arbitral;

i) Constituir procuradores ou mandatários da sociedade para práti-
ca de certos actos ou categorias de actos, especificados na respectiva
procuração.

4 — É bastante para obrigar a sociedade a assinatura de um gerente.

Que, em tudo mais se mantêm em vigor a citada escritura de dia
15 de Março de 2005.

O texto completo do contrato na sua nova redacção encontra-se
arquivado na pasta respectiva.

Está conforme.

9 de Setembro de 2005. — A Ajudante, Dionísia Sousa Levita.
2010331290

EDUGAV — CONSTRUÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peniche. Matrícula n.º 01383;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; números e datas das apresen-
tações: 01/050411 e 01/050726.

Certifico que Eduardo Alves Gavino Chagas casado com Maria
Violeta Simões Chagas Alves na comunhão geral, constituiu a socie-
dade em epígrafe, por documento particular reconhecido pelo Cartó-
rio Notarial de Peniche em 6 de Abril de 2005 bem como aditamento
de 12 de Julho de 2005, nos termos dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade comercial unipessoal por quotas e a sua firma é cons-
tituída pela denominação de EDUGAV — Construções,
Unipessoal, L.da, com o número de identificação de pessoa colectiva
507317009.

2.º

A sede da sociedade é na Rua da Alegria, 22, freguesia de Ferrel,
concelho de Peniche.

§ único. Por simples deliberação de gerência, pode-se mudar a sua
sede dentro do concelho ou para concelho limítrofe, estabelecer agên-
cias, sucursais, ou qualquer outra forma local de representação social,
em território português ou no estrangeiro.

3.º

A sociedade tem por objecto a actividade de: construção civil e
obras públicas. Compra e venda de imóveis e revenda dos adquiridos
para esse fim. Materiais de construção e serviços afins.

4.º

O capital social é de sete mil e quinhentos euros e corresponde a
uma única quota do sócio Eduardo Alves Gavino Chagas, estando subs-
crita e realizada integralmente em dinheiro.

5.º

A gerência da sociedade caberá ao sócio único, cuja assinatura bas-
tará para obrigar a sociedade, ficando desde já nomeado gerente o
único sócio.

6.º

Nos termos do artigo 270.º-F do Código das Sociedades Comerciais,
o único sócio fica desde já autorizado a celebrar com a própria socie-
dade negócios jurídicos, os quais devem sempre obedecer à forma le-
galmente prescrita e, em todos os casos, devem observar a forma
escrita;

a) O sócio único deverá manter na sede da sociedade, os documen-
tos relativos aos negócios jurídicos celebrados com a própria socie-
dade de modo a que possam a todo o tempo ser consultados por qual-
quer interessado;

b) Os documentos referidos na alínea anterior deverão ser juntos
aos documentos de prestação de contas deles fazendo parte integral,
implicando o seu não cumprimento, a nulidade dos negócios celebra-
dos entre o sócio único e a sociedade.

7.º

Todas às despesas resultantes da constituição da sociedade, serão
suportadas pela mesma, podendo desde já o único sócio e gerente
movimentar quaisquer contas bancárias para fazer o pagamento das
mesmas.

Informações complementares:
1 — O sócio Eduardo Alves Gavino Chagas declara não ser titular

de qualquer outra sociedade comercial por quotas unipessoal.

Está conforme.

6 de Setembro de 2005. — A Ajudante, Dionísia Sousa Levita.
2006012525

PORTO DE MÓS

MARTINHA SISMEIRO — ARQUITECTURA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Porto de Mós. Matrícula
n.º 1925/050912; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
10/050912.

Certifico que Martinha da Fonseca Sismeiro, casada com Nuno
Rodrigues Sousa Pinção na separação de bens, residente na Rua do
Castelo, 7, São João Batista, Porto de Mós, constituiu a sociedade em
epígrafe, que se rege pelos seguintes estatutos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Martinha Sismeiro — Arquitectura,
Unipessoal, L.da

ARTIGO 3.º

A sociedade tem a sua sede na Rua do Castelo, 7, freguesia de São
João Batista, na vila e concelho de Porto de Mós.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem como objecto: prestação de serviços de arquitectu-
ra, engenharia e urbanismo.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinco mil euros, e corresponde a uma quota de igual valor nomi-
nal, pertencente à sócia única.

ARTIGO 5.º

1 — A administração e gerência da sociedade, com ou sem remu-
neração, conforme for decidido pela sócia única, incumbirá a quem
vier a ser nomeado por aquela mesma sócia única.
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2 — Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos
basta a intervenção de um gerente.

3 — Fica desde já nomeada gerente a sócia única.

ARTIGO 6.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 7.º

Fica desde já autorizada a celebração de quaisquer negócios jurídi-
cos entre a sociedade e a sócia única, contanto que os mesmos sirvam
para a prossecução do objecto social daquela sociedade.

Conferida, está conforme.

20 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria do Carmo
Pinheiro da Conceição. 2010199278

A. REIS DA CARNE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Porto de Mós. Matrícula
n.º 948/911217; identificação de pessoa colectiva n.º 502664541.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, se encontram
depositados na pasta respectiva os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 2004.

Conferida. Está conforme.

2 de Agosto de 2005. — A Conservadora, Susana Maria Marques
Tomás. 2010184726

IMOBILIÁRIA AS MÓS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Porto de Mós. Matrícula
n.º 1918/050803; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 04/
050803.

Certifico que, entre Maria de Fátima da Costa Santos, divorciada;
Filipa Alexandra Cerejo dos Santos Costa, solteira, menor, João Gui-
lherme Cerejo dos Santos Costa, solteiro, menor e Francisco João
Cerejo Santos Pato, solteiro, menor, todos residentes em Corredoura,
São João, Porto de Mós, constituíram a sociedade em epígrafe, que se
rege pelos seguintes estatutos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de Imobiliária As Mós, L.da, e
tem a sua sede no lugar de Casais de Baixo, freguesia de São Pedro,
concelho de Porto de Mós.

ARTIGO 2.º

A gerência poderá deslocar livremente a sede social, dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar sucur-
sais, filiais, agências ou outras formas de representação em território
nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 3.º

O objecto social, consiste na compra, venda e administração de
propriedades.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, e corresponde à soma das seguintes quotas: uma no valor
nominal de duzentos euros pertencente à sócia Maria de Fátima da
Costa Santos e três quotas iguais no valor de mil e seiscentos euros
cada, pertencentes uma a cada um dos sócios Filipa Alexandra Cerejo
dos Santos Costa; João Guilherme Cerejo dos Santos Costa e Francis-
co João Cerejo Santos Pato.

ARTIGO 5.º

A sociedade obriga-se pela assinatura de um gerente.

ARTIGO 6.º

A gerência não poderá obrigar a sociedade em actos estranhos aos
negócios sociais, nomeadamente, letras de favor, fianças, avales, abona-
ções ou outros semelhantes.

ARTIGO 7.º

A sociedade fica autorizada antes mesmo do registo da constitui-
ção da sociedade a celebrar quaisquer negócios jurídicos em nome da
sociedade, nomeadamente compra de prédios rústicos ou urbanos.

ARTIGO 8.º

1 — A morte, interdição ou inabilitação de qualquer dos sócios não
determina a dissolução da sociedade que continuará com os herdeiros
do falecido e com os representantes do interdito ou inabilitado, de-
vendo aqueles escolher de entre si um que a todos os represente na
sociedade enquanto a quota se mantiver indivisa.

2 — Fica desde já autorizada a divisão de quota por herdeiros de
qualquer sócio.

ARTIGO 9.º

1 — A sociedade poderá amortizar qualquer quota, pelo valor no-
minal ou pelo que lhe corresponder no último balanço social aprovado,
nos seguintes casos:

a) Por acordo dos sócios;
b) Por insolvência do sócio titular;
c) Por venda judicial da quota de qualquer que seja a forma usada.

Mais disseram os outorgantes:
Que afirmam sob sua inteira responsabilidade, que o montante do

capital social já foi depositado a favor da sociedade, no Banco Co-
mercial Português, S. A., na agência de Porto de Mós, nesta data.

Que a gerência fica desde já autorizada, a fazer levantamentos da
conta aberta em nome da sociedade, com fim de custear as despesas
com a constituição e registo da sociedade, bem como a aquisição de
materiais e bens necessários ao inicio da actividade.

Conferida, está conforme.

19 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria do Carmo
Pinheiro da Conceição. 2010200977

LISBOA
LISBOA — 1.A SECÇÃO

ANTUNES & NEVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 40 111; identificação de pessoa colectiva n.º 500522537; data
da inscrição: 30062005.

Certifico que foram depositadas na pasta respectiva  os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandra Paulo
Porém dos Santos. 2010533291

ADOLFO MÁRIO VENÂNCIO DA SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 39 405; identificação de pessoa colectiva n.º 500502790; data
da inscrição: 300605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandra Paulo
Porém dos Santos. 2010533305

AUTO FINAUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 41 309; identificação de pessoa colectiva n.º 500509808; data
da inscrição: 300605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandra Paulo
Porém dos Santos. 2010533356



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIEN.º 7 — 10 de Janeiro de 2006 627

ELEONORA — PENTEADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 33 645; identificação de pessoa colectiva n.º 500502927; data
da inscrição: 30062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandra Paulo
Porém dos Santos. 2010533364

AURORA & IDALINO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 36 808; identificação de pessoa colectiva n.º 500544271; data
da inscrição: 300605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandra Paulo
Porém dos Santos. 2010758137

D. J. N. — CONSULTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 10 436; identificação de pessoa colectiva n.º 503768243; data
da inscrição: 300605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

19 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandra Paulo
Porém dos Santos. 2010533283

AUTO TÁXIS JOÃO SIMÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 37 961; identificação de pessoa colectiva n.º 500498210; data
da inscrição: 300605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandra Paulo
Porém dos Santos. 2010758056

A TASCA DA SÉ — ACTIVIDADES TURÍSTICAS
E HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 50 858; identificação de pessoa colectiva n.º 500629579; data
da inscrição: 300605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandra Paulo
Porém dos Santos. 2010533330

AMADEU BATISTA & VASCONCELOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 63 806; identificação de pessoa colectiva n.º 501707026; data
da inscrição: 300605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandra Paulo
Porém dos Santos. 2010529995

AUTO TÁXIS CENTRAL DA RUA GONÇALVES
ZARCO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 52 587; identificação de pessoa colectiva n.º 500319472; data
da inscrição: 300605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandra Paulo
Porém dos Santos. 2010533372

BELA VISTA — ADMINISTRAÇÃO DE BENS, S. A.
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-

cula n.º 6940; identificação de pessoa colectiva n.º 503971286; data
da inscrição: 300605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

19 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandra Paulo
Porém dos Santos. 2010533186

DOIS BR — ELECTRICIDADE, INFORMÁTICA,
COMÉRCIO E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 9825; identificação de pessoa colectiva n.º 503763110; data
da inscrição: 300605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

19 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandra Paulo
Porém dos Santos. 2010533232

ESPAÇO ENERGIA — GABINETE DE ESTUDOS
E PROJECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 12 947; identificação de pessoa colectiva n.º 507017021; data
da inscrição: 300605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

19 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandra Paulo
Porém dos Santos. 2010533275

AUTOMONUMENTO — SOCIEDADE
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 4888; identificação de pessoa colectiva n.º 503299324; data
da inscrição: 300605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

19 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandra Paulo
Porém dos Santos. 2010529863
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A INDEPENDENTE — SOCIEDADE ADMINISTRADORA
DE CONSTRUÇÕES IMOBILIÁRIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 34 418; identificação de pessoa colectiva n.º 500544670; data
da inscrição: 300605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

19 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandra Paulo
Porém dos Santos. 2010533208

ELECTRO CENTRAL DA LUZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 40 373; identificação de pessoa colectiva n.º 500092303; data
da inscrição: 300605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

19 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandra Paulo
Porém dos Santos. 2009881362

A. RODRIGUES, CORREIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 30 497; identificação de pessoa colectiva n.º 500528160; data
da inscrição: 300605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

19 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandra Paulo
Porém dos Santos. 2010533259

ALBINO FERNANDES — SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 23 285; identificação de pessoa colectiva n.º 500544255; data
da inscrição: 300605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

19 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandra Paulo
Porém dos Santos. 2010533224

BERSIL — ERVANÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 47 689; identificação de pessoa colectiva n.º 500323518; data
da inscrição: 300605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

19 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandra Paulo
Porém dos Santos. 2009413083

AUTO PONTE DE ARROIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 36 167; identificação de pessoa colectiva n.º 500036713; data
da inscrição: 300605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

19 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandra Paulo
Porém dos Santos. 2010529855

EMPREMEDIA — CORRETORES DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2314; identificação de pessoa colectiva n.º 501315420; data da
inscrição: 300605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

19 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandra Paulo
Porém dos Santos. 2006885529

DOUGALL — AUDITORES E CONSULTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Identifi-
cação de pessoa colectiva n.º 504669320; data da inscrição:
300605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

19 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandra Paulo
Porém dos Santos. 2010533160

ABÍLIO & FREIRE — SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8722; identificação de pessoa colectiva n.º 504736337; data da
inscrição: 300605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

19 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandra Paulo
Porém dos Santos. 2010533178

A. P. SOUSA MACHADO — SERVIÇOS MÉDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9394; identificação de pessoa colectiva n.º 505114038; data da
inscrição: 30062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

19 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandra Paulo
Porém dos Santos. 2005301655

EDIFÍCIO SETE — SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6399; identificação de pessoa colectiva n.º 503789585; data da
inscrição: 30062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes às prestações de contas dos anos de 2003 e 2004.

Está conforme o original.

19 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandra Paulo
Porém dos Santos. 2008439763
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LISBOA — 2.A SECÇÃO

HOSPITAL DE SÃO FRANCISCO XAVIER, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 13 186/20030312; identificação de pessoa colectiva
n.º 506361519; averbamentos n.os 1, 2 e 3 à inscrição n.º 02 e ins-
crição n.º 05; números e data das apresentações: 04, 05, 06 e 07/
20050816.

Certifico que foi registado o seguinte:
O cargo de fiscal único efectivo passou a ser exercido por Vítor

Almeida & Associados, SROC, por cisão.
Cessação de funções do administrador Anselmo Firmino Carmo,

por ter renunciado em 25 de Fevereiro de 2005.
O administrador António Teixeira passou a exercer o cargo de

presidente.
Nomeação do conselho de administração, fiscal único e suplente

para o triénio de 2005-2007, por deliberação de 30 de Maio de 2005.
Conselho de administração: presidente — José Miguel Marques

Boquinhas, residente na Rua das Vinhas, 2, Urbanização Serra de Car-
naxide, Carnaxide; vogais — Manuel Francisco Roque dos Santos,
residente na Praceta de Fernão Mendes Pinto, lote 3, Almada; José
Alberto Pinheiro Rifes, residente na Alameda de Fernão Lopes, 31,
16.º, frente, Miraflores, Algés; fiscal único: efectivo — Vítor Almei-
da & Associados, SROC, residente na Rua do Padre Américo, 18-F,
escritório 6, Lisboa; suplente — Salvador Figueiredo Vás e Lima, re-
visor oficial de contas, residente na Rua da Cidade de Cabinda, 32,
4.º, esquerdo, Lisboa.

Está conforme o original.

19 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2010489217

LILIACEA TRADE — COMÉRCIO DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 13 806/20031126; identificação de pessoa colectiva
n.º 506340708; inscrição n.º 05; número e data da apresentação:
16/20050810.

Certifico que foi registado o seguinte:
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 5 de Agosto de 2005.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2010488580

ITALOMARINA — RESTAURANTES AGRUPADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 13 802/20031125; identificação de pessoa colectiva
n.º 506634140; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 55/20050721.

Certifico que foi registado o seguinte:
Deslocação de sede para a Avenida dos Defensores de Chaves, 13-

-B, freguesia de São Jorge de Arroios.

O texto completo e actualizado do contrato ficou arquivado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2011144817

HYPERDIVE, ACTIVIDADES SUBAQUÁTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 13 481/20030708; identificação de pessoa colectiva
n.º 506633470; inscrição n.º 03; número e data da apresentação:
03/20050727.

Certifico que foi registado o seguinte:
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 26 de Julho de 2005.

Está conforme o original.

19 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005638765

LCRE, IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 13 682/20031002; identificação de pessoa colectiva
n.º 506611396; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 02 e inscrição
n.º 03; números e data das apresentações: 11 e 12/20050805.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções do administrador Joaquim Nunes da Fonseca

da Silva, por ter falecido em 5 de Agosto de 2004.
Nomeação de um administrador, por deliberação de 31 de Março

de 2005, para o mandato em curso de 2003-2005, que ratificou a
cooptação de 10 de Agosto de 2004, de Maria de Lourdes Campos da
Silva, residente na Avenida da Liberdade, 212, 2.º, direito, em Lisboa.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2009878388

IMOTRICANA — SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 13 611/20030902; identificação de pessoa colectiva
n.º 505102145; inscrição n.º 04; número e data da apresentação:
31/20050725.

Certifico que, foi registado o seguinte:
Reforço de capital e alteração do contrato, quanto ao n.º 1 do ar-

tigo 1.º, artigo 2.º, n.º 1 do artigo 3.º e n.º 1 do artigo 4.º
Reforço: € 50 000, em dinheiro e subscrito pela accionista única.
Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma de IMOTRICANA — Sociedade
Imobiliária, S. A., e tem a sua sede na Avenida do Infante D. Henri-
que, 333-H, Edifício Lisboa Oriente Office, 1.º, escritório 13, fregue-
sia de Santa Maria dos Olivais, concelho de Lisboa.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a promoção imobiliária, construção
de imóveis e celebração de negócios de compra, compra para revenda
e venda de imóveis, gestão de imóveis próprios e prestação de servi-
ços de administração imobiliária, prestação de serviços de consultoria
nas áreas da construção civil e imobiliária.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, representado por acções com o valor nomi-
nal de um euro, é de cem mil euros e encontra-se totalmente subscri-
to e realizado.

ARTIGO 4.º

1 — O capital social está dividido em cem mil acções ao portador
ou nominativas, as quais são reciprocamente convertíveis, nos ter-
mos da lei.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2011153433

IDEALFLOR LUSITANA — FLORES ARTIFICIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 13 596/20030827; identificação de pessoa colectiva
n.º 506220796; inscrição n.º 02; número e data da apresentação:
28/20050721.
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Certifico que foi registado o seguinte:
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 26 de Abril de 2005.

Está conforme o original.

19 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005638773

FLAIRE TECHNOLOGY INTERNACIONAL, S. L.
(sucursal em Portugal)

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 13 573/20030813; identificação de pessoa colectiva
n.º 980283710; inscrição n.º 02; número e data da apresentação: 09/
20050802.

Certifico que foi registado o seguinte:
Encerramento da representação permanente.
Data: 30 de Junho de 2005.

Está conforme o original.

19 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2010467809

HOSPITAL DE SÃO FRANCISCO XAVIER, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 60 888/850329; identificação de pessoa colectiva
n.º 506361519; número e data da inscrição: 04/20050816.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes às prestações de contas dos anos de 2003 e 2004.

Mais certifico que o parecer da revisão se traduz numa opinião com
reservas e com ênfase.

Está conforme o original.

19 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2010489209

GUARUJANA — EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 13 571/20030811; identificação de pessoa colectiva
n.º 506594467; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 02 e inscrição n.º 03;
números e data das apresentações: 09 e 10/20050803.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções do administrador Joaquim Nunes da Fonseca

da Silva, por ter falecido em 5 de Agosto de 2004.
Nomeação de administrador, por deliberação de 31 de Março de

2005, que ratificou a cooptação de 10 de Agosto de 2004, para o
mandato em curso 2003-2005, de Maria de Lourdes Campos da Silva,
residente na Avenida da Liberdade, 212, 2.º, direito, em Lisboa.

Está conforme o original.

19 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2009878396

HISTÓRIAS DE ENCANTAR — ARTESANATO
E DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 13 462/20030721; identificação de pessoa colectiva
n.º 506577430; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 01 e inscrição n.º 09;
números e data das apresentações: 18-21/20050729.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções dos gerentes Luís Manuel Palma da Graça e

José Pedro Mourão Nunes Lami Viçoso, por terem renunciado em 13
de Maio de 2005.

Reforço de capital, alteração do contrato quanto aos artigos 2.º e
6.º e nomeação de gerentes.

Reforço: € 0,01, em dinheiro, subscrito pela sócia Anabela Coro-
nha Amaral.

Gerentes designadas: Anabela Coronha Amaral e Marina Luísa da
Silva Gorlier.

Teor dos artigos alterados:

2.º

A sede da sociedade é na Avenida de Óscar Monteiro Torres, 61-
-A, freguesia de São João de Deus, concelho de Lisboa.

6.º

O capital social é de cinco mil euros e um cêntimo, integralmen-
te realizado, correspondendo à soma de três quotas iguais, no valor
de mil seiscentos e sessenta e seis euros e sessenta e sete cêntimos
cada, pertencentes uma a cada uma das sócias Anabela Coronha
Amaral, Marina Luísa da Silva Gorlier e Ana Cristina Resende Pe-
ralta Villaret.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

19 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2010467256

HISTÓRIAS DE ENCANTAR — ARTESANATO
E DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 13 462/20030721; identificação de pessoa colectiva
n.º 506577430; número e data da inscrição: 03/20050728.

Certifico que foi depositado na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

19 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2007277492

GENERVENTOS DO PINHAL INTERIOR — ENERGIAS
RENOVÁVEIS, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 13 408/20030604; identificação de pessoa colectiva n.º 506532852;
inscrição n.º 04; número e data da apresentação: 17/20050831.

Certifico que foi registado o seguinte:
Nomeação de gerente, por deliberação de 18 de Agosto de 2005,

de Luís Eduardo Henriques Guimarães, residente na Rua de São Tomás
de Aquino, 12, 4.º, direito, Lisboa.

Está conforme o original.

19 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2009332970

GENERVENTOS DO PINHAL INTERIOR — ENERGIAS
RENOVÁVEIS, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 13 408/20030604; identificação de pessoa colectiva
n.º 506532852; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 01; número e data
da apresentação: 10/20050715.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções do gerente Justino Manuel Matias Carlos, por

ter renunciado, com efeitos a partir de 25 de Junho de 2005.

Está conforme o original.

19 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2009333080
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IMEDIACTIC, EDIÇÃO DE PUBLICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 13 389/20030528; identificação de pessoa colectiva
n.º 506537390; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 01; número e data
da apresentação: 09/20050825.

Certifico que foi registado o seguinte:
Deslocação da sede para a Avenida de Berna, 11, 3.º, freguesia de

Nossa Senhora de Fátima, em Lisboa.

O texto completo e actualizado do contrato ficou arquivado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

19 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2010488091

IMEDIACTIC, EDIÇÃO DE PUBLICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 13 389/20030528; identificação de pessoa colectiva
n.º 506537390; número e data da inscrição: 02/20050704.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes às prestações de contas dos anos de 2003 e 2004.

Está conforme o original.

19 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005030520

GENERVENTOS DO PINHAL INTERIOR — ENERGIAS
RENOVÁVEIS, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 13 408/20030604; identificação de pessoa colectiva
n.º 506532852; inscrição n.º 03; número e data da apresentação:
28/20050106.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço de capital e alteração do contrato quanto ao artigo 4.º
Reforço: € 45 000, em dinheiro.
Teor do artigo alterado:

4.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de cinquen-
ta mil euros, representado por uma única quota do valor nominal de
cinquenta mil euros, pertencente à sócia única GENERG — Sociedade
Gestora de Participações Sociais, S. A.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

19 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005638757

LISBOA — 3.A SECÇÃO

TECNIMOTO — REPARAÇÕES DE MOTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 48 646/751204; identificação de pessoa colectiva
n.º 500422826; inscrição n.º 06; número e data da apresentação:
08/15092005.

Certifico que, pela apresentação supra-referida e em relação à socie-
dade em epígrafe, foi designada gerente Maria Clara dos Reis Nunes
da Silva Salvado, residente na Rua de Álvaro Campos, 1, 5.º, C, Ra-
mada, Odivelas, por deliberação de 27 de Julho de 2005, e alterado
parcialmente o contrato quanto ao artigo 5.º, o qual ficou com a se-
guinte redacção:

5.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for delibe-
rado em assembleia geral, compete aos gerentes, sócios ou não, elei-

tos em assembleia geral, sendo necessárias as assinaturas de dois ge-
rentes para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos e
para a sua representação em juízo e fora dele, activa e passivamente.

O texto actualizado do contrato foi depositado na pasta respecti-
va.

Conferida, está conforme o original.

20 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Helena Cristina
Cordeiro Mesquita. 2009937724

REDITUS — SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPAÇÕES
SOCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 36 790/660524; identificação de pessoa colectiva
n.º 500400997; inscrição n.º 42; número e data da apresentação:
15/15092005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram nomea-
dos, para o triénio 2005-2007, os órgãos sociais, por deliberação de
31 de Março de 2005:

Conselho de administração: presidente — Frederico José Appleton
Moreira Rato, residente na Travessa da Légua da Póvoa, 1, 5.º, direi-
to, Lisboa; vogais — José António Costa Limão Gatta, residente na
Rua das Chagas, 14, 4.º, direito, Lisboa; Fernando Manuel Cardoso
Malheiro da Fonseca Santos, residente na Rua de Maria Veleda, 3, 3.º,
A, Quinta da Luz, Lisboa; António do Pranto Nogueira Leite, resi-
dente na Avenida de D. Carlos I, 124, 7.º, C, Lisboa; e Rui Miguel de
Freitas e Lamego Ferreira, residente na Avenida de José Gomes Fer-
reira, Edifício Atlas II, 11, Miraflores, Oeiras; Conselho fiscal: pre-
sidente — Rui António do Nascimento Gomes Barreira, residente na
Rua de Fialho de Almeida, 32, 1.º, esquerdo, Lisboa; vogais — Manuel
Dias Canas de Sousa Callé, residente na Quinta de Santa Rita, 5, rés-
-do-chão, esquerdo, Estoril, Cascais; e Barroso, Dias, Caseirão & As-
sociados — Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, com sede na
Avenida da República, 50, 8.º, Lisboa; suplente — João Paulo Torres
Cunha Ferreira, residente na Avenida da República, 50, 8.º, Lisboa
(revisor oficial de contas).

Conferida, está conforme o original.

20 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Helena Cristina
Cordeiro Mesquita. 2007846764

TRIDAMASOMAR — CONSULTORES DE GESTÃO
E IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 03665/920826; identificação de pessoa colectiva n.º 502826002;
averbamento n.º 01 à inscrição n.º 02; número e data da apresen-
tação: 13/15092005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi reconduzido
o administrador único para o triénio 2004-2006, por deliberação de
31 de Dezembro de 2003.

Conferida, está conforme o original.

20 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Helena Cristina
Cordeiro Mesquita. 2009875842

SUCURSAL EM PORTUGAL DA SOCIEDADE SARA
LEE/D. E. ESPANA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 08857/981113; identificação de pessoa colectiva n.º 980081572;
inscrição n.º 13; número e data da apresentação: 27/050914.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
encerramento da representação permanente, tendo sido deliberado em
22 de Junho de 2005.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2009937678
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SANTANDER TOTTA SEGUROS — COMPANHIA
DE SEGUROS DE VIDA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 349/010320; identificação de pessoa colectiva n.º 505297213.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

06 — Averbamento n.º 02; apresentação n.º 16/050915.
Cessação das funções de Manuel Fernandez Font, por renúncia em

13 de Julho de 2005.
10 — Apresentação n.º 17/050915.
Designação de administrador, em 19 de Julho de 2005, por coop-

tação, de Pedro Aires Coruche Castro e Almeida, residente na Rua do
Sol ao Rato, 106, 1.º, esquerdo, Lisboa.

06 — Averbamento n.º 03; apresentação n.º 18/050915.
Cessação das funções, de Bernardo Luís Lima Mascarenhas Meyrel-

les do Souto, por renúncia em 28 de Julho de 2005.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2009136845

OPUS GOLD — INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula

n.º 10 513/000705; identificação de pessoa colectiva n.º 504846299;
averbamento n.º 01 à inscrição n.º 01; número e data da apresen-
tação: 30/050915.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
deslocação de sede para a Avenida de Berna, 38, rés-do-chão, direito,
freguesia de Nossa Senhora de Fátima, Lisboa.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2009440960

TOUSPORT — IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO
DE OURIVESARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 036; identificação de pessoa colectiva n.º 505846039; nú-
mero e data da entrada: 14 767/160905.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas de 2003 e 2004.

Está conforme o original.

15 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Teresa Ferreira.
2008466140

OLIVEIRA E VARELA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 2728; identificação de pessoa colectiva n.º 502554622; nú-
mero e data da entrada: 14 759/160905.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas de 2004.

Está conforme o original.

15 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Teresa Ferreira.
2010350332

TE — ESTUDOS E PROJECTOS
DE ARQUITECTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 2052; identificação de pessoa colectiva n.º 502328762; nú-
mero e data da entrada: 14 754/160905.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas de 2004.

Está conforme o original.

15 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Teresa Ferreira.
2009937520

STM — SOCIEDADE TURÍSTICA DA MARINA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 67 745; identificação de pessoa colectiva n.º 501939750; nú-
mero e data da entrada: 14 769/160905.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas de 2002, 2003
e 2004.

Está conforme o original.

15 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Teresa Ferreira.
2009886135

ROCHA & ROCHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 27 302; identificação de pessoa colectiva n.º 500475547; nú-
mero e data da entrada: 14 782/160905.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas de 2004.

Está conforme o original.

15 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Teresa Ferreira.
2009112253

SOCIEDADE AGRÍCOLA E COMERCIAL DE LISBOA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 12 533; identificação de pessoa colectiva n.º 500723800; nú-
mero e data da entrada: 14 781/160905.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas de 2004.

Está conforme o original.

15 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Teresa Ferreira.
2009112261

STECUR — SOCIEDADE TÉCNICA DE CONSTRUÇÕES
E URBANIZAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 3810; identificação de pessoa colectiva n.º 501971491; nú-
mero e data da entrada: 14 777/160905.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas de 2004.

Está conforme o original.

15 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Teresa Ferreira.
2007846039

SHING & LI — ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 14 543; identificação de pessoa colectiva n.º 506931285; nú-
mero e data da entrada: 14 788/160905.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas de 2004.

Está conforme o original.

15 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Teresa Ferreira.
2009233751

O CACHO DOURADO — ACTIVIDADES
HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 42 355; identificação de pessoa colectiva n.º 500723192; nú-
mero e data da entrada: 14 784/160905.
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Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas de 2004.

Está conforme o original.

15 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Teresa Ferreira.
2009112237

REI & RIBEIRO — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 316; identificação de pessoa colectiva n.º 505338505; nú-
mero e data da entrada: 14 783/160905.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas de 2004.

Está conforme o original.

15 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Teresa Ferreira.
2009112245

TOUR SWEET TOURS — ANIMAÇÃO TURÍSTICA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 389; identificação de pessoa colectiva n.º 506969339; nú-
mero e data da entrada: 14 823/160905.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas de 2004.

Está conforme o original.

15 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Teresa Ferreira.
2009886186

TERRARMAZ IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 4096; identificação de pessoa colectiva n.º 502925990; núme-
ro e data da entrada: 14 765/160905.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas de 2004.

Está conforme o original.

15 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Teresa Ferreira.
2010015843

REDFISH — COMÉRCIO DE ANIMAIS
DE ESTIMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 882/021009; identificação de pessoa colectiva
n.º 506324788; inscrição n.º 04; número e data da apresentação:
29/050915.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
alteração parcial do contrato quanto aos artigos 1.º, n.º 2, 3.º, n.º 1, e
4.º, que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 — (Mantém-se.)
2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Pires Jorge, 3-A, fre-

guesia do Lumiar, concelho de Lisboa.
3 — (Mantém-se.)

ARTIGO 3.º

1 — O capital social é de cinco mil euros, está integralmente rea-
lizado em dinheiro, e corresponde à soma das seguintes quotas: uma
do valor nominal de dois mil e quinhentos euros, titulada em nome
do sócio Eduardo Sancho Telles de Jesus Santos e duas iguais, do valor
nominal de mil duzentos e cinquenta euros, tituladas em nome de cada
um dos sócios Rui Pedro Moreira dos Santos Bernardino e Pedro Miguel
Neto Telles Santos.

ARTIGO 4.º

1 — A administração e representação da sociedade incumbe aos
gerentes eleitos em assembleia geral.

2 — A gerência não será remunerada se tal for deliberado em as-
sembleia geral.

3 — Ficam designados gerentes os sócios Eduardo Sancho Telles
de Jesus Santos, já nomeado gerente, e Pedro Miguel Neto Telles San-
tos, desde já nomeado gerente.

4 — A sociedade obriga-se com a intervenção de dois gerentes.

Texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2010633300

SOCONTIGES — SOCIEDADE DE CONTABILIDADE
E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 57 866/830316; identificação de pessoa colectiva
n.º 501398953; inscrição n.º 05; número e data da apresentação:
07/14092005.

Certifico que, pela apresentação supra referida e em relação à socie-
dade em epígrafe, foi efectuado o registo de alteração parcial do con-
trato quanto aos artigos 2.º, 4.º, 5.º, 6.º, n.º 2, 7.º, n.os 3 e 4, 8.º e 9.º,
os quais ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

A sede da sociedade é em Lisboa, na Rua de D. Francisco de Almei-
da, 42, freguesia de Santa Maria de Belém.

ARTIGO 4.º

O capital social é de duzentos e oitenta mil euros, encontra-se
integralmente subscrito e realizado em dinheiro e corresponde à soma
das seguintes quotas:

a) Uma quota de valor nominal de cento e dezanove mil e quaren-
ta e três euros e setenta e quatro cêntimos, detida por Maria Isabel de
Mascarenhas Mendonça Corrêa Mendes;

b) Uma quota de valor nominal de dezassete mil, quinhentos e
quarenta e três euros e setenta e seis cêntimos, detida por Ana Mafal-
da Mendonça Corrêa Mendes Braamcamp Sobral;

c) Uma quota de valor nominal de dezassete mil, quinhentos e
quarenta e três euros e setenta e seis cêntimos, detida por Diogo
Manuel de Mendonça Corrêa Mendes;

d) Uma quota de valor nominal de dezassete mil, quinhentos e
quarenta e três euros e setenta e seis cêntimos, detida por Frederico
Manuel de Mendonça Corrêa Mendes;

e) Uma quota de valor nominal de dezassete mil, quinhentos e
quarenta e três euros e setenta e seis cêntimos, detida por Ana Mó-
nica de Mendonça Corrêa Mendes;

f) Uma quota de valor nominal de noventa mil, setecentos e oiten-
ta e um euros e vinte e dois cêntimos, detida em comum e sem deter-
minação de parte ou direito pelos herdeiros de Carlos Manuel Corrêa
Mendes.

ARTIGO 5.º

1 — A gerência da sociedade compete a três gerentes, com ou sem
remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral.

2 — A sócia Maria Isabel de Mascarenhas Mendonça Corrêa Men-
des é nomeada gerente por tempo indeterminado e os restantes dois
gerentes são eleitos em assembleia geral por períodos de três anos,
renováveis.

3 — A sociedade obriga-se validamente em todos os seus actos e
contratos da seguinte forma:

a) Com a assinatura da gerente Maria Isabel de Mascarenhas Men-
donça Corrêa Mendes;

b) Com a assinatura conjunta dos dois gerente eleitos em assem-
bleia geral;

c) Por procurador, nos termos do respectivo mandato.

ARTIGO 6.º

1 — .............................................................................................
2 — As reuniões da assembleia geral poderão realizar-se sem pre-

cedência de processo convocatório, estando presentes todos os só-
cios e reunidas as exigências do n.º 1 do artigo 54.º do Código das
Sociedades Comerciais.
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ARTIGO 7.º

1 — ..............................................................................................
2 — ..............................................................................................
3 — Havendo vários sócios interessados, será a quota repartida

igualmente por eles, na proporção das actuais quotas.
4 — O sócio que pretenda ceder a sua quota deverá comunicá-lo à

sociedade, mediante o envio de carta registada com aviso de recep-
ção, indicando o preço e as demais condições de cessão, devendo ainda
solicitar a convocação de uma assembleia geral para que o consenti-
mento seja prestado, assembleia essa que será convocada com a an-
tecedência mínima de vinte dias.

ARTIGO 8.º

1 — A sociedade pode amortizar a quota de qualquer sócio:
a) Por acordo com o seu titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

em juízo, insolvência, extinção ou falência do sócio seu titular ou
adopção por qualquer dos sócios de comportamento que afecte ou possa
afectar a sociedade;

c) Em caso de interdição ou inabilitação de um dos sócios.
2 — A amortização é realizada pelo valor da quota determinado

em face do último balanço aprovado e será depositado em instituição
bancária, à ordem de quem seja conhecido como herdeiro ou repre-
sentante do sócio em causa e no prazo de seis meses a partir da data
da assembleia geral em que a amortização tenha sido deliberada.

ARTIGO 9.º

A sociedade poderá deliberar a realização por parte dos sócios de
prestações suplementares de capital, até ao valor máximo de quinhen-
tos e sessenta mil euros.

O texto actualizado do contrato foi depositado na pasta respecti-
va.

Conferida, está conforme o original.

20 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Helena Cristina
Cordeiro Mesquita. 2009937597

TRANSPESADOS — TRANSITÁRIOS E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 15 646/050914; identificação de pessoa colectiva
n.º 507471857; inscrição n.º 01; número e data da apresentação:
01/050914.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe a qual se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma TRANSPESADOS — Transitári-
os e Serviços, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Avenida do Brasil, 43, Centro
Comercial Brasil, lojas 28-28-A, freguesia de Campo Grande, cidade e
concelho de Lisboa.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-
da, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo
a mesma criar ou encerrar sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de transportes rodo-
viários de mercadorias, nacional e internacional, prestação de servi-
ços no âmbito da actividade transitária, armazenagem, logística, dis-
tribuição e outras actividades complementares do transporte;
representação e agenciamento de transportes marítimos, aéreos e ter-
restres, aluguer de equipamento de transportes.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinquenta mil euros e corresponde à soma de duas quotas, uma no
valor nominal de quarenta e cinco mil euros titulada pelo sócio Ro-
naldo de Freitas e a outra no de cinco mil euros titulada pelo sócio
Fernando Miguel Lima dos Santos.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade compete a sócios ou a não sócios, a
nomear em assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme aí
for deliberado.

2 — Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes, dos quais um será o gerente com capacidade profissional
quanto a sua assinatura for indispensável.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu, em sociedades reguladas por
leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da socie-
dade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida, se
defere aos sócios não cedentes.

Gerentes designados, em 9 de Setembro de 2005:
Ronaldo de Freitas;
Fernando Miguel Lima dos Santos;
Jucemar Irineu Cardoso, Urbanização Quinta do Bravo, lote 67,

1.º, direito, Alenquer (capacidade profissional).

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2009937503

T.  P. A. — TRANSPORTES ST.º ANDRÉ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 09231/990421; identificação de pessoa colectiva n.º 502701781.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

23 — Apresentação n.º 12/050915.
Projecto de fusão.
Modalidade: transferência global do património da sociedade incor-

porada para a sociedade incorporante.
Sociedade incorporante: TRANSVIÁRIA — Gestão de Transportes,

S. A., Rua de Alexandre Herculano, 35, Lisboa.
Sociedade incorporada: T. P. A. — Transportes St.º André, L.da,

com sede na morada anterior.

Está conforme o original.

20 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2010772733

SOCIEDADE AGRÍCOLA DA QUINTA DO GRADIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 31 080; identificação de pessoa colectiva n.º 500557705; nú-
mero e data da entrada: 14 769/160905.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas de 2003 e 2004.

Está conforme o original.

15 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Teresa Ferreira.
2009910702

O MUNDO DOS PNEUS — SOCIEDADE DE COMÉRCIO
AUTOMÓVEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 34 570; identificação de pessoa colectiva n.º 500205221; nú-
mero e data da entrada: 14 804/160905.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas de 2004.

Está conforme o original.

15 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Teresa Ferreira.
2011183170
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TRÊS XELINS — DECORAÇÕES E ANTIGUIDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 029; identificação de pessoa colectiva n.º 504952064; nú-
mero e data da entrada: 14 804/160905.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas de 2004.

Está conforme o original.

15 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Teresa Ferreira.
2011182930

TALHOS LUÍS & EDGAR — COMÉRCIO
DE CARNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 8462; identificação de pessoa colectiva n.º 504165976; núme-
ro e data da entrada: 14 804/160905.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas de 2004.

Está conforme o original.

15 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Teresa Ferreira.
2010505107

O GOSTOSO — INDÚSTRIA HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 1216; identificação de pessoa colectiva n.º 502249684; núme-
ro e data da entrada: 14 790/160905.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos referentes à prestação de contas de 2004.

Está conforme o original.

15 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Teresa Ferreira.
2009233697

LISBOA — 4.A SECÇÃO

MULTITRAVÕES — COMÉRCIO DE TRAVÕES E PEÇAS
PARA VIATURAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 01862/920723; identificação de pessoa colectiva n.º 502809760;
inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 08/050804.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Apresentação n.º 08/050804.
Projecto de fusão por incorporação, mediante a transferência glo-

bal do património das sociedades ENGRENAUTO — ANGLOPAR-
TES — Comércio e Indústria de Peças Auto, S. A., Rua de Manuel
Pinto de Azevedo, 4, Ramalde, Porto; MULTITRAVÕES — Comér-
cio de Travões e Peças para Viaturas, L.da, EQUITRAVÕES — Co-
mércio de Travões e Peças para Viaturas, L.da, CITRAVÕES — Co-
mércio de Peças para Viaturas, L.da, todas com sede na Rua da Cintura
do Porto de Lisboa, armazém F (Matinha), Marvila, Lisboa, e EU-
ROARO — Equipamentos Oficinais, L.da, Rua de Fernando Palha, 29-E,
Marvila, Lisboa, para a sociedade incorporante Civipartes & Europa
Equipamentos, S. A., Rua da Cintura do Porto de Lisboa, armazém F
(Matinha), Marvila, Lisboa.

Está conforme o original.

2 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2009125207

CONDUTA — ÁGUAS E ELECTRICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 03448/940421; identificação de pessoa colectiva n.º 501249745;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 28/050804.

Certifico que foi registada a dissolução e encerramento da liquida-
ção da sociedade supra.

Data da aprovação das contas: 30 de Junho de 2005.

Está conforme o original.

2 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2010775830

MALMEQUERES E MARGARIDAS — CAFETARIA
E DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 5382/960710; identificação de pessoa colectiva n.º 503677531;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 01/050804.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Aprsentação n.º 01/050804.
Nomeação de gerente, por deliberação de 30 de Junho de 2005.
Marta Monteiro da Cunha Tapadinhas, casada, Rua do Professor

Reinaldo dos Santos, 19, 5.º, esquerdo, Lisboa.

Está conforme o original.

2 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2009234960

MARIA TEIXEIRA & ISABEL GABRIELA — ARTIGOS
DE PAPELARIA E TABACOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 06644/971202; identificação de pessoa colectiva n.º 504023560;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 12/050804.

Certifico que foi registada a dissolução e encerramento da liquida-
ção da sociedade supra.

Data da aprovação das contas: 25 de Julho de 2005.

Está conforme o original.

2 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2010775988

CAIS DE LISBOA — ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 14 370/050711; identificação de pessoa colectiva
n.º 506814165; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 02/
050711.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato e foi constituída por:

Arlindo Fernando Oliveira Delgado da Silva, número de identifica-
ção fiscal 121677826, casado com Isabel Maria Pais Miranda Rosa
sob o regime da comunhão de adquiridos, natural da freguesia de Abran-
tes (São João), concelho de Abrantes, residente na Rua do Infante
D. Henrique, 2, 6.º, esquerdo, freguesia de Portela, concelho de Loures.

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Cais de Lisboa — Administração
de Imóveis, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua do Duque de
Palmela, 27, 4.º, direito/frente, freguesia do Coração de Jesus, conce-
lho de Lisboa.

2 — A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá des-
locar a sede social para outro local dentro do mesmo concelho ou
para concelho limítrofe e criar agências, sucursais, filiais ou outras
formas locais de representação, em qualquer ponto do pais e estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a gestão, e administração de imóveis,
administração de edifícios e condomínios, assistência técnica a equi-
pamentos industriais, serviços de portaria, serviços de limpeza, con-
sultoria e serviços na área da engenharia mecânica, formação e ma-
nutenção a edifícios.
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ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, representado por uma quota de igual valor nominal, per-
tencente ao sócio único, Arlindo Fernando Oliveira Delgado da Silva.

ARTIGO 4.º

O sócio poderá decidir efectuar prestações suplementares até ao
montante global igual ao décuplo do capital social.

ARTIGO 5.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado, ficará a cargo dele sócio Arlindo Fernando Oliveira
Delgado da Silva, desde já nomeado gerente, ou a cargo de outras
pessoas estranhas à sociedade, que venham a ser por ele sócio desig-
nadas.

2 — Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos
basta a assinatura de um gerente.

3 — A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcial-
mente, em participação nos lucros da sociedade.

ARTIGO 6.º

Fica o sócio autorizada a celebrar com a sociedade negócios jurídicos
que sirvam à prossecução do objecto social.

Está conforme o original.

2 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2010805313

CLARA & COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 19 499/470606; identificação de pessoa colectiva n.º 500503133;
averbamento n.º 01 à inscrição n.º 8 e inscrição n.º 12; números e
data das apresentações: 7 e 8/050802.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Averbamento n.º 1; apresentação n.º 07/050802.
Cessação de funções de ambos os gerentes, por terem renunciado

em 25 de Julho de 2005.
Mais certifico que foi registada a alteração do contrato quanto aos

artigos 2.º e 3.º, da sociedade em epígrafe, os quais passam a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio e representações de ves-
tuário, calçado e acessórios de moda.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes da escrita social, é de cinco mil euros e correspon-
de à soma de duas quotas no igual valor nominal de dois mil e qui-
nhentos euros cada uma titulada por cada um dos sócios Jorge Manuel
Martins Ferreira e Cláudia Maria Losada.

Gerentes designados em 25 de Julho de 2005: ambos os sócios.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

31 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2010805216

MADEIRA LOPES CONSULTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 14 432/050802; identificação de pessoa colectiva n.º 507369386;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/050802.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato, por:

1.º Eduardo Augusto Madeira Lopes, natural da freguesia de Setúbal
(Nossa Senhora da Anunciada), concelho de Setúbal, casado com Maria
de Jesus Lavadinho Conceição Madeira Lopes no regime da comu-
nhão de adquiridos, residente habitualmente na Rua da Cerâmica, 38,

Marinhais, Salvaterra de Magos, contribuinte fiscal n.º 145173941,
portador do bilhete de identidade n.º 2067344 emitido pelos Serviços
de Identificação Civil de Lisboa em 26 de Março de 2002, o qual
outorga por si e em representação e na qualidade de procurador Luís
Eduardo Conceição Madeira Lopes, natural de Angola, casado com
Ana Filipa Gomes Bastos Madeira Lopes no regime da comunhão de
adquiridos, residente habitualmente na Rua de Paul Harris, 3, 8.º, D,
São Domingos de Benfica, Lisboa, contribuinte fiscal n.º 164392874,
conforme procuração que arquivo.

2.º Maria de Jesus Lavadinho Conceição Madeira Lopes, natural da
freguesia de Alcácer do Sal (Santa Maria do Castelo), concelho de
Alcácer do Sal, casada com o primeiro outorgante no indicado regime
de bens e com ele habitualmente residente, contribuinte fiscal
n.º 145173852, portadora do bilhete de identidade n.º 380774 emiti-
do pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa em 30 de Abril de
1999.

3.º Sara Luísa Conceição Madeira Lopes, solteira, maior, natural
da freguesia de São Sebastião da Pedreira, concelho de Lisboa, resi-
dente habitualmente na Rua de Belo Marques, lote 3.10 A2, 6.º, B,
Lumiar, Lisboa, contribuinte fiscal n.º 164392866, portadora do bi-
lhete de identidade n.º 11232694 emitido pelos Serviços de Identifi-
cação Civil de Lisboa em 6 de Fevereiro de 2003.

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Madeira Lopes Consultores, L.da
2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Virgílio Correia, 6, 1.º,

direito, freguesia de São Domingos de Benfica, cidade e concelho de
Lisboa.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-
da, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo
a mesma criar ou encerrar sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em consultoria para os negócios e
gestão empresarial, nomeadamente as relativas ao aconselhamento e
apoio relativo ao licenciamento quer industrial, quer comercial de
novas unidades. Formação profissional.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de cinco mil euros e corresponde à soma de quatro quotas,
uma no valor nominal de três mil euros titulada pelo sócio Eduardo
Augusto Madeira Lopes, outra no valor nominal de mil e quinhentos
euros titulada pela sócia Maria de Jesus Lavadinho Conceição Madei-
ra Lopes e as restantes duas no igual valor nominal de duzentos e
cinquenta euros cada uma e uma de cada sócio Luís Eduardo Concei-
ção Madeira Lopes e Sara Luisa Conceição Madeira Lopes.

2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de cinco mil euros.

3 — Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade compete a sócios ou a não sócios, a
nomear em assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme aí
for deliberado.

2 — Para vincular a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

3 — A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcial-
mente, em participação nos lucros da sociedade.

4 — A sócia Sara Luísa Conceição Madeira Lopes fica, desde já,
nomeada gerente, a qual, até decisão em contrário da assembleia ge-
ral, não usufruirá de qualquer remuneração.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas por
leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da socie-
dade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida, se
defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

1 — A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes
casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
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b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação
em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;

c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as
obrigações sociais;

d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros legi-
timários;

e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja
sócio;

f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio;
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 — Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou a terceiros.

3 — Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último ba-
lanço aprovado.

4 — Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante comum.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

Está conforme o original.

31 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2010805224

MINIMIM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 14 431/050802; identificação de pessoa colectiva n.º 507434390;
inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 03/050802.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato e foi constituída por Mário Júlio Gonçalves
Cordeiro, natural da freguesia de Santa Maria de Belém, concelho de
Lisboa, casado com Marina Luísa Hallén de Bairros Cordeiro, no re-
gime da comunhão de adquiridos, residente habitualmente na Alame-
da de D. Afonso Henriques, 25, 5.º, letra D, Lisboa, contribuinte fis-
cal n.º 153734680, portador do bilhete de identidade n.º 4651778
emitido pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa em 13 de
Setembro de 2004, e da cédula profissional n.º 23 174, emitida pela
Ordem dos Médicos Secção da Região do Sul em 30 de Dezembro de
1993; e Marina Luísa Hallén de Bairros, natural da freguesia de Nossa
Senhora de Fátima, concelho de Lisboa, casada com o primeiro ou-
torgante no indicado regime de bens e com ele habitualmente resi-
dente, contribuinte fiscal n.º 201285193, portadora do bilhete de iden-
tidade n.º 8558213 emitido pelos Serviços de Identificação Civil de
Lisboa em 9 de Setembro de 2004.

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma MINIMIM, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Alameda de D. Afonso Henri-
ques, 25, 5.º, letra D, freguesia de São Jorge de Arroios, cidade e con-
celho de Lisboa.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-
da, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo
a mesma criar ou encerrar sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços médicos; co-
mércio de artigos de puericultura, brinquedos, vestuário, calçado e
acessórios; consultoria, formação e investigação científica na área da
saúde edição e publicação de livros e publicações e audiovisuais; servi-
ços de higiene e segurança infantil; serviços relativos ao melhora-
mento da qualidade dos ambientes infantis, creches, infantários, esco-
las e áreas de lazer.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinco mil euros e corresponde à soma de duas quotas no igual valor
nominal de dois mil e quinhentos euros cada uma e uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade compete a sócios ou a não sócios, a
nomear em assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme aí
for deliberado.

2 — Para vincular a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

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.

Disposição transitória

Os sócios ficam, desde já, nomeados gerentes.

Está conforme o original.

31 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2010805232

MORALEIDAVALE — ACTIVIDADES HOTELEIRAS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 14 430/050802; identificação de pessoa colectiva n.º 507428919;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 02/050802.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato e foi constituída por Vinicius Perfeito do Vale,
solteiro, maior, o que declarou sob sua inteira e exclusiva responsabi-
lidade, natural do Brasil, de nacionalidade brasileira, residente habitu-
almente na Rua de Afonso Galo, 33, 1.º, direito, Almada, contribuin-
te fiscal n.º 237834367, portador do passaporte n.º CL 368593
emitido em 06 de Julho 2001 pela Delegacia de Polícia Marítima Ae-
roportuária de Fronteiras de Belo Horizonte, Brasil, válido até 5 de
Julho de 2006:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma MORALEIDAVALE — Activida-
des Hoteleiras, Unipessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua da Atalaia, 108, freguesia
da Encarnação, cidade e concelho de Lisboa.

3 — Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo a
mesma criar ou encerrar sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em actividades hoteleiras, designa-
damente restauração, pastelaria, cafetaria, gelataria, snack-bar e bar.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinco mil euros, representado por uma quota de igual valor nomi-
nal, pertencente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade compete ao sócio único ou a não só-
cios, a nomear pelo sócio único, com ou sem remuneração, confor-
me aquele decidir.

2 — Para vincular a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas por
leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

Disposição transitória

O sócio único fica, desde já, nomeado gerente.

Está conforme o original.

31 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2010805240
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MFQ — MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 14 429/050802; identificação de pessoa colectiva n.º 507435591;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 01/050802.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato e foi constituída por Sérgio Manuel Proença
Ferreira Quelhas, solteiro, maior, natural da freguesia de São Jorge de
Arroios, concelho de Lisboa, residente habitualmente na Rua de Jorge
Barradas, 40, 2.º, direito, Benfica, Lisboa, contribuinte fiscal
n.º 213470284, portador do bilhete de identidade n.º 10579582 emi-
tido pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa em 7 de Março de
2003; António Manuel Frade Martinhol, solteiro, maior, natural do
Canadá, residente habitualmente na Rua dos Eucaliptos, lote 63, 6.º,
letra A, Alfragide, Amadora, contribuinte fiscal n.º 210282150, por-
tador do bilhete de identidade n.º 10530648, emitido pelos Serviços
de Identificação Civil de Lisboa em 20 de Novembro de 2000, e An-
tónio Pedro Rio Falé Gaspar, natural da referida freguesia de São Jor-
ge de Arroios, casado com Regina Andreia Lopes da Silva Osório Falé
Gaspar no regime de separação de bens, residente habitualmente na
Avenida de D. Luís I, 61, 1.º, esquerdo, Alfragide, Amadora, contri-
buinte fiscal n.º 206002807, portador do bilhete de identidade
n.º 10817016 emitido pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa
em 19 de Setembro de 2003:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma MFQ — Mediação Imobiliária, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Jorge Barradas, 40, 2.º,
direito, freguesia de Benfica, cidade e concelho de Lisboa.

3 — Por simples deliberação da gerência. pode a sede ser desloca-
da, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo
a mesma criar ou encerrar sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a mediação imobiliária: administra-
ção de imóveis por conta de outrem.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de seis mil euros e corresponde à soma de três quotas iguais no valor
nominal de dois mil euros cada uma e uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade compete a sócios ou a não sócios, a
nomear em assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme ai
foi deliberado.

2 — Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas por
leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

Disposição transitória

Os sócios ficam, desde já, nomeados gerentes.

Está conforme o original.

31 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2010805259

MADRUGA PEIXE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 14 435/050803; identificação de pessoa colectiva n.º 507412176;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 01/050803.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato e foi constituída por João Carlos Figueiredo
Pedroso Monteiro, número de identificação fiscal 166371165, natu-
ral da freguesia de Mártires, concelho de Lisboa, casado com Cátia
Sofia Rodrigues Almeida Monteiro, sob o regime da comunhão de

adquiridos, residente na Rua de Vicente Borga, 120, 2.º, direito, em
Lisboa, titular do bilhete de identidade n.º 10812373 de 10 de No-
vembro de 2004, emitido pelos Serviços de Identificação Civil em
Lisboa, e José Américo da Silva Reis Curto, número de identificação
fiscal 206774532, natural da freguesia de Lapa, concelho de Lisboa,
casado com Ana Sofia da Costa Curto Reis, sob o regime de comu-
nhão de adquiridos, residente na Rua de Rui Belo, 6, 1.º, C, Monte
Abraão, Queluz, Sintra, titular do bilhete de identidade n.º 10984019
de 16 de Fevereiro de 2005, emitido pelos Serviços de Identificação
Civil em Lisboa.

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Madruga Peixe, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Vicente Borga, 120, 2.º,
direito, freguesia de Santos-o-Velho, concelho de Lisboa.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-
da, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe podendo
ainda ser criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em importação e exportação e
comercialização de peixe, marisco e produtos afins.

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinco mil euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais, do
valor nominal de dois mil e quinhentos euros cada uma e uma de cada
sócio.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, a nomear em assembleia geral, a qual poderá não ser remune-
rada conforme aí for deliberado.

2 — Para vincular a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

3 — Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas por
leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2010805275

POTENCIALIDADES — SERVIÇOS DE PSICOLOGIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 12 439/030617; identificação de pessoa colectiva n.º 506372952;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 33/050803.

Certifico que foi registada a dissolução e encerramento da liquida-
ção da sociedade supra.

Data da aprovação das contas: 29 de Julho de 2005.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2010774892

CARLOS MENDES & ASSOCIADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 09133/000531; identificação de pessoa colectiva n.º 504989375;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 15/050803.

Certifico que foi registada a dissolução e encerramento da liquida-
ção da sociedade supra.

Data da aprovação das contas: 23 de Junho de 2005.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2010774817
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PASTELARIA A PORTUGUESA DA ALAMEDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 01027/890908; identificação de pessoa colectiva n.º 502215089;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 38/050803.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Averbamento n.º 2, apresentação n.º 38/050803.
Deslocação de sede para a Rua de Angola, 20, freguesia dos Anjos,

Lisboa.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2010774930

CREATE DRAWINGS — GABINETE DE PROJECTOS
E OBRAS E SERVIÇOS DE REPROGRAFIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 14 424/050801; identificação de pessoa colectiva n.º 507301889;
inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 01/050801.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato e foi constituída por António José Rebelo
Gameiro, natural da freguesia de Santa Maria de Belém, concelho de
Lisboa, casado com Maria Elsa Rodrigues Gameiro no regime da co-
munhão de adquiridos, residente habitualmente na Rua do Conde de
Almoster, 22, 4.º, esquerdo, em Lisboa, contribuinte fiscal
n.º 117780120, portador do bilhete de identidade n.º 2343313 emiti-
do pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa em 16 de Junho de
1995; Alberto Nuno Rodrigues da Conceição Fernandes, natural da
freguesia de São Cristóvão e São Lourenço, concelho de Lisboa, casa-
do com Patrícia Gouveia Correia da Silva Fernandes no regime da
comunhão de adquiridos, residente habitualmente na Calçada do Poço,
Paço da Ameixoeira, bloco 1, corpo 5, 2.º, direito, em Lisboa, con-
tribuinte fiscal n.º 205528988, portador do bilhete de identidade
n.º 10501567, emitido pelos Serviços de Identificação Civil de Lis-
boa em 23 de Novembro de 2001; e Rui Filipe Rodrigues Gameiro,
natural da freguesia de Campo Grande, concelho de Lisboa, solteiro,
maior, residente habitualmente com o primeiro outorgante, contribu-
inte fiscal n.º 205528996, portador do bilhete de identidade
n.º 12160314 pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa em 28
de Maio de 2003.

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Create Drawings — Gabinete de
Projectos e Obras e Serviços de Reprografia, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Avenida de Sacadura Cabral,
25, 1.º,  direito, freguesia de São de João de Deus, concelho de Lis-
boa.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-
da, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo
a mesma criar ou encerrar sucursais, filiais, agências ou outras tornas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em elaboração e desenvolvimento
de estudos e projectos de obras; consultoria, coordenação, adminis-
tração e fiscalização de projectos e obras; serviços de reprografia,
formação de informática; compra e venda de imóveis e revenda dos
adquiridos para esse fim.

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinco mil euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas, uma no
valor nominal de três mil euros, titulada pelo sócio António José
Rebelo Gameiro e as restantes duas iguais no valor nominal de mil
euros cada uma e uma de cada um dos sócios Alberto Nuno Rodrigues
da Conceição Fernandes e Rui Filipe Rodrigues Gameiro.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade compete a sócios ou a não sócios, a no-
mear em assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme aí for
deliberado.

2 — Para vincular a sociedade é suficiente a assinatura de um ge-
rente.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu, em sociedades reguladas por
leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da socie-
dade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida, se
defere aos sócios não cedentes.

Disposição transitória

O sócio António José Rebelo Gameiro fica, desde já, nomeado
gerente.

Está conforme o original.

31 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2010805267

CABAÇAMED — MEDIADORA DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 7693/981204; identificação de pessoa colectiva n.º 504405446;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e
data das apresentações: 4 e 5/050804.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Averbamento n.º 1; apresentação n.º 04/050804.
Cessação de funções do gerente Joaquim Cabaça, por ter falecido

em 16 de Março de 2004.
Apresentação n.º 05/050804.
Nomeação de gerente, por deliberação de 2 de Agosto de 2005,

José Elias Esteves, casado, lugar da Boavista, 5, Ameal, Ramalhal,
Torres Vedras.

Está conforme o original.

2 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2010777794

CREATIVITY — PROJECTOS E SOFTWARE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 12 747/031008; identificação de pessoa colectiva n.º 506627071;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 23/050615.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Averbamento n.º 1, apresentação n.º 22/050615.
Cessação de funções da gerente, Maria Margarida Baptista Macedo

Pires, por ter renunciado em 8 de Junho de 2005.
Mais certifica para efeitos de publicação que foi registada a altera-

ção do contrato quanto aos artigos 4.º e 6.º, n.os 1 e 3, da sociedade
em epígrafe, os quais passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social é de cinco mil euros, integralmente realizado em
dinheiro e corresponde às seguintes quotas: sócio António Soares
Gomes Miguel com uma quota do valor nominal de três mil setecen-
tos e cinquenta euros e sócio Pedro Tadeu Gomes Miguel com uma
quota do valor nominal de mil duzentos e cinquenta euros.

ARTIGO 6.º

1 — A gerência da sociedade, bem como a sua representação em
juízo ou fora dele, e exercida por um sócio gerente a nomear em
assembleia geral.

2 — (Sem alteração.)
3 — A sociedade fica obrigada pela assinatura do sócio gerente.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

24 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2010805291
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PORTFOLIO MANAGERS — SOCIEDADE GESTORA
DE PATRIMÓNIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 09483/001011; identificação de pessoa colectiva n.º 504955438;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 26/050804.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Apresentação n.º 26/050804.
Projecto de fusão por incorporação, mediante a transferência glo-

bal do património da sociedade Portfolio Managers — Sociedade Ges-
tora de Patrimónios, S. A., para a sociedade incorporante Atrium In-
vestimentos — Sociedade Financeira de Corretagem, S. A., Avenida
da República, 35, 2.º, Lisboa.

Está conforme o original.

2 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2010775902

MUSICATIVA — COMÉRCIO DE PRODUTOS ÁUDIO
E VÍDEO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 906/030103; identificação de pessoa colectiva n.º 506367860;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 29/050804.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Averbamento n.º 2; apresentação n.º 29/050804.
Cessação de funções do gerente Carlos Alberto dos Santos Dias,

por ter renunciado em 22 de Junho de 2005.

Está conforme o original.

2 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2010805283

PARQUE EÓLICO DE CÁTEFICA, S. A.
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula

n.º 12 740/031006; identificação de pessoa colectiva n.º 506442586;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 27/050804.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Averbamento n.º 1; apresentação n.º 27/050804.
Deslocação da sede para Avenida da Liberdade, 180, 7.º, freguesia

de São José, Lisboa.

Está conforme o original.

2 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2010774310

METACORTEX — MODELAÇÃO E APLICAÇÕES
TECNOLÓGICAS INFORMÁTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 10 294/010627; identificação de pessoa colectiva
n.º 505443856; inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 36/
050802.

Certifico que foi registado o reforço do capital de 5500 euros para
50 000 euros e transformação em S. A., tendo o contrato ficado com
a seguinte redacção:

Estatutos

CAPÍTULO I

Denominação, natureza, sede, duração e objecto
ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma METACORTEX — Consultoria e
Modelação de Recursos Naturais, S. A.

2 — A sua duração é por tempo indeterminado.

ARTIGO 2.º

1 — A sede social é em Lisboa, na Rua de Jau, 44.B, freguesia de
Alcântara.

2 — Por simples deliberação do conselho de administração, a sede
poderá ser deslocada, dentro do concelho de Lisboa ou para concelho
limítrofe, e poderão ser criadas sucursais, agências, delegações ou outras
formas de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a consultoria e modelação e gestão de
recursos naturais, o desenvolvimento e implementação de sistemas
de informação, a gestão de ferramentas informáticas e a formação
profissional.

CAPÍTULO II

Capital, acções e obrigações

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinquenta mil euros e divide-se em cinco milhões de acções com o
valor nominal de um cêntimo.

ARTIGO 5.º

1 — As acções são nominativas, ou ao portador e livremente con-
vertíveis.

3 — As acções podem revestir a forma meramente escriturai ou
incorporar-se em títulos de 1, 5, 10, 100, 500 ou 1000 acções, sendo
permitida a sua concentração ou divisão.

3 — Os títulos serão subscritos por dois administradores podendo
as respectivas assinaturas ser de chancela, autenticada com o selo
branco da sociedade.

ARTIGO 6.º

A sociedade pode participar em agrupamentos complementares de
empresas e em agrupamentos europeus de interesse económico, e, bem
assim, adquirir, originária ou subsequente, acções ou quotas em socie-
dades de responsabilidade limitada, qualquer que seja o objecto destas
e embora sujeitas a leis especiais.

ARTIGO 7.º

1 — Nos aumentos de capital da sociedade, os accionistas terão
direito de preferência na subscrição de novas acções relativamente a
quem não for accionista.

2 — O direito de preferência referido no número anterior, será
exercido pelos accionistas preferentes, nos termos estipulado no ar-
tigo 458.º do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 8.º

1 — Observadas as limitações impostas por lei, a sociedade pode
adquirir acções próprias e praticar sobre elas todas as operações que
se mostrem convenientes ao interesse social.

2 — Enquanto pertencerem à sociedade, as acções não têm quais-
quer direitos sociais, salvo o de participação em aumentos de capital
por incorporação de reservas e se a assembleia geral não deliberar em
sentido diverso.

ARTIGO 9.º

A sociedade pode emitir acções preferenciais sem voto, emitir
acções preferenciais remíveis, converter acções ordinárias em acções
preferenciais, em conformidade com o que for deliberado em assem-
bleia geral.

ARTIGO 10.º

1 — A sociedade poderá emitir obrigações sob qualquer das formas
previstas na lei e em conformidade com o que for deliberado em as-
sembleia geral.

2 — Observadas as limitações impostas por lei, a sociedade poderá
adquirir obrigações próprias e praticar sobre elas todas as operações
que se mostrem convenientes ao interesse social.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

ARTIGO 11.º

São órgãos da sociedade a assembleia geral, o conselho de adminis-
tração, o conselho fiscal.
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SECÇÃO I

Assembleia geral

ARTIGO 12.º

1 — A assembleia geral é constituída por todos os accionistas di-
reito de voto.

2 — Os accionistas sem direito de voto e os obrigacionistas não
poderão assistir às reuniões da assembleia geral.

ARTIGO 13.º

1 — A cada quinhentas mil acções corresponde um voto.
2 — Tem direito de voto o accionista titular de, pelo menos qui-

nhentas mil acções registadas em seu nome ou em seu nome deposi-
tadas na sede social ou em qualquer instituição de crédito até dez dias
antes da data designada para a reunião da assembleia geral comprova-
do perante a sociedade tal depósito, até cinco dias antes da data da
reunião.

3 — Os accionistas possuidores de um número inferior a quinhen-
tas mil acções, poderão agrupar-se por forma a completar esse núme-
ro, fazendo-se, então, representar por um accionista dos agrupados, o
que terá de ser comunicado ao presidente da mesa da assembleia geral
por meio de carta até dez dias antes da data da reunião.

ARTIGO 14.º

A mesa da assembleia geral é composta por um presidente e por
um secretário, accionistas ou não, eleitos pela assembleia geral por
quatro anos, os quais poderão ser reconduzidos por sucessivos qua-
driénios sem qualquer limitação.

ARTIGO 15.º

1 — A assembleia geral é convocada pelo presidente da mesa, a
convocatória deve ser publicada num jornal da cidade de Lisboa.

2 — A assembleia geral só poderá reunir, em primeira convocató-
ria, estando presentes ou representados accionistas titulares de pelo
menos 50 % das acções com voto.

3 — A convocatória de uma assembleia geral pode fixar uma se-
gunda data de reunião para o caso de a assembleia geral não poder
reunir-se por falta de quórum, dentro de 30 dias, mas não antes de
quinze podendo esta deliberar qualquer que seja o n.º de accionistas
presentes e o capital por eles representado.

SECÇÃO II

Conselho de administração

ARTIGO 16.º

1 — A administração da sociedade será exercida por um conselho
de administração, composto por 3 ou 5 membros, que podem ser ou
não accionistas, eleitos pela assembleia geral por quadriénios, sem
qualquer limitação.

2 — Cabe exclusivamente ao conselho de administração deliberar
sobre a sua composição, alteração e funcionamento orgânico, nome-
adamente cabe-lhe em exclusivo a designação de ou dos respectivos
vice-presidentes e a cooptação de administradores, sendo lhe permi-
tido a substituição de um dos seus membros por ano sem necessidade
de consentimento da assembleia geral.

3 — Os administradores podem fazer-se representar nas reuniões
do conselho por outros administradores, mediante simples carta diri-
gida ao presidente.

4 — Os administradores eleitos estabelecerão entre si, as restantes
regras de funcionamento do conselho de acordo com a lei e o contra-
to de sociedade em vigor.

5 — O conselho de administração poderá, por razões extraordiná-
rias, reunir por videoconferência, telefone ou Internet.

6 — O conselho de administração poderá nomear procuradores nos
termos gerais de direito.

ARTIGO 17.º

Aos membros do conselho de administração, dispensados de cau-
ção, aos membros do conselho fiscal será fixada a remuneração por
urna comissão de remunerações constituída por até três membros elei-
tos em assembleia geral por um período de quatro anos.

ARTIGO 18.º

1 — O conselho de administração reúne-se, pelo menos, urna vez
em cada três meses e, além disso, sempre que o seu presidente o con-
voque, por iniciativa própria, ou a pedido do órgão de fiscalização ou
de dois administradores.

2 — As deliberações do conselho de administração são tornadas por
maioria de votos dos administradores presentes ou devidamente re-
presentados, cabendo ao presidente, no caso de empate, voto de qua-
lidade.

3 — O conselho de administração poderá delegar a gestão corrente
da sociedade num administrador ou numa comissão executiva, forma-
da por três administradores, fixando os poderes que decida delegar-
-lhes, nos termos e limites da lei.

ARTIGO 19.º

1 — Compete ao conselho de administração exercer os mais am-
plos poderes de gestão e representação da sociedade em juízo e fora
dele, e praticar todos os actos e exercer todas as funções necessárias
à realização do objecto social.

2 — Ao conselho de administração assume também em exclusivo
as competências para deliberar sobre:

a) Aquisição de bens móveis e imóveis e aliená-los, permutá-los ou
obrigá-los por quaisquer actos ou contratos, ainda que se trate de
constituição de garantias reais;

b) Contrair empréstimos e assumir obrigações em nome da socie-
dade;

c) Confessar, desistir ou transigir em quaisquer acções que a socie-
dade seja autora ou ré, bem como comprometer-se em árbitros;

d) Deliberar sobre a participação da sociedade em quaisquer socie-
dades a constituir ou já constituídas, bem como sobre a associação
com outras empresas;

e) Tomar e dar de arrendamento, independentemente do prazo,
quaisquer bens móveis ou imóveis ou parte deles;

f) Trespassar ou tomar de trespasse quaisquer estabelecimentos;
g) Contratar pessoal e estabelecer a respectiva remuneração;
h) Exercício dos direitos sociais relativos às participações de que a

sociedade seja titular noutras sociedades;
i) Constituição de procuradores ou de mandatários nos termos do

artigo 256.º do Código Comercial ou para quaisquer outros e determi-
nados fins;

3 — Instalar ou adquirir, manter, transferir ou encerrar estabeleci-
mentos.

ARTIGO 20.º

1 — A sociedade vincula-se, pela assinatura de:
a) Dois administradores;
b) Um administrador e um procurador da sociedade com poderes

bastantes;
c) Um mandatário, dentro dos limites do mandato que lhe foi con-

ferido pelo conselho de administração e constantes da respectiva
procuração.

2 — Nos assuntos de mero expediente, basta a assinatura de qual-
quer administrador ou procurador.

SECÇÃO II

Fiscal único

ARTIGO 21.º

1 — A fiscalização dos negócios da sociedade será exercida tio fis-
cal único e um suplente, por um período de quatro anos, sendo per-
mitida a sua reeleição por sucessivos quadriénios e sem qualquer limi-
tação.

2 — A assembleia geral poderá deliberar que a fiscalização seda
exercida por um conselho fiscal, composto por um número impar de
membros, com um suplente, eleitos por um período igual de quatro
anos, sendo admitida a sua reeleição.

3 — O conselho fiscal reunirá periodicamente nos termos da lei e,
além disso, sempre que o respectivo presidente o convoque, quer por
iniciativa própria quer a pedido de qualquer dos restantes membros,
ou a solicitação do conselho de administração.

CAPÍTULO IV

Ano social e aplicação de resultados

ARTIGO 22.º

O ano fiscal da sociedade coincide com o ano civil.

ARTIGO 23.º

1 — Na deliberação sobre a aplicação dos lucros do exercício, a
assembleia geral observará as disposições legais sobre a constituição
de reservas.
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2 — Quanto ao remanescente, poderá a assembleia geral por mai-
oria simples, deliberar afectá-lo, total ou parcialmente, à constitui-
ção e reforço de quaisquer reservas ou destiná-lo a outras aplicações
especificas do interesse da sociedade, ou atribui-lo a dividendos aos
accionistas.

CAPÍTULO V

Dissolução e liquidação

ARTIGO 24.º

A sociedade dissolve-se apenas nos casos e termos previstos na lei.

ARTIGO 25.º

Dissolvida a sociedade proceder-se-á, extrajudicialmente a respec-
tiva liquidação e, salvo deliberação em contrário, serão liquidatários
os membros do concelho de administração em exercício.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

1 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2011144957

CEMI — TELEMARKETING E ESTUDOS
DE MERCADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 00534/890421; identificação de pessoa colectiva n.º 502149631;
inscrição n.º 30; número e data da apresentação: 21/050803.

Certifico que o texto que segue é transcrição da inscrição acima
referida:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores do património social, é de trinta e sete mil quatrocentos e
vinte euros e corresponde à soma das seguintes quotas:

a) Quinze quotas tituladas em nome da sócia Callmaster, Sociedad
Limitada, duas do valor nominal de setecentos e setenta e três euros
cada, duas do valor nominal de cento e sessenta e dois euros e cin-
quenta cêntimos cada, uma do valor nominal de trezentos e setenta e
cinco euros, uma do valor nominal de quinhentos e sessenta euros e
cinquenta cêntimos, uma do valor nominal de novecentos e trinta e
cinco euros e cinquenta cêntimos, quatro do valor nominal de dois
mil oitocentos e seis euros e cinquenta cêntimos cada e quatro do
valor nominal de mil e vinte e nove euros e cinco cêntimos cada;

b) Três quotas tituladas em nome do sócio Luís Francisco Mora de
Paiva Beija, uma do valor nominal de cem euros, outra do valor
nominal de trezentos e trinta e sete euros e cinquenta cêntimos e
outra do valor nominal de quatro mil cento e quarenta e seis euros e
quarenta e cinco cêntimos;

c) Duas quotas tituladas em nome do sócio José Constantino Viei-
ras da Costa, uma do valor nominal de duzentos e quarenta e dois
euros e cinquenta cêntimos, outra do valor nominal de quatro mil
trezentos e quarenta e um euros e quarenta e cinco cêntimos;

d) Três quotas tituladas em monte do sócio António Manuel de
Almeida Salvador, uma do valor nominal de seiscentos e sessenta e
seis euros, como bem próprio, outra do valor nominal de cento e
cinquenta e quatro euros e outra do valor nominal de três mil sete-
centos e sessenta e três euros e noventa e cinco cêntimos, estas duas
como bens comuns do casal;

e) Três quotas tituladas em nome do sócio João Manuel de Jesus
Ferreira Reis; uma do valor nominal de cem euros, outra da valor
nominal de duzentos e doze euros e cinquenta cêntimos e outra da
valor nominal de quatro mil duzentos e setenta e um euros e quarenta
e cinco cêntimos.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 20098979119

MIRANDELA — ARTES GRÁFICAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 04163/120718; identificação de pessoa colectiva n.º 500194335;
inscrição n.º 16; número e data da apresentação: 06/050822.

Certifico que foi registado o reforço e redenominação do capital
de 393 000 000$ para 1 061 070 euros tendo o artigo 4.º ficado com
a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social é de um milhão novecentos e sessenta e um mil e
setenta euros, inteiramente realizado, e está dividido em trezentas e
noventa e três mil acções do valor nominal de quatro euros e noven-
ta e nove cêntimos cada uma.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

1 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2010783492

C. A.  C.  I .  — CONSULTORIA, ADMINISTRAÇÃO,
CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 08359/990816; identificação de pessoa colectiva n.º 504610481;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2 e inscrição n.º 2; números e
data das apresentações: 6 e 7/050801.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Apresentação n.º 06/050801.
Nomeação dos órgãos sociais, por deliberação de 25 de Março de

2003.
Administrador único: Sílvia Olavo de Aguiar Cortês, casada, resi-

dente na Rua de São Francisco de Sales, 7, Lisboa.
Prazo da nomeação: quadriénio de 2003-2006
Fiscal único — Matos, Soares e Vaz, SROC; suplente — Manuel

Alberto Gaspar Soares, ROC.
Prazo da nomeação: biénio de 2003-2004.
Averbamento n.º 1; apresentação n.º 07/050801.
Recondução do fiscal único efectivo e suplente, por deliberação de

23 de Março de 2005, para o biénio de 2005-2006.

Está conforme o original.

31 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2010774159

MEL — SERVIÇOS DE MARKETING
E COMUNICAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 12 575/030730; identificação de pessoa colectiva n.º 506610110;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 27/050801.

Certifico que foi registada a dissolução e encerramento da liquida-
ção da sociedade supra.

Data da aprovação das contas: 30 de Março de 2005.

Está conforme o original.

31 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2010774353

PALHAMAR — INVESTIMENTOS E COMÉRCIO
IMOBILIÁRIO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 14 023/050225; identificação de pessoa colectiva n.º 507139020;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 02/050629.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Apresentação n.º 02/050629.
Nomeação dos órgãos sociais, por deliberação de 3 de Junho de

2005.
Administrador único: José Manuel de Barros Sales, casado, Aveni-

da de Fontes Pereira de Melo, 47, 3.º, esquerdo, Lisboa.
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Fiscal único — Jaime Matos, Castanheira Guilherme e Martins da
Silva, SROC, Avenida do Infante Santo, 347, 3.º, esquerdo, Lisboa;
suplente — Manuel Henrique Martins, residente na morada anterior,
 ROC.

Prazo da nomeação: quadriénio de 2005-2008.

Está conforme o original.

31 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2010769317

CLÍNICA DE SANTA MARIA DE BELÉM, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 1577/900326: identificação de pessoa colectiva n.º 502385766;
averbamentos n.os 1 e 2 à inscrição n.º 21 e e inscrição n.º 22; nú-
meros e datas das apresentações: 12 e 13/050615 e 7/050803.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Averbamento n.º 1; apresentação n.º 12/050615.
Cessação de funções do conselho fiscal, Jorge Gutierrez de Lima,

por ter renunciado em 1 de Dezembro de 2004.
Apresentação n.º 13/050615.
Nomeação de membros do conselho fiscal, por deliberação de 31

de Março de 2005, para o triénio em curso de 2004-2006:
Gonçalo Lopes da Costa de Ramos e Costa, Rua do Dr. António

Granjo, 33, 2.º, esquerdo, Algés; suplente — Vítor Manuel da Cunha
Ribeirinho, Avenida da Praia da Vitória, 71-A, 11.º, Lisboa, ROC.

Averbamento n.º 2; apresentação n.º 07/050803.
Cessação de funções do membro do conselho fiscal suplente, por

ter renunciado em 30 de Junho de 2005.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2010800419

MANZARRA & MIGUEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 14 426/050801; identificação de pessoa colectiva n.º 503087319;
inscrição n.º 19; número e data da apresentação: 8/050801.

Certifico que foi registada a alteração do contrato quanto aos arti-
gos 1.º, 3.º e 4.º da sociedade em epígrafe, os quais passam a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Célia Bastos, Unipessoal, L.da, e tem a
sua sede na Rua do Infante D. Pedro, 12-A, freguesia de Alvalade,
concelho de Lisboa.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinquenta
e nove mil oitocentos e cinquenta e cinco euros e setenta e cinco
cêntimos, representado por uma quota de igual valor nominal perten-
cente à sócia única.

ARTIGO 4.º

A sócia única fica desde já autorizada a celebrar negócios jurídicos
com a sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do
objecto social.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

31 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2010774191

MAPA SHOW, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 14 428/050801; identificação de pessoa colectiva n.º 507444221;
inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 28/050801.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato e foi constituída por Marco André Pinto Amaro,
solteiro, maior, natural de São Jorge de Arroios, concelho de Lisboa,
residente na Travessa do Pinheiro, 9, 2.º, direito, 1200-763 Lisboa,
portador do bilhete de identidade n.º 11194412, emitido em 12 de
Abril de 2004, pelos serviços de Identificação Civil de Lisboa, con-
tribuinte fiscal n.º 218118430.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Mapa Show, Unipessoal, L.da, e
tem a sua sede na Travessa do Pinheiro, 9, 2.º, direito, 1200-763
Lisboa, com o contribuinte fiscal n.º 507444221.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na organização de eventos, construção
civil, aluguer de espaços, comércio de terra e produtos florestais, alu-
guer de máquinas, exploração agropecuária.

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinco mil euros, integralmente realizado em
dinheiro, representado por uma quota de igual valor pertencente ao
sócio Marco André Pinto Amaro.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, compete ao
sócio Marco André Pinto Amaro, desde já designado gerente, bastan-
do a sua assinatura para obrigar a sociedade em todos os seus actos e
contratos.

ARTIGO 5.º

§ 1.º A gerência e a representação da sociedade pertencente ao sócio,
desde já nomeado gerente.

§ 2.º Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura do gerente.
§ 3.º A gerente tem a faculdade de constituir mandatários da socie-

dade para a prática de determinados actos que se tornem necessários.

ARTIGO 6.º

Fica desde já o gerente autorizado a movimentar livremente a to-
talidade do capital social em nome da sociedade ora constituída, para
fazer face às despesas com este contrato, seu registo e publicações e
ainda todas as despesas inerentes instalação da sede social, bem como,
à aquisição de equipamentos ou quaisquer outros bens necessários à
prossecução dos fins sociais.

Está conforme o original.

31 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2010774361

PNEUPORT — PNEUS PORTUGUESES, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 00600/890411; identificação de pessoa colectiva n.º 502139552;
averbamentos n.os 2 e 3 à inscrição n.º 8; números e data das apre-
sentações: 24 e 25/050803.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Averbamento n.º 2; apresentação n.º 24/050803.
Cessação de funções do membro da direcção Domingos Ramos

Sobreiro, por ter renunciado em 11 de Maio de 2005.
Averbamento n.º 3; apresentação n.º 25/050803.
De actualização.
O membro da direcção João Lopes Roxo passou a exercer as fun-

ções de vice-presidente e José António Martins Garcia da Silva pas-
sou a vogal.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2010774809

CITRONELA — SOCIEDADE TURÍSTICA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 00761/890710; identificação de pessoa colectiva n.º 502186569;
inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 41/050803.
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Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Apresentação n.º 41/050803.
Nomeação dos órgãos sociais, por deliberação de 30 de Março de

2005, para o triénio de 2005-2007.
Conselho de administração: presidente — José da Silva; vogais —

 Artur Manuel Proença de Carvalho e João Miguel Teixeira da Silva
Dantas de Almeida, solteiro, maior, Avenida de Paris, 3, 2.º, direito,
Lisboa.

Conselho fiscal: Martins Pereira & Associados, SROC, Franscisco
Teixeira da Silva Proença de Carvalho, solteiro, maior, Avenida do
Brasil, 539, Estoril, Sílvio Gomes Correia, viúvo, Rua de Cipriano
Dourado, 16, 7.º, esquerdo, Lisboa; suplente — Manuel Martins Pe-
reira, ROC.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2010774973

CONSULFRIO — PROJECTOS DE FRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 05435/960725; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e
data da apresentação: 40/050803.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Averbamento n.º 1; apresentação n.º 40/050803.
Deslocação da sede para a Rua da Actriz Palmira Bastos, lote 43,

1.º, C, freguesia de Marvila, Lisboa.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2010774590

CAI & YE — IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
DE PRONTO A VESTIR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 08377/990825; identificação de pessoa colectiva n.º 504417410;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 03/050803.

Certifico que foi registada a dissolução e encerramento da liquida-
ção da sociedade supra.

Data da aprovação das contas: 7 de Julho de 2005.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2010774795

CAIXA SEGUROS, SGPS, S. A.
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula

n.º 08575/991115; identificação de pessoa colectiva n.º 504622510;
inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 37/050803.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Apresentação n.º 37/050803.
Nomeação dos órgãos sociais, por deliberação de 15 de Julho de

2005, para o triénio de 2005-2007.
Conselho de administração: presidente — Caixa Geral de Depósi-

tos, S. A., que nomeou para exercer o cargo em nome próprio Vítor
Ângelo da Costa Martins, divorciado, Edifício Cascais Atrium, Estra-
da da Torre, 100, apartamento 512, Cascais; vogais — António
Manuel Maldonado Gonelha, casado, residente na Avenida dos Pláta-
nos, lote 58, 5.º, B, Jardins da Parede, Parede, Vítor Manuel Lopes
Fernandes, casado, Rua do Recife, 5, 3.º, direito, Oeiras, Jorge Manuel
Baptista Magalhães Correia, casado, Rua de Campolide, 351 E, Edifí-
cio IV, 4.º, D, Lisboa, e Francisco Adelino Gusmão Esteves de Carva-
lho, casado, Avenida dos Estado Unidos da América, 94, 9.º, A, Lisboa.

Fiscal único — Deloitte & Associados, SROC, S. A.; suplente —
Carlos Manuel Pereira Freire, ROC.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2011212480

CLÍNICA INTEGRADA DE MEDICINA DENTÁRIA,
PINTO & MOURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 09490/001013; identificação de pessoa colectiva n.º 505101670;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 11/050803.

Certifico que foi registada a dissolução e encerramento da liquida-
ção da sociedade supra.

Data da aprovação das contas: 26 de Julho de 2005.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2010774841

QUINTA DO COCHÃO — PROMOÇÃO
IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 078/020221; identificação de pessoa colectiva n.º 505677679;
averbamento n.º 3 à inscrição n.º 2 e inscrição n.º 4; números e
data das apresentações: 12 e 13/050803.

Certifico que o texto seguinte é a transcrição da inscrição acima
referida:

Averbamento n.º 3, apresentação n.º 12/050803.
Cessação de funções dos administradores Paulo Jorge Cerqueira

Ferreira e José António da Luz Carmo, por terem renunciado em 22 de
Fevereiro de 2005.

Apresentação n.º 13/050803.
Nomeação de membros do conselho de administração, por delibe-

ração de 4 de Julho de 2005, para o triénio em curso de 2004-2006.
Tiago Miguel Simões Costa Ferreira Vieira, casado, Rua de Teixeira

Lopes, 7, Corroios, Seixal; José Manuel Abreu Pereira Gouveia, casado,
Urbanização Posser de Andrade, lote 82, 2.º, esquerdo, Pinhal Novo,
Palmela.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2011156955

MVV ENERGIA PORTUGAL — SERVIÇOS
DE RACIONALIZAÇÃO, ENERGÉTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 300/020517; identificação de pessoa colectiva n.º 503590398;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 16; número e data da apresenta-
ção: 48/050803.

Certifico que o texto seguinte é a transcrição da inscrição acima
referida:

Averbamento n.º 1, apresentação n.º 48/050803.
Cessação de funções do gerente Gert Klaus Ludwig Riemenschnei-

zer, por ter renunciado em 3 de Março de 2005.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2010774981

CLÍNICA DR.A CRISTIANA VILHENA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 14 438/050803; identificação de pessoa colectiva n.º 507370520;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 14/050803.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato e foi constituída por:

1.º Dr.ª Cristiana Guerreiro Mestre Vilhena, solteira, maior, natu-
ral de Lisboa, freguesia de São Jorge de Arroios, residente na Rua do
Prof. Hernani Cidade, 5, 4.º, G, em Lisboa, contribuinte fiscal
n.º 224375270, inscrita na Ordem dos Médicos Dentistas sob o nº 3152.

2.º Manuel António Vilhena Charrua, natural da freguesia de São
Marcos da Ataboeira, concelho de Castro Verde, contribuinte fiscal
n.º 105528510, casado sob o regime da comunhão de adquiridos com
Ana Maria Guerreiro Mestre Vilhena, residente na Rua do Prof. Vir-
gínia Rau, lote H-6, 1-A, em Lisboa.
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1.º

A sociedade adopta a firma Clínica Dr.a Cristiana Vilhena, L.da, que
irá ter a sua sede na Rua do Professor Hernâni Cidade, 5, 4.º, G, em
Lisboa, freguesia do Lumiar.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá
ser deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
bem como criar sucursais, agências, delegações ou outras formas de
representação no território nacional e no estrangeiro.

2.º

A sociedade tem por objecto actividades de saúde humana, medici-
na dentária e odontologia e outras actividades de prática clínica em
ambulatório.

3.º

Fica desde já autorizada a aquisição de participações no capital social
de sociedades com objecto diferente do seu, em sociedades reguladas
por leis especiais e em agrupamentos complementares de empresas.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, e divide-se em duas quotas: uma do valor nominal de qua-
tro mil e novecentos euros da sócia Cristiana Guerreiro Mestre Vilhe-
na, e outra de cem euros do sócio Manuel António Vilhena Charrua.

5.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for delibe-
rado em assembleia geral, fica a cargo da sócia Cristiana Guerreiro
Mestre Vilhena, desde já nomeada gerente, sendo necessária a assina-
tura de um gerente para obrigar a sociedade em todos os seus actos e
contratos.

6.º

A cessão de quotas entre sócios é livre, a terceiros depende do
consentimento da sociedade, à qual é reservado o direito de preferên-
cia em primeiro lugar, e aos sócios não cedentes em segundo lugar.

7.º

Por morte ou interdição de qualquer sócio. a sociedade continuará
com os restantes sócios e os herdeiros do falecido ou representante
legal do interdito, devendo aqueles nomear de entre eles um que a
todos represente enquanto a quota de mantiver indivisa.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2010774868

COMUS — PRODUTOS E SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 08795/000203; identificação de pessoa colectiva n.º 504727270;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 39/050803.

Certifico que foi registada a dissolução e encerramento da liquida-
ção da sociedade supra.

Data da aprovação das contas: 25 de Julho de 2005.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2010774957

COMPANHIA DAS TÁBUAS — CARPINTARIA
MECÂNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 05674/961107; identificação de pessoa colectiva n.º 503754463;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 5 e inscrição n.º 7; números e
data das apresentações: 5 e 6/050803.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Averbamento n.º 1, apresentação n.º 05/050803.
Cessação de funções do gerente Carlos Paulo Portela Silva Miranda,

por ter renunciado em 10 de Fevereiro de 2005.

Mais certifico que foi registada a alteração do contrato quanto aos
artigos 3.º e 4.º, da sociedade em epígrafe, os quais passam a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de quarenta
e sete mil trezentos e oitenta euros, e corresponde à soma de duas
quotas iguais de vinte e três mil seiscentos e noventa euros cada,
pertencentes uma a cada um dos sócios José Manuel Alves Pinto e
Isabel Maria Vieira Guerra Pinto.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, será exercida pelo sócio, José Manuel
Alves Pinto, já designado gerente.

2 — A sociedade obriga-se, em todos os seus actos e contratos, com
a assinatura de um gerente.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

1 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2007280736

MESTRES — FORMAÇÃO E EDUCAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 1511/901008; identificação de pessoa colectiva n.º 502430729;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e
data das apresentações: 7 e 8/050822.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Averbamento n.º 1, apresentação n.º 07/050822.
Deslocação da sede para a Rua do Centro Cultural, 17, 1.º, fregue-

sia de São João de Brito, Lisboa.

Mais certifico que foi registado o reforço e redenominação do ca-
pital de 400 000$00 para € 5000, tendo o artigo 3º ficado com a
seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e corresponde à soma de duas quotas, uma de quatro mil
setecentos cinquenta euros pertencente à sócia Maria Rita Pinto Co-
elho da Silva, e outra de noventa nove euros e setenta seis cêntimos,
pertencente à sócia Maria Regina Apolônia Pinto Fernandes de Mas-
carenhas Arouca.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2010783514

MIGUEL ARRUDA — ARQUITECTOS ASSOCIADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 12 383/020412; identificação de pessoa colectiva n.º 500944440;
inscrições n.os 8 e 9; números e data das apresentações: 33 e 34/
050811.

Certifico que foi registada a alteração do contrato quanto ao arti-
go 1.º n.º 1, da sociedade em epígrafe, o qual passa a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade passa a adoptar a firma Miguel Arruda — Arqui-
tectos Associados, L.da, e tem a sua sede em Lisboa, no Largo da
Princesa, 26, 3.º, direito, freguesia de Santa Maria de Belém.

Mais certifico que foi registado o reforço e redenominação do ca-
pital de 400 000$00 para € 5000, tendo o artigo 3.º ficado com a
seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinco mil euros, está integralmente realizado
em dinheiro e nos demais valores constantes do activo social, e cor-
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responde à soma das seguintes quotas: uma de quatro mil setecentos e
cinquenta euros, na titularidade do sócio Miguel Carlos Gomes Arruda
e uma de duzentos e cinquenta euros, na titularidade do sócio Guilherme
Capucho Arruda.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2001131062

LOURINHÃ

TRANSPORTES HONORATO — TRANSPORTES
DE MERCADORIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 00860/
050997; identificação de pessoa colectiva n.º 503957127; data da
apresentação: 22062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva a acta n.º 12 e os demais documentos da pres-
tação de contas respeitantes ao ano de 2004.

Está conforme o original.

14 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Olga Maria
Cabral Matias. 2011220815

SILMAGDA — COMÉRCIO DE BEBIDAS E CAFÉS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 01180/
20011012; identificação de pessoa colectiva n.º 505482738; data
da apresentação: 27062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva a acta n.º 5 e os demais documentos da pres-
tação de contas respeitantes ao ano de 2004.

Está conforme o original.

14 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Olga Maria
Cabral Matias. 2011084865

MÁRIO SILVA LOURENÇO & FILHOS, REPARAÇÕES
AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 01137/
21062001; identificação de pessoa colectiva n.º 505552787; data
da apresentação: 27062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva a acta n.º 6 e os demais documentos da pres-
tação de contas respeitantes ao ano de 2004.

Está conforme o original.

14 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Olga Maria
Cabral Matias. 2011094844

DROGARIA FONSECA — TINTAS E PERFUMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 00583/
120692; identificação de pessoa colectiva n.º 502780240; data da
apresentação: 27062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva a acta n.º 17 e os demais documentos da pres-
tação de contas respeitantes ao ano de 2004.

Está conforme o original.

14 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Olga Maria
Cabral Matias. 2011094550

LEOSIL — COMÉRCIO DE RAÇÕES, ADUBOS,
SEMENTES E PESTICIDAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 00362/
090288; identificação de pessoa colectiva n.º 501931600; data da
apresentação: 27062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva a acta n.º 20 e os demais documentos da pres-
tação de contas respeitantes ao ano de 2004.

Está conforme o original.

14 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Olga Maria
Cabral Matias. 2011094615

PORTALEGRE
GAVIÃO

MERCEARIA ILDA ARRAIS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gavião. Matrícula n.º 00120/
20050905; identificação de pessoa colectiva n.º P 507381041;
inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 02/20050905.

Certifico que Ilda Maria Rafael Arrais, casada com Eusébio Manuel
Martins Arrais, na comunhão de adquiridos, residente na Rua de Dom
Nuno Álvares Pereira, 57, Belver, Gavião, constituiu a sociedade em
epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Mercearia Ilda Arrais, Unipessoal, L.da,
com sede na Rua Dom Nuno Álvares Pereira, 57, freguesia de Belver,
concelho de Gavião, podendo a gerência deslocar livremente a sede
social dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e, bem
assim, criar sucursais ou filiais no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto mercearia, comércio a retalho; pro-
dutos alimentares, produtos de limpeza, produtos agrícolas e outros
estabelecimentos não especializados.

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinco mil euros, integralmente realizado em
dinheiro, correspondente a uma única quota, pertencente à outorgante.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, compete à
outorgante e sócia única, Ilda Maria Rafael Arrais, que, desde já, se
autonomeia gerente, sendo obrigatória a sua assinatura, para que a
sociedade se considere validamente vinculada em todos os seus actos
e contratos.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá nomear mandatários ou procuradores da mes-
ma para a prática de determinados actos, atribuindo tais poderes
mediante procuração.

ARTIGO 6.º

As decisões da sócia de natureza igual às deliberações das assem-
bleias gerais devem ser registadas em acta, por ela assinada.

ARTIGO 7.º

A sócia única fica autorizada a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social e obedeçam à forma legalmente prescrita, a qual deverá ser
sempre por escrito.

Conferida, está conforme.

22 de Setembro de 2005. — O Ajudante, Abel de Matos Marques
Coelho. 2001467320

PARRACHOS — INDÚSTRIA HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gavião. Matrícula n.º 000122/
20050914; identificação de pessoa colectiva n.º P 507408551;
inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 01/20050914.
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Certifico que entre Maria Arminda Meneses Raimundo Parracho,
casada com António Calada Parracho, na comunhão de adquiridos, e
Maria Amélia Raimundo Parracho, solteira, maior, ambas residentes
na Rua do Dr. Dias Calazans, 20, Gavião, freguesia e concelho de
Gavião, foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo
contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Parrachos — Indústria Hote-
leira, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua do Dr. Eusébio Leão, 87,
Gavião, freguesia e concelho de Gavião.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo ainda
serem criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas de repre-
sentação, no território nacional.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem como objecto as actividades de café, cervejaria e
restaurante.

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinco mil euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde a soma de duas quotas, no valor
nominal de dois mil e quinhentos euros cada uma, pertencentes uma
a cada uma das sócias Maria Arminda Meneses Raimundo Parracho e
Maria Amélia Raimundo Parracho.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado em assembleia geral, compete à sócia Maria Arminda
Meneses Raimundo Parracho, que desde já fica nomeada gerente.

2 — A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.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 6.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quando
esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for incluída
em massa falida, ou quando, fora dos casos previstos na lei, for cedida
sem consentimento da sociedade.

Conferida, está conforme.

22 de Setembro de 2005. — O Ajudante, Abel de Matos Marques
Coelho. 2001467397

REPRESA — AGRO-TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gavião. Matrícula n.º 000121/
20050906; identificação de pessoa colectiva n.º P 507433238;
inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 01/20050906.

Certifico que entre Maria de Jesus Patrício Lino Neto Mota Gue-
des e marido, João Augusto Campos da Motta Guedes, casados no re-
gime da separação de bens, residentes na Rua Direita, 13, Paço do
Lumiar, em Lisboa, foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se
rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a denominação de Represa — Agro-
-Turismo, L.da, e vai ter a sua sede social, no Largo do Município,
13, freguesia e concelho de Gavião, podendo a gerência, por simples
deliberação, deslocá-la dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe.

2 — A gerência pode ainda criar delegações ou outro tipo de re-
presentações da sociedade onde e quando entender.

ARTIGO 2.º

O objecto consiste no exercício de agro-turismo, turismo de habi-
tação rural e de aldeia, gestão e exploração de propriedades rústicas e
urbanas, próprias ou de terceiros, obras e projectos, exploração agrí-
cola e silvícola e actividade agro-industrial.

ARTIGO 3.º

O capital social é de vinte e cinco mil euros correspondendo à soma
de duas quotas iguais, cada uma de doze mil e quinhentos euros, per-
tencente uma à sócia Maria de Jesus Patrício Lino Neto Mota Gue-
des, e outra pertencente ao sócio João Augusto Campos da Motta
Guedes.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade será exercida pela sócia Maria de Je-
sus Patrício Lino Neto Mota Guedes.

2 — A gerência, ficará dispensada de caução e terá ou não remune-
ração conforme for deliberado em assembleia geral.

3 — A sociedade obriga-se pela assinatura de um só gerente.

ARTIGO 5.º

A sociedade pode, através da sua gerência, constituir mandatários
para certos actos ou categorias de actos, atribuindo tais poderes atra-
vés de procuração.

ARTIGO 6.º

A cessão e divisão de quotas, no todo ou em parte, a estranhos,
depende do consentimento da sociedade, gozando os sócios em pri-
meiro lugar e a sociedade e segundo lugar do direito de preferência.

ARTIGO 7.º

Mediante prévia deliberação dos sócios fica permitida a participa-
ção da sociedade em agrupamentos complementares de empresas, bem
como em sociedades com objecto diferente, ou reguladas por lei espe-
cial, e inclusivamente como sócia de responsabilidade limitada.

Conferida, está conforme.

22 de Setembro de 2005. — O Ajudante, Abel de Matos Marques
Coelho. 2001467346

EUSÉBIO ARRAIS — TRANSPORTES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gavião. Matrícula n.º 00091/
021108; identificação de pessoa colectiva n.º 506244520; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 01/20050905.

Certifico que, em relação à sociedade, em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Inscrição n.º 2, apresentação n.º 01/20050905.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 15 de Junho de 2005

Está conforme o original.

22 de Setembro de 2005. — O Ajudante, Abel de Matos Marques
Coelho. 2001467311

PORTO
AMARANTE

LÍVIO TEIXEIRA RIBEIRO — TRANSPORTES, L.DA

Sede: Geraldes, Cepelos, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 758/
940217; identificação de pessoa colectiva n.º 503141666; data da
apresentação: 20050622.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

22 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, António Luís
Barbosa Ferreira. 2008311503

A. ANTÓNIO PEREIRA BASTOS, L.DA

Sede: Eira, Padronelo, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 423/
880919; identificação de pessoa colectiva n.º 502045752; data da
apresentação: 20050622.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

22 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, António Luís
Barbosa Ferreira. 2008310205

BASTOS & PAIVA — MOBILIÁRIO E DECORAÇÃO, L.DA

Sede: Edifício Rampa Alta, bloco B, fracção D,
São Gonçalo, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 2460/
20050620; identificação de pessoa colectiva n.º 507297334; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 04/20050620.

Certifico que entre António Estêvão Machado Bastos Sousa, sol-
teiro, maior e Ana Cristina Machado Paiva e Costa, solteira, maior,
foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege velo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Bastos & Paiva — Mobiliário e
Decoração, L.da

2 — Tem a sua sede no Edifício Rampa Alta, bloco B, fracção D,
freguesia de Amarante (São Gonçalo), concelho de Amarante.

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 importação, exportação, repre-
sentação, fabricação e comercialização de uma grande variedade de
produtos nomeadamente, mobiliário, artigos de decoração para o lar,
electrodomésticos, artigos de iluminação, têxteis para o lar e têxteis;
prestação de serviços de decoração de interiores.

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 igual a dez vezes o capital social.

3 — Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

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 nomeados gerentes ambos os sócios.

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

1 — A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes
casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as

obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros legi-

timários;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja

sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio;

h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-
sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.

2 — Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no
balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou a tercei-
ros.

3 — Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último ba-
lanço aprovado.

4 — Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de noventa dias, a contar da data do falecimen-
to, os herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante
comum.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

Conferida, está conforme.

1 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Cândida Maria Ramos
Cardoso Mesquita. 2010808614

TRANSPORTADORA A PADRONELENSE, L.DA

Sede: Bandoleiro, Padronelo, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1550/
001114; identificação de pessoa colectiva n.º 505205386; data da
apresentação: 20050622.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

22 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, António Luís
Barbosa Ferreira. 2010809947

MANUEL PINTO DA CUNHA & C.A,  L.DA

Sede: Lameira, Figueiró, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 828/
941206; identificação de pessoa colectiva n.º 503315290; data da
apresentação: 20050622.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

22 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, António Luís
Barbosa Ferreira. 2004979542

SERRALHARIA CIVIL DE VILA GARCIA — MANUEL
P. TEIXEIRA, L.DA

Sede: Cruz das Bouças, Vila Garcia, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 479/
890811; identificação de pessoa colectiva n.º 502207060; data da
apresentação: 20050622.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

22 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, António Luís
Barbosa Ferreira. 2010809955

CAT — CONSTRUÇÕES ALMEIDA & TEIXEIRA, L.DA

Sede: Lamaceiro, Telões, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 638/
920804; identificação de pessoa colectiva n.º 502828480; data da
apresentação: 20050622.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

22 de Junho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, António Luís
Barbosa Ferreira. 2008311406

RESTAURANTE OLIVEIRA, L.DA

Sede: Edifício Mozart, Árvores, Oliveira, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 2444/
20050601; identificação de pessoa colectiva n.º 506713873; data
da apresentação: 20050713.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

13 de Julho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, António Luís Barbosa
Ferreira. 2010810007

BAIÃO

CAMPELO & GOMES, CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Baião. Matrícula n.º 554/
031219; identificação de pessoa colectiva n.º 506769046;
averbamento n.º 01 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 01/20050914.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte acto de registo:

Pelo averbamento 01 à inscrição n.º 1 foi registada a cessação de
funções de gerente por parte de Carlos Manuel Pereira Gomes.

Data: 27 de Junho de 2005.
Causa: renúncia.

Conferi. Está conforme.

22 de Setembro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Rui Mário Ribeiro
Ramalho. 2011245346

CAMUDE — SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Baião. Matrícula n.º 603/
050310; identificação de pessoa colectiva n.º 507228413;
averbamento n.º 01 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 01/20050915.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte acto de registo:

Pelo averbamento 01 à inscrição n.º 1 foi registada a cessação de
funções de gerente por parte de Maria da Conceição Monteiro Perei-
ra dos Santos.

Data: 8 de Abril de 2005.
Causa: renúncia.

Conferi. Está conforme.

22 de Setembro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Rui Mário Ribeiro
Ramalho. 2011245338

FELGUEIRAS

TEIXEIRA & ARAÚJO — SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1988/
000310; identificação de pessoa colectiva n.º 504818368; data da
apresentação: 20050701.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes ao registo de prestação de contas referente ao ano de
2004 da sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

14 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 2003974520

COSTA & TEIXEIRA — INDÚSTRIA DE CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1345/
950601; identificação de pessoa colectiva n.º 503553000; data da
apresentação: 20050701.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes ao registo de prestação de contas referente ao ano de
2004 da sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

14 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 2004542640

ESTELA & CARLOS MOREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 3049/
041014; identificação de pessoa colectiva n.º 507107519; data da
apresentação: 20050715.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes ao registo de prestação de contas referente ao ano de
2004 da sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

15 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 2011277736

ELDOURADO — INDÚSTRIA HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1615/
971107; identificação de pessoa colectiva n.º 504014498; data da
apresentação: 20050705.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes ao registo de prestação de contas referente ao ano de
2004 da sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

15 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 2007802066

ELDOURADO — INDÚSTRIA HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1615/
971107; identificação de pessoa colectiva n.º 504014498; data da
apresentação: 20050705.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes ao registo de prestação de contas referente ao ano de
2001 da sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

15 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro.2007802082

ELDORADO — INDÚSTRIA HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1615/
971107; identificação de pessoa colectiva n.º 504014498; data da
apresentação: 20050705.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes ao registo de prestação de contas referente ao ano de
2002 da sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

15 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 2007802090

ELDOURADO — INDÚSTRIA HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1615/
971107; identificação de pessoa colectiva n.º 504014498; data da
apresentação: 20050705.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes ao registo de prestação de contas referente ao ano de
2003 da sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

15 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 2007802104

JOSÉ FERNANDO & AZEVEDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 483/
841218; identificação de pessoa colectiva n.º 501492585; data da
apresentação: 20050711.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes ao registo de prestação de contas referente ao ano de
2004 da sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

15 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 2011277337

EMTE — EMPRESA DE MONTAGENS
PARA TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2499/
011129; identificação de pessoa colectiva n.º 505890321; data da
apresentação: 20050711.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes ao registo de prestação de contas referente ao ano de
2003 da sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

15 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 2011277604

EMTE — EMPRESA DE MONTAGENS
PARA TELECOMUNICAÇÕES E ELECTRICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2499/
011129; identificação de pessoa colectiva n.º 505890321; data da
apresentação: 20050711.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes ao registo de prestação de contas referente ao ano de
2002 da sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

15 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 2011277612

SINTONIA COMERCIAL — IMPORT EXPORT, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2147/
010321; identificação de pessoa colectiva n.º 505374390; data da
apresentação: 20050727.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes ao registo de prestação de contas referente ao ano de
2004 da sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

16 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 2008765539

FÁBRICA DE CALÇADO KILAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 286/
790210; identificação de pessoa colectiva n.º 500822263; data da
apresentação: 20050721.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes ao registo de prestação de contas referente ao ano de
2004 da sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

15 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 2011277892

VIEIRA, ALVES & CUNHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2084/
001129; identificação de pessoa colectiva n.º 505135221; data da
apresentação: 20050727.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes ao registo de prestação de contas referente ao ano de
2004 da sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

16 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 2008765482

AGÊNCIA FUNERÁRIA DE BARROSAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2632/
020412; identificação de pessoa colectiva n.º 506094740; data da
apresentação: 20050727.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes ao registo de prestação de contas referente ao ano de
2004 da sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

16 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 2008765547

LUÍS GONZAGA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2934/
040112; identificação de pessoa colectiva n.º 506831370; data da
apresentação: 20050727.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes ao registo de prestação de contas referente ao ano de
2004 da sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

16 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 2008765555

VILATAFIS — ENGENHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2771/
021216; identificação de pessoa colectiva n.º 506396762; data da
apresentação: 20050727.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes ao registo de prestação de contas referente ao ano de
2004 da sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

16 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 2008765563

ALÍPIO PEREIRA & PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 495/
850423; identificação de pessoa colectiva n.º 501616330; data da
apresentação: 20050727.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes ao registo de prestação de contas referente ao ano de
2003 da sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

16 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 2007341239
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ALÍPIO PEREIRA & PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 495/
850423; identificação de pessoa colectiva n.º 501616330; data da
apresentação: 20050727.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes ao registo de prestação de contas referente ao ano de
2004 da sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

16 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 2007341212

MÁXIMO INTERNACIONAL — IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 659/
880419; identificação de pessoa colectiva n.º 501975128; data da
apresentação: 20050727.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes ao registo de prestação de contas referente ao ano de
2004 da sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

16 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 2006398873

SAVANA — CALÇADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 676/
880713; identificação de pessoa colectiva n.º 502008156; data da
apresentação: 20050727.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes ao registo de prestação de contas referente ao ano de
2004 da sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

16 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 2007968061

JOSÉ JOAQUIM PEREIRA TEIXEIRA & C.A,  L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 764/
890927; identificação de pessoa colectiva n.º 502223588; data da
apresentação: 20050727.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes ao registo de prestação de contas referente ao ano de
2004 da sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

16 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 2008765474

BLUSA — EMPRESA DE CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 924/
911015; identificação de pessoa colectiva n.º 502261366; data da
apresentação: 20050727.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes ao registo de prestação de contas referente ao ano de
2004 da sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

16 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 2008765571

MAGASOAL — COMERCIALIZAÇÃO DE ARTIGOS
PARA CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1504/
961205; identificação de pessoa colectiva n.º 503787671; data da
apresentação: 20050727.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes ao registo de prestação de contas referente ao ano de
2004 da sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

16 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 2011277841

LUÍS SOUSA & ROCHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1287/
950103; identificação de pessoa colectiva n.º 503354767; data da
apresentação: 20050725.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes ao registo de prestação de contas referente ao ano de
2004 da sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

16 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 2001038330

BOVICOURO — COMÉRCIO DE PELES,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2875/
030801; identificação de pessoa colectiva n.º 506673502; data da
apresentação: 20050704.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes ao registo de prestação de contas referente ao ano de
2004 da sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

15 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 2007968495

CORTAUTO — INDÚSTRIA DE CORTANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2326/
010817; identificação de pessoa colectiva n.º 505477203; data da
apresentação: 20050715.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes ao registo de prestação de contas referente ao ano de
2004 da sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

15 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 2011277728

LIAGO — INDÚSTRIA DE CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 580/
870130; identificação de pessoa colectiva n.º 501773770; data da
apresentação: 20050705.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes ao registo de prestação de contas referente ao ano de
2003 da sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

15 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 2003607153
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PÃO QUENTE FELGUEIRENSE, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1830/
990128; identificação de pessoa colectiva n.º 504420283; data da
apresentação: 20050711.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes ao registo de prestação de contas referente ao ano de
2004 da sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

15 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 2007348861

FREITAS & ALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 317/
800414; identificação de pessoa colectiva n.º 500961760; data da
apresentação: 20050630.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes ao registo de prestação de contas referente ao ano de
2004 da sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

14 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 2011259169

FACASTEL — FÁBRICA DE CALÇADO SENHORA
DO CASTELO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 604/
870514; identificação de pessoa colectiva n.º 501826343; data da
apresentação: 20050630.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes ao registo de prestação de contas referente ao ano de
2004 da sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

14 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 2011259134

FÁBRICA DE CALÇADO FOJO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 813/
900528; identificação de pessoa colectiva n.º 502357762; data da
apresentação: 20050630.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes ao registo de prestação de contas referente ao ano de
2004 da sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

14 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 2011259096

A. M. CUNHA & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1168/
940301; identificação de pessoa colectiva n.º 503168335; data da
apresentação: 20050630.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes ao registo de prestação de contas referente ao ano de
2004 da sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

14 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 2011259185

AUTO ABREU & TEIXEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2222/
010625; identificação de pessoa colectiva n.º 505291924; data da
apresentação: 20050630.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes ao registo de prestação de contas referente ao ano de
2004 da sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

13 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 2011226430

CALÇADO PATRIZÉ DE FELIX & TEIXEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1143/
940110; identificação de pessoa colectiva n.º 503132500; data da
apresentação: 20050630.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes ao registo de prestação de contas referente ao ano de
2004 da sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

13 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 2011276284

JOAQUIM DA SILVA NUNES & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 434/
830228; identificação de pessoa colectiva n.º 501356851; data da
apresentação: 20050630.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes ao registo de prestação de contas referente ao ano de
2004 da sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

13 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 2011259436

DOCOFIL — SOCIEDADE TÊXTIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 648/
880202; identificação de pessoa colectiva n.º 501928197; data da
apresentação: 20050630.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes ao registo de prestação de contas referente ao ano de
2004 da sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

13 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 2011258766

MARI — SPORT CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 657/
880620; identificação de pessoa colectiva n.º 501996842; data da
apresentação: 20050630.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes ao registo de prestação de contas referente ao ano de
2004 da sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

13 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 2011277116

MARÍLIO, CARVALHAIS & C.A,  L .DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 663/
880426; identificação de pessoa colectiva n.º 501975098; data da
apresentação: 20050630.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes ao registo de prestação de contas referente ao ano de
2004 da sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

13 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 2011261120



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIEN.º 7 — 10 de Janeiro de 2006 653

MICROLIP — INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 672/
880630; identificação de pessoa colectiva n.º 502003383; data da
apresentação: 20050630.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes ao registo de prestação de contas referente ao ano de
2004 da sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

13 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 2011259487

DEL SOL — FÁBRICA DE CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 674/
880704; identificação de pessoa colectiva n.º 502003391; data da
apresentação: 20050630.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes ao registo de prestação de contas referente ao ano de
2004 da sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

13 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 2011261066

RILIX — INDÚSTRIA DE CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 733/
890512; identificação de pessoa colectiva n.º 502160357; data da
apresentação: 20050630.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes ao registo de prestação de contas referente ao ano de
2004 da sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

13 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 2011277108

TRANSPORTES SAMPAIO & NOGUEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2004/
000508; identificação de pessoa colectiva n.º 504976257; data da
apresentação: 20050630.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes ao registo de prestação de contas referente ao ano de
2004 da sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

13 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 2011226465

GONDOMAR

ROCHANTIGA — SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 55 674/20011207; identificação de pessoa colectiva n.º 505729733;
número e data da apresentação: PC-2/20050921.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do ano
2004.

21 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Rodrigues. 2009715802

FAGO — FÁBRICA DE MÓVEIS DE GONDOMAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 37 641/830308; identificação de pessoa colectiva n.º 501361367;
número e data da apresentação: PC-1/050916.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do ano
2004.

19 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2009715225

JOAQUIM NUNES SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 22 556/770217; identificação de pessoa colectiva n.º 500648379;
inscrição n.º 17; número e data da apresentação: 2/050916.

Certifico que o capital social da sociedade em epígrafe foi alterado
de € 30 000 para € 80 000, tendo sido alterado o artigo 3.º que ficou
com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de oitenta mil euros e
está dividido em quatro quotas, uma quota do valor nominal de trinta
e dois mil euros, que pertence ao sócio Joaquim Nunes Santos, e três
quotas de valor nominal de dezasseis mil euros cada, que pertencem
uma a cada um dos sócios Amélia dos Santos Pinto, Manuel Fernando
Pinto dos Santos e David José Pinto dos Santos.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, foi
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

19 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2009715667

CRISTINA VILELA — SOCIEDADE DE CONTABILIDADE,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 55 711/020205; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e
data da apresentação: 3/050916.

Certifico que foi alterada a sede social, da sociedade em epígrafe,
cujo extracto da inscrição é a seguinte:

Sede: Avenida da Carvalha, 839, rés-do-chão, loja 14 CN, Fânze-
res, Gondomar.

Está conforme.

19 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2009715713

ANTÓNIO FERNANDO MARTINS DA SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 11 312/990511; identificação de pessoa colectiva n.º 504732030;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 1/050916.

Certifico que o capital social da sociedade em epígrafe foi alterado
de € 5000 para € 5500, tendo sido alterados os artigos 3.º e 4.º que
ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinco mil e quinhentos euros integralmente
realizado e está dividido em três quotas, uma quota do valor nominal
de três mil e quinhentos euros — quota própria — outra quota de valor
nominal de mil e quinhentos euros, que pertencem ambas ao sócio
Alcides José Pereira da Silva e outra quota de valor nominal de qui-
nhentos euros que pertence à sócia Eugénia Maria Monteiro Ventura
da Silva.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade remunerada ou não conforme for
deliberado em assembleia geral fica afecta ao sócio Alcides José Pe-
reira da Silva, já nomeado gerente.
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2 — A sociedade fica vinculada pela assinatura de um gerente.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, foi
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

19 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2009715470

CARVALHA DOCE — PADARIA, PASTELARIA
E CAFETARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 56 876/050203; identificação de pessoa colectiva n.º 507239571;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 1/19092005.

Certifico que foi alterada a sede social da sociedade em epígrafe
cujo extracto da inscrição é a seguinte:

Sede: Rua Presa da Cavada, 258, rés-do-chão, Fânzeres, Gondomar.

Está conforme.

20 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Rodrigues. 2009715705

FUN PLANET — ALUGUER DE EQUIPAMENTOS
INFORMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 56 340/20030512; identificação de pessoa colectiva n.º 506565262;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 3/20050919.

Certifico que foi efectuada a dissolução e encerramento da liquida-
ção, da sociedade em epígrafe, cujo extracto da inscrição é a seguinte:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 9 de Agosto de 2005.

Está conforme.

20 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Rodrigues. 2011048060

CARLOS FILIPE BANDEIRA & C.A,  L .DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 56 701/040713; identificação de pessoa colectiva n.º 506968596;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 5/050919.

Certifico que foi alterado o artigo 1.º, da sociedade em epígrafe,
anteriormente denominada Filipe Bandeira & C.a, L.da, que ficou com
a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Carlos Filipe Bandeira & C.A, L.da

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, foi
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

19 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Rodrigues. 2008631524

LOUSADA

TALHOS MENDONÇA, L.DA

Sede: Rua de Visconde de Alentem, Silvares, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 01411/
010903; identificação de pessoa colectiva n.º 501951415; data da
apresentação: 240605.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

16 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Luísa Manuel
Bacelar Vasconcelos Martins Neto Machado. 2008226905

MAIA

CROY II — COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 58 245/
20041008; identificação de pessoa colectiva n.º 507120043.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Apresentação n.º 5/20050715, inscrição n.º 2.
Alteração do contrato.
Artigo alterado: 3.º n.º 1.
Capital: € 20 000, após reforço de € 15 000 por incorporação de

suprimentos efectuado em partes iguais por ambos os sócios, passan-
do o artigo alterado a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 — O capital social é de vinte mil euros, encontrando-se integral-
mente subscrito e realizado, e está dividido em duas quotas, do valor
nominal de dez mil euros, pertencentes uma à sócia Maria de Fátima
Brochado da Costa Pinto outra ao sócio Francisco Correira Ferreira
Pinto.

Nos termos do artigo 28.º do Código das Sociedades, as entradas
em espécie foram objecto do relatório que segue em anexo, elaborado
por um revisor oficial de contas.

Relatório a que se refere o artigo 28.º do Código
das Sociedades Comerciais

Velosa, Nadais & Associados — sociedade de Revisores Oficiais de
Contas, inscrita na respectiva lista sob o n.º 91, com o número de
identificação fiscal 502500662 escritório na Praça Mouzinho de Al-
buquerque, 113, 5.º, na cidade do Porto, representada por Dr. Luís
Vieira Lomelino Velosa, Revisor Oficial de Contas número 536, na
cidade do Porto, vem apresentar o relatório em epígrafe, relativo à
realização do aumento do capital, por entradas em espécie, da socie-
dade por quotas Croy H — Comércio e Distribuição de Produtos
Alimentares, L.da, número de identificação de pessoa colectiva
507120043, na qual nem esta sociedade de Revisores Oficiais de Contas
nem o signatário têm quaisquer interesses materiais ou outros.

1 — Objectivo do presente relatório.
O presente relatório foi-nos solicitado, nos termos do artigo 28.º

do Código das sociedades Comerciais, atendendo a tratar-se de entra-
das em bens diferentes de dinheiro, as respeitantes ao presente au-
mento de capital.

2 — Descrição e titularidade dos bens.
Por acta da assembleia geral da sociedade, realizada em 20 de Ju-

nho de 2005 foi deliberdo por unanimidade aumentar o capital social
de € 5000 para € 20 000, mediante incorporação de suprimentos no
montante de € 15 000.

As quotas que perfaziam o capital social de € 5000, eram as se-
guintes:

Francisco Correia Ferreira Pinto — € 2500;
Maria de Fátima Brochado da Costa Pinto — € 2500;
Total — € 5000.
O aumento de capital previsto, de € 15 000, será realizado com

suprimentos, em partes proporcionais, passando o capital para
€ 20 000, composto pelas seguintes quotas:

Francisco Correia Ferreira Pinto — € 10 000;
Maria de Fátima Brochado da Costa Pinto — € 10 000;
Total — € 20 000.

conforme consta da referida acta.
Verificamos a existência dos referidos bens, bem como a respecti-

va titularidade, através de verificações à contabilidade.
3 — Descrição das entrada em espécie e critérios de a valia cão.
Para o aumento do capital social os Sócios procederam a entradas,

mediante suprimentos no valor de € 7500, cada um, de que dispu-
nham no balanço da empresa referido a 31 de Dezembro de 2004, e
aprovado por assembleia geral de 24 de Março de 2005.

No referido balanço constavam suprimentos no valor de # 15 545,
96, valor portanto superior ao necessário para as referidas entradas
para aumento do capital. O critério de avaliação adoptado foi o valor
histórico.

4 — Conclusão.
Face ao anteriormente exposto, declaramos para os devidos efei-

tos do artigo 28.º do Código das sociedades Comerciais que o valor de
avaliação encontrado é suficiente para a realização em espécie do
aumento das quotas com os já referidos suprimentos já realizadas por
todos os sócios.

27 de Junho de 2005. — Velosa, Nadais & Associados, SROC,
representada por, Luís Vieira Lomelino Velosa.
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O texto do pacto social actualizado encontra-se arquivado na res-
pectiva pasta.

Conferida, está conforme o original.

9 de Agosto de 2005. — O Segundo-Ajudante, José Pedro David
Ferreira. 2010166299

PENAFIEL

REAL SERVIÇOS — CONSTRUÇÕES
PAISAGÍSTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º  01193/
961220; identificação de pessoa colectiva n.º 503777889.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas res-
peitante ao ano de 2004, referente à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

16 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Duarte Moreira. 2003974954

PONTO PEQUENO — CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º  02223/
20020424; identificação de pessoa colectiva n.º 506020045.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas res-
peitante ao ano de 2004, referente à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

16 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Duarte Moreira. 2003975195

PUBLISTÚDIO — INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º  01080/
960109; identificação de pessoa colectiva n.º 503584762.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas res-
peitante ao ano de 2004, referente à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

16 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Duarte Moreira. 2003975187

RICARDO & LUÍS — SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 02723/
20050907; identificação de pessoa colectiva n.º P 507046455;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/20050907.

Certifico que entre Ricardo José de Oliveira Melo e Luís Filipe
Bulhões Leal Paula de Matos, foi constituída a sociedade em epígrafe
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma de Ricardo & Luís — Serviços de
Informática, L.da, tem a sua sede na Rua de Abílio Miranda, Edifício
Estádio, loja R, da freguesia e concelho de Penafiel.

§ único. Por simples deliberação da gerência poderá a sede social
ser transferida dentro do mesmo concelho ou para concelho limítro-
fe, bem como criar ou encerras filiais, agências ou outras formas lo-
cais de representação, em território nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços de informáti-
ca; comércio a retalho de máquinas e equipamento informático e de
outro material de escritório.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, em dinheiro, é de cinco
mil euros, está dividido em duas quotas iguais do valor nominal de
dois mil e quinhentos euros cada, pertencentes uma a cada um dos
sócios Ricardo José de Oliveira Melo e Luís Filipe Bulhões Leal Paula
de Matos.

ARTIGO 4.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal, por acordo unânime dos sócios, até dez vezes o capital social.

ARTIGO 5.º

1 — A gerência social e a sua representação em juízo e fora dele,
activa. e passivamente, fica afecta a sócios ou a não sócios com ou
sem remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral.

2 — Sem prejuízo no disposto no número anterior, ficam, desde já
nomeados gerentes os sócios Ricardo José de Oliveira Melo e Luís
Filipe Bulhões Leal Paula de Matos.

3 — Para obrigar a sociedade, em todos os seus actos e contratos,
é suficiente a assinatura de um gerente.

4 — Nos poderes normais da competência da gerência incluem-se
os de:

a) Comprar, trocar e vender veículos automóveis, outros móveis
para e da sociedade;

b) Tomar de arrendamento quaisquer locais para a sociedade, bem
como alterar ou rescindir os respectivos contratos;

c) Adquirir por trespasse ou por concessão de exploração, quais-
quer estabelecimentos comerciais ou industriais;

d) Celebrar contratos de locação financeira (leasing) ou de alugue-
res de longa duração;

e) Confessar, desistir e transigir em juízo.

ARTIGO 6.º

É livre a cessão de quotas entre sócios, porém a favor de estranhos
carece do consentimento da sociedade, a qual é reservado o direito de
preferência, em primeiro lugar e, em segundo lugar, os sócios não
cedentes.

ARTIGO 7.º

Os lucros líquidos apurados em cada exercício, depois de retiradas
as importâncias necessárias para o fundo de reserva legal, terão o
destino que a assembleia geral deliberar.

ARTIGO 8.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de cartas regista-
das, com aviso de recepção, dirigidas aos sócios com a antecedência
mínima de 15 dias, salvo os casos para que a lei prescreva formalida-
des especiais de convocação.

Conferida, está conforme.

7 de Setembro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Antero Amado de
Oliveira Araújo. 2009573811

MANUEL ALVES VIEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 01352/
980331; identificação de pessoa colectiva n.º 504124226; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 15/20050901.

Certifico que pela inscrição referida foi efectuado o registo de dis-
solução da sociedade em epígrafe.

Data da deliberação: 16 de Agosto de 2005.

Conferida, está conforme.

2 de Setembro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Antero Amado de
Oliveira Araújo. 2009573765

BETAFIEL — ARTEFACTOS DE BETÃO DE PENAFIEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º  00204/
780821; identificação de pessoa colectiva n.º 500872016; inscri-
ção n.º 8; número e data da apresentação: 09/20050905.

Certifico que, pela inscrição acima referida a sociedade em epígra-
fe, aumentou o capital para € 305 000 com um reforço de € 5721,26,
e transformou-se em sociedade anónima, alterando o nome para Be-
tafiel — Artefactos de Betão de Penafiel, S. A., nomeou os órgãos
sociais para o quadriénio 2005/2008.
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Data da deliberação: 18 de Agosto de 2005; tendo alterado o contra-
to que ficou com a seguinte redacção:

CAPÍTULO I

Denominação, sede, duração e objecto

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma de BETAFIEL — Artefactos de Betão
de Penafiel, S. A., regula-se pelas normas legais aplicáveis e por estes
estatutos.

ARTIGO 2.º

A sede da sociedade situa-se no lugar de Tapadinho, freguesia de
Guilhufe, concelho de Penafiel, podendo, mediante deliberação do
conselho de administração , ser transferida para qualquer outro local
dentro do mesmo concelho ou concelhos limítrofes.

ARTIGO 3.º

A sociedade durará por tempo indeterminado.

ARTIGO 4.º

O seu objecto social consiste no fabrico de artefactos de betão e a
comercialização de todos os materiais de construção e a montagem
em obras de artefactos de betão.

CAPÍTULO II

Capital social e acções

ARTIGO 5.º

1 — O capital social é de trezentos e cinco mil euros, está inte-
gralmente subscrito e realizado em dinheiro e encontra-se dividido
em trezentas e cinco mil acções com o valor nominal de um euro
cada uma.

2 — O capital poderá ser elevado em dinheiro até dois milhões e
quinhentos mil euros, por uma ou mais vezes, por deliberação do
conselho de administração que, nos termos legais, fixará a forma, as
condições de subscrição e as categorias de acções a emitir de entre as
previstas neste pacto ou outras permitidas por lei.

3 — Nos aumentos de capital, salvo deliberação diversa da assem-
bleia geral, será atribuído aos accionistas direito de preferência na
subscrição das novas acções, bem como no rateio das que não hajam
sido subscritas, sempre na proporção das que ao tempo possuírem.

ARTIGO 6.º

1 — As acções serão nominativas e ao portador, livre e reciproca-
mente, convertíveis a expensas dos respectivos titulares.

2 — As acções são representadas por títulos de uma, dez, cem, mil
e cinco mil acções.

3 — Os títulos são assinados por dois administradores, podendo a
assinatura ser de chancela por eles autorizada.

ARTIGO 7.º

1 — Os accionistas gozam de direito de preferência na transmissão
onerosa entre vivos, excepto no caso de transmissão entre ascenden-
tes e descendentes.

2 — Para o efeito da possibilidade de exercício desse mesmo direito
de preferência, o accionista que pretenda alienar parte ou a totalidade
das suas acções transmitirá esse seu desejo ao conselho de administra-
ção da sociedade, por meio de carta registada com aviso de recepção,
identificando o adquirente e indicando as condições em que se vai
efectuar a venda, e aquele dará conhecimento aos restantes accionis-
tas titulares de acções, por igual forma e dentro do prazo máximo de
15 dias, do conteúdo daquela comunicação.

3 — Os accionistas interessados na preferência comunicarão esta
sua pretensão ao conselho de administração , por igual forma e den-
tro do prazo máximo de 15 dias a contar da data da recepção da re-
ferida carta, e aquele órgão, nos 15 dias seguintes, informará os acci-
onistas alienantes da intenção daqueles.

4 — No caso de dois ou mais accionistas pretenderem exercer o
direito de preferência, as acções objecto de transmissão serão ratea-
das entre os mesmos, na proporção do número de acções de que cada
um for titular.

5 — O disposto neste artigo aplica-se apenas à transmissão de ac-
ções nominativas.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá emitir quaisquer modalidades ou tipo de obriga-
ções, nos termos que lhe sejam permitidos por lei e nas condições que
forem deliberadas pela assembleia geral ou, mediante deliberação do
conselho de administração.

ARTIGO 9.º

Dentro dos limites impostos pela lei a sociedade poderá adquirir e
deter acções ou obrigações próprias bem como realizar com elas to-
das as operações que julguem convenientes para os interesses sociais.

ARTIGO 10.º

Poderão ser exigidas aos titulares de acções nominativas presta-
ções acessórias além das entradas, nomeadamente através de presta-
ções suplementares de capital ou suprimentos, sendo o montante, e
elementos essenciais, fixados pela assembleia geral, sendo para as
prestações suplementares até ao limite de cinquenta por cento do
capital.

CAPÍTULO III

Órgãos Sociais
A) Disposições comuns

ARTIGO 11.º

1 — São órgãos da sociedade a assembleia geral, cujos trabalhos
serão dirigidos pela respectiva mesa, o conselho de administração e o
fiscal único, cujos mandatos terão a duração de quatro anos, coinci-
dindo com os exercícios sociais, podendo sempre ser reconduzidos por
uma ou mais vezes.

2 — Todos os órgãos sociais terão de possuir um livro de actas
onde serão inscritas as deliberações das respectivas reuniões.

ARTIGO 12.º

1 — As retribuições de qualquer espécie a auferir por cada um dos
órgãos sociais serão fixadas e a todo revistas pela assembleia geral da
sociedade.

2 — A percentagem global dos lucros do exercício destinada à re-
muneração dos corpos gerentes não poderá exceder cinquenta por
cento observando o disposto no número três do artigo trezentos e
noventa e nove do Código das Sociedades Comerciais.

B) Assembleia geral

ARTIGO 13.º

1 — A assembleia geral da sociedade representa a universalidade dos
accionistas, sendo as suas deliberações, quando tomadas nos termos
dos presentes estatutos e da lei, vinculativas para todos eles, ainda
que ausentes, discordantes ou incapazes.

2 — A assembleia geral é constituída por todos os accionistas que
tiverem direito a voto e além destes pelas pessoas singulares que dis-
pondo ou não de tal direito exerçam os cargos de membros efectivos
da Mesa da assembleia geral, do conselho de administração e o fiscal
único.

3 — os membros dos órgãos sociais presentes nas reuniões da as-
sembleia geral que não disponham de direito a voto poderão ainda
assim intervir nos trabalhos, apresentar propostas e participar nos
seus debates.

ARTIGO 14.º

1 — Terão direito a voto os accionistas que, até 15 dias antes da
data marcada para a respectiva reunião da assembleia disponham de
pelo menos cem acções averbadas em seu nome nos livros da socie-
dade, sendo nominativas; ou, registadas em seu nome nos livros da
sociedade ou depositadas no cofre da sociedade ou de instituições de
crédito, sendo ao portador; neste caso, o depósito na instituição de
crédito tem de ser comprovado por carta emitida por essa instituição
que dê entrada na sociedade pelo menos 15 dias antes da realização da
assembleia geral.

2 — A cada grupo de cem acções nas condições referidas no núme-
ro anterior corresponde um voto.

3 — Sem prejuízo do que a lei determinar sobre os seus represen-
tantes comuns todos os demais accionistas sem direito a voto ou os
obrigacionistas não poderão assistir às assembleias gerais.

4 — Os accionistas que não possuírem o número mínimo de ac-
ções necessário para conferir voto, poderão agrupar-se por forma a
completarem tal número devendo então fazer-se representar por um
só deles na assembleia geral, para além de cumprirem da mesma for-
ma as regras previstas no n.º 1 deste artigo.
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5 — No caso de contitularidade das acções só um dos contitulares,
com poderes de representação dos demais poderá participar nas reu-
niões da assembleia geral.

6 — Os accionistas com direito a voto poder-se-ão fazer represen-
tar nas reuniões da assembleia geral por cônjuge, ascendente, descen-
dente ou mandatário, mediante carta, devidamente assinada, dirigida
ao presidente da assembleia geral, indicando o nome, domicílio do
representante e data da assembleia.

ARTIGO 15.º

A Assembleia poderá funcionar em primeira convocatória, desde
que se encontrem presentes accionistas que representem mais de cin-
quenta por cento do capital social, salvo nos casos previstos no n.º 2
do artigo 383 do Código da sociedades Comerciais.

ARTIGO 16.º

1 — A mesa da assembleia geral será constituída por um presidente
e um Secretário, eleitos em assembleia geral.

ARTIGO 17.º

A assembleia geral reunirá:
a) Em sessão ordinária, no primeiro trimestre de cada ano;
b) Em sessão extraordinária, sempre que o conselho de administra-

ção ou o fiscal único o julguem conveniente ou quando requerido pelos
accionistas que representem pelo menos o mínimo capital social
imposto por lei para o efeito.

C) Administração

ARTIGO 18.º

1 — A administração da sociedade é confiada a um conselho de
administração composto por três membros efectivos eleitos em As-
sembleia geral, os quais designarão o presidente.

2 — A eleição dos administradores deve ser aprovada por votos
correspondentes, pelo menos, a cinquenta e um por cento do capital
social.

ARTIGO 19.º

Compete ao conselho de administração , sem prejuízo das demais
atribuições que lhe conferem a lei e estes estatutos:

a) Gerir todos os negócios sociais e efectuar as operações relativas
ao objecto social.

b) Representar a sociedade em juízo ou fora dele, propor ou con-
testar quaisquer acções, transigir ou desistir das mesmas e comprome-
ter-se em arbitragens. Para o efeito o conselho de administração
poderá delegar os seus poderes num só mandatário;

e) Aprovar o orçamento e o plano da empresa;
d) Adquirir, alienar e onerar ou locar quaisquer bens móveis, inclu-

indo acções, quinhões, quotas e obrigações;
e) Trespassar e tomar de trespasse estabelecimentos da e para a

sociedade;
f) Contrair empréstimos no mercado financeiro nacional e/ou in-

ternacional e aceitar a fiscalização das entidades mutuantes;
g) Deliberar que a sociedade preste às sociedades de que seja titular

de acções, quotas ou partes sociais, apoio técnico e financeiro, con-
cedendo empréstimos ou apresentando avales ou fianças;

h) Comprar, vender ou trocar veículos automóveis e motorizados
da e para a sociedade;

i) Constituir mandatários da sociedade, fixando a sua esfera de
competência e poderes delegados.

ARTIGO 20.º

Todos os documentos que obriguem a sociedade, incluindo cheques,
letras, livranças e aceites bancários, terão validade quando assinados
por:

a) Dois administradores; ou
b) Um administrador e um mandatário, nos termos da alínea i) do

número anterior.
ARTIGO 21.º

1 — O conselho de administração reunirá uma vez por trimestre e,
além disso, todas as vezes que o presidente ou a maioria dos membros
do conselho o convoque.

2 — As deliberações serão tomadas por maioria de votos, tendo o
presidente, em caso de empate, voto de qualidade.

3 — Qualquer administrador pode fazer-se representar nas reuni-
ões do conselho por outro administrador, mediante carta dirigida ao
presidente, a mencionar na acta e a arquivar. A carta de representa-
ção deverá indicar o dia e hora da reunião a que se destina.

D) Fiscalização

ARTIGO 22.º

1 — A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único.
2 — O fiscal único e o suplente são eleitos quadrienalmente pela

assembleia geral.
ARTIGO 23.º

As atribuições do fiscal único e do suplente são as que são especi-
ficadas por lei e as que ficam consignadas nestes estatutos.

ARTIGO 24.º

1 — Os membros do conselho de administração não estarão obri-
gados a prestar caução pelo exercício do seu cargo.

2 — Verificado qualquer dos eventos que por lei integram a socie-
dade na classificação com subscrição pública, a caução será prestada
pelo mínimo referido pela lei e por qualquer das formas por esta
permitidas.

CAPÍTULO IV

Disposições gerais

ARTIGO 25.º

O exercício social coincide com o ano civil.

ARTIGO 26.º

Deduzidas as parcelas que por lei se devam destinar à formação da
Reserva legal, os resultados líquidos evidenciados pelo balanço anual
terão a aplicação que a assembleia geral destinar, podendo esta por
deliberação distribuí-los total ou parcialmente ou afectá-los a reservas.

ARTIGO 27.º

O conselho de administração , ouvido o fiscal único, poderá resol-
ver distribuir aos accionistas lucros ou reservas no decurso de um
exercício, nos termos previstos na lei.

ARTIGO 28.º

1 — No caso de emissão de novas acções em virtude de aumento
de capital, estas só quinhoarão nos lucros a distribuir proporcional-
mente ao período que medeia entre a entrega das cautelas ou títulos
provisórios e o encerramento do exercício social.

2 — Em caso de aumento de capital por incorporação de reservas,
e emissão de novas acções respeitará a proporção entre as várias
categorias existentes, sendo sempre distribuídas ao accionista acções
da espécie por ele detida.

Nomeação do conselho de administração e fiscal único para o qua-
driénio 2005/2008.

Conselho de administração: presidente — Carlos Manuel Paquim da
Costa, casado, residente na Avenida de Sacadura Cabral, 22, Penafiel;
vice presidente — Alice Elfried Nemeth, casada, residente na Aveni-
da de Sacadura Cabral, 22, Penafiel; vogal — Carlos Manuel Nemeth
Paquim da Costa, solteiro, maior, residente na Avenida de Sacadura
Cabral, 22, Penafiel; fiscal único efectivo — Santos Vaz & Trigo de
Morais SROC, com sede na Rua de Silva Brinco, 148, S. Mamede
Infesta, Matosinhos, inscrita na lista de ROC com o número 155,
representada por João Manuel Trigo de Morais, ROC 881; suplen-
te — Marques da Cunha, Arlindo Duarte & Associados SROC, com
sede na Rua de Júlio Brito, 108, Porto, inscrita na lista de ROC sob
o número 52, representada por Joaquim Manuel Martins da Cunha,
ROC 859.

Data da deliberação: 18 de Agosto de 2005.

O texto do contrato, na sua redacção actualizada, ficou depositado
na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

9 de Setembro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Antero Amado de
Oliveira Araújo. 2009573781

VALPI BUS — ALBERTO PINTO & FILHOS
TRANSPORTES RODOVIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º  00069/
530506; identificação de pessoa colectiva n.º 500728348; inscri-
ção n.º 20; número e data da apresentação: 14/20050909.
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Certifico que pelo averbamento n.º 1 à inscrição acima referida foi
efectuada a recondução dos órgãos de administração e fiscalização para
o triénio 2005-2007.

Data da deliberação: 30 de Julho de 2005.

Conferida, está conforme.

19 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Antónia Maria
Cardoso da Silva. 2009573820

EDVS — ELECTRIFICADORA DO VALE DO SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 02724/
20050912; identificação de pessoa colectiva n.º P 507410580;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20050912.

Certifico que, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma de EDVS — Electrificadora do Vale do
Sousa, L.da, tem a sua sede no lugar de Outeiro, freguesia de Duas Igre-
jas, deste concelho de Penafiel.

§ único. Por simples deliberação da gerência a sociedade poderá
deslocar a sua sede, dentro do mesmo concelho ou para concelho li-
mítrofe, abrir e encerrar filiais, sucursais, agências ou outras formas
de representação social, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

 A sociedade tem por objecto, serviços de montagens eléctricas.

ARTIGO 3.º

O capital social realizado em dinheiro é de cinco mil euros, está
dividido em três quotas: uma do valor nominal de dois mil e quinhen-
tos euros, titulada em nome do sócio Nuno Filipe de Castro Constan-
te, e duas quotas iguais do valor nominal de mil duzentos e cinquenta
euros, tituladas uma em nome do sócio Joaquim Armindo Castro
Constante e outra em nome da sócia Teresa de Lurdes Castro Cons-
tante.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta a sócios e ou não sócios.
A nomear em assembleia geral.

2 — A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos com
a assinatura de um gerente.

3 — Sem prejuízo no disposto nos números anteriores, fica desde
já nomeado gerente o não sócio Joaquim Teixeira Soares Constante,
casado, residente no lugar do Outeiro, da freguesia de Duas Igrejas
deste concelho de Penafiel.

4 — Em ampliação dos poderes normais a gerência poderá:
a) Tomar de arrendamento quaisquer bens para a sociedade, inde-

pendentemente do prazo alterar ou rescindir os respectivos contratos;
b) Adquirir por trespasse ou por concessão de exploração, quais-

quer estabelecimentos comerciais e industriais;
c) Comprar, vender e permutar veículos automóveis de ou para a

sociedade outros móveis ou imóveis, assinando os respectivos con-
tratos;

d) Assinar quaisquer contratos de leasing ou de aluguer de longa
duração;

e) Confessar, desistir e transigir em juízo.

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

É livre a cessão de quotas entre os sócios; Porém, a favor de estra-
nhos depende do consentimento da sociedade, a qual tem direito de
preferência em primeiro lugar e os sócios não cedentes, em segundo
lugar.

ARTIGO 7.º

As assembleias gerais, sempre que a lei não prescreva outra forma-
lidades especiais, serão convocadas por cartas registadas, com aviso
de recepção, dirigidas aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias.

Conferida, está conforme.

15 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Antónia Maria
Cardoso da Silva. 2009573846

JORGE SILVA COSTA, S.  A.

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 00172/
760131; identificação de pessoa colectiva n.º 500574715; inscri-
ção n.º 6; números e data das apresentações: 7 e 8/20050905.

Certifico que, pela inscrição acima referida, a sociedade em epígrafe
aumentou o capital para € 685 000 com o reforço de € 1646,88,
tendo alterado o artigo 5.º do respectivo contrato que ficou com a
seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

1 — O capital social é de seiscentos e oitenta e cinco mil euros,
está integralmente subscrito e realizado e encontra-se dividido em cento
e trinta e sete mil acções, do valor nominal de cinco euros cada uma.

2 — O capital poderá ser elevado em dinheiro até dois milhões e
quinhentos mil euros, por uma ou mais vezes, por deliberação do
conselho de administração que, nos termos legais, fixará a forma, as
condições de subscrição e as categorias de acções a emitir de entre as
previstas neste pacto ou outras permitidas por lei.

3 — Nos aumentos de capital, salvo deliberação diversa da assem-
bleia geral, será atribuído aos accionistas direito de preferência na
subscrição das novas acções, bem como no rateio das que não hajam
sido subscritas, sempre na proporção das que ao tempo possuírem.

O texto do contrato, na sua redacção actualizada, ficou depositado
na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

9 de Setembro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Antero Amado de
Oliveira Araújo. 2009573790

SCAL — SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES ALBERTO
LEAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 00333/
831221; identificação de pessoa colectiva n.º 501411607; inscri-
ção n.º 20; número e data da apresentação: 14/20050901.

Certifico que pela inscrição acima referida foi efectuada a nomea-
ção do conselho de administração e do conselho fiscal.

Administração: presidente — Alberto Adriano Moreira Leal; vo-
gais — João Manuel do Couto Castro e Alberto Correia Dias; fiscali-
zação: presidente — Álvaro Falcão & Associados, SROC, representa-
da por Guy Alberto Fernandes de Poças Falcão; vogais — 1.º José
Barros da Costa; 2.º César da Mota Rocha; vogais suplentes — Antó-
nio Magalhães e Carlos Santos SROC.

Prazo para que foram nomeados: biénio 2004-2005.
Data da deliberação: 22 de Junho de 2005.

Conferida, está conforme.

2 de Setembro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Antero Amado de
Oliveira Araújo. 2009573757

SAPATARIA ANDIAMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 01857/
20010710; identificação de pessoa colectiva n.º 505598310; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 9/20050902.

Certifico que pelo averbamento n.º 1 à inscrição acima referida foi
alterada a sede para: lugar de Bouças, sem número, cave, São Mamede
de Recezinhos, Penafiel.

Conferida, está conforme.

5 de Setembro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Antero Amado de
Oliveira Araújo. 2009573242

DESIBRINDE — COMÉRCIO E SERVIÇOS DE BRINDES
PUBLICITÁRIOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 02726/
20050915; identificação de pessoa colectiva n.º P 507374738;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/20050915.
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Certifico que Pedro Manuel de Sousa Fernandes constituiu a socie-
dade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma DESIBRINDE — Comércio e Serviços
de Brindes Publicitários, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede em Bom-
bas da B. P., Ermida, Irivo, Penafiel.

2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio a retalho de brindes
publicitários e serviços de publicidade.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil ouros e está representado por uma só quota pertencente ao sócio
único, de igual valor nominal.

4.º

1 — A sociedade poderá adquirir participações noutras sociedades
com objecto diferente do seu ou reguladas por lei especial ou em agru-
pamentos complementares europeus de interesse económico, fican-
do-lhe todavia vedada a participação noutras sociedades unipessoais
por quotas.

2 — Poderão ser feitos suprimentos à sociedade nas condições es-
tabelecidas pelo sócio único até ao montante de cinquenta mil euros.

5.º

1 — A gerência social, remunerada ou não, conforme for decidido
pelo único sócio, será exercida por quem vier a ser designado gerente,
sendo desde já nomeado gerente o sócio Pedro Manuel de Sousa Fer-
nandes.

2 — Para obrigar a sociedade, em juízo e fora dele, incluindo a sua
vinculação em documentos, actos e contratos que envolvam respon-
sabilidade, é suficiente a intervenção de um gerente.

6.º

Ficam desde já autorizados os negócios entre a sociedade e o seu
único sócio, os quais deverão obedecer ao disposto no artigo 270.º do
Código das sociedades Comerciais.

Conferida, está conforme.

19 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Antónia Maria
Cardoso da Silva. 2009576128

FERNANDO FERREIRA DE MELO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 01336/
980305; identificação de pessoa colectiva n.º 504101404; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 8/20050913.

Certifico que pela inscrição acima referida a sociedade em epígrafe
aumentou o capital para € 500 000 com o reforço de € 400 240,41
tendo alterado o artigo 3.º do respectivo contrato que ficou com a
seguinte redacção :

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado é de quinhentos mil euros,
está dividido em quatro quotas, sendo uma do valor nominal de tre-
zentos e cinquenta mil euros, pertencente ao sócio Fernando Ferreira
de Melo, uma do valor nominal de cento e trinta mil euros, perten-
cente à sócia, Maria Rosa de Sousa Gomes, e duas iguais de dez mil
euros, pertencentes, uma a cada um dos sócios, Manuel Fernando
Gomes de Melo e Pedro José Gomes de Melo.

O texto do contrato, na sua redacção actualizada, ficou depositado
na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

18 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Antónia Maria
Cardoso da Silva. 2009573900

CONFECÇÕES TROTT LAPIN PORTUGAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 01210/
970219; identificação de pessoa colectiva n.º 503833312; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 11/20050912.

Certifico que pelo averbamento n.º2 à inscrição acima referida foi
efectuada a cessação de funções da gerente, Ana Cristina Aparício
Nogueira dos Santos, em 6 de Setembro de 2005, por renúncia.

Conferida, está conforme.

15 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Antónia Maria
Cardoso da Silva. 2009572254

TRANSPORTES ARLINDO DE SOUSA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 02721/
20050902; identificação de pessoa colectiva n.º P 507442440;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 10/20050902.

Certifico que Arlindo Fernando Barbosa de Sousa, constituiu a socie-
dade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Transportes Arlindo Sousa, Unipesso-
al, L.da, e tem a sua sede na Rua de Nossa Senhora da Paz, 21, fregue-
sia de Urrô, Concelho de Penafiel.

§ único. A sociedade poderá estabelecer filiais, sucursais, ou agenci-
as onde e quando o julgar conveniente.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste nos transportes rodoviários de mercadorias
por conta de outrem.

ARTIGO 3.º

O capital social é de € 50 000 representado por uma só quota do
seu único sócio Arlindo Fernando Barbosa de Sousa, encontrando-se
totalmente realizado em dinheiro.

§ único. Para o efeito do disposto n.º 4 do artigo 202.º do Código
das Sociedades Comerciais o sócio único declara sob sua inteira res-
ponsabilidade que o capital de cinquenta mil euros já foi depositado
numa conta aberta no Banco BPI, S. A., Balcão da Praça da Galiza,
na cidade do Porto.

ARTIGO 4.º

O sócio poderá fazer à sociedade prestações suplementares de ca-
pital até ao décuplo do seu montante inicial.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade será exercida pelo sócio único ou por ge-
rentes por si designados em acta, nos termos do n.º 2 do artigo 270.º-
-E do Código das Sociedades Comerciais.

§ único. Fica desde já designado gerente o sócio único Arlindo
Fernando Barbosa de Sousa, que não sendo sócio de mais nenhuma
sociedade unipessoal, obedece ao requisito imposto pelo n.º 1 do ar-
tigo 270.º-C do Código das Sociedades Comerciais, bem como o es-
tranho à sociedade José Eduardo Silva Ribeiro, casado, natural da
freguesia de Sobrado, concelho de Valongo, residente na freguesia de
Campo, concelho de Valongo, portador do bilhete de identidade
n.º 5825264, emitido pelos Serviços de Identificação do Porto.

ARTIGO 6.º

Em todos os actos e contratos respeitantes à sociedade, esta obri-
ga-se pela assinatura de um gerente.

ARTIGO 7.º

Para efeitos do disposto no artigo 270.º-F do Código das Socie-
dades Comerciais, fica o sócio único autorizado a celebrar negócios
jurídicos com a sociedade, para a prossecução do objecto desta.

Conferida, está conforme.

2 de Setembro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Antero Amado de
Oliveira Araújo. 2010850890

J. LOUREIRO & M. SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 02722/
20050905; identificação de pessoa colectiva n.º P 507413121;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 18/20050905.
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Certifico que, entre Jaime Fernandes Loureiro e Maria do Carmo
Leal Silva, foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo
seguinte contrato:

1.º

1 — A sociedade adopta a firma J. Loureiro & M. Silva, L.da, e
tem a sua sede no rés do chão do Edifício Sameiro Park, sito na Rua
das Lages, freguesia de Milhundos, concelho de Penafiel.

2 — A gerência poderá mudar a sede social para qualquer outro local
dos concelhos em que se situa e seus limítrofes, bem como estabele-
cer e encerrar filiais, sucursais ou qualquer outra forma de representa-
ção quer no pais como no estrangeiro.

2.º

O seu objecto consiste no comércio e representações de equipa-
mentos e artigos para limpeza do lar.

3.º

1 — O capital social integralmente realizado em dinheiro é de cin-
co mil euros e corresponde a soma de duas quotas iguais do valor no-
minal de dois mil e quinhentos euros cada, pertencendo uma ao sócio
Jaime Fernandes Loureiro e a outra à sócia Maria do Carmo Leal Silva.

2 — Haverá lugar a prestações suplementares de capital pelos só-
cios na proporção das respectivas quotas, sempre que assim decidido
por unanimidade, até ao montante máximo de trezentos e setenta e
cinco mil euros.

4.º

1 — A gerência da sociedade, podendo não ser remunerada, ficará
a cargo de um ou mais gerentes designados em assembleia geral.

2 — Ficam desde já designados gerentes da sociedade os sócios Jaime
Fernandes Loureiro e Maria do Carmo Leal Silva.

3 — A sociedade obriga-se pela intervenção de um gerente.
4 — A gerência fica desde já autorizada a alienar, onerar, adquirir,

tomar e dar em locação bens móveis e imóveis sujeitos a registo sem
prévia deliberação dos sócios.

5 — A remuneração dos gerentes poderá consistir, parcialmente,
numa percentagem dos lucros da sociedade.

5.º

1 — Na cessão de quotas a favor de não sócios, têm direito de
preferência em primeiro lugar os sócio e por fim a sociedade.

2 — O direito de preferência atribuído aos sócios será exercido na
proporção do valor das respectivas quotas.

3 — Para o exercício do direito de preferência, o sócio alienante
deverá comunicar aos titulares do direito de preferência por carta
registada com aviso de recepção, o projecto da transacção a realizar,
do qual constarão o nome do adquirente, o valor nominal da quota a
alienar, o preço e condições do seu pagamento e as garantias presta-
das e responsabilidades da sociedade de que o alienante pretenda ser
libertado por ocasião da cessão.

6.º

1 — No caso de exclusão de sócio que tenha infringido gravemen-
te alguma das suas obrigações sociais a quota respectiva será amorti-
zada.

2 — Na hipótese prevista no número anterior, a sociedade pagará
ao sócio o valor nominal da sua quota e a parte correspondente ao
fundo da reserva legal, ou o valor que resultar do último balanço apro-
vado, se for menor, devendo o pagamento ser dividido em quatro
prestações semestrais sem juros, vencendo-se a primeira 60 dias após
a deliberação de exclusão de sócio.

7.º

1 — A sociedade pode amortizar quotas:
a) Que tenham sido arrestadas, arroladas, penhoradas, apreendidas

para a massa falida ou insolvente, ou por qualquer outra forma sujei-
tas a venda em processo judicial ou subtraídas ao poder de disposição
do seu titular;

b) Por acordo com o sócio que delas for titular.
2 — A determinação do montante da amortização será feita por

acordo. Na ausência de acordo serão nomeados dois peritos, um pelo
titular da quota amortizada e outro pela sociedade.

3 — Se os peritos não chegarem a acordo sobre o valor da quota a
amortizar, optar-se-á pela média das duas avaliações efectuadas.

4 — Salvo norma imperativa em contrário ou acordo diverso en-
tre a sociedade e o titular da quota amortizada, o norma pagamento
da contrapartida da amortização far-se-á sempre em quatro presta-
ções semestrais, sucessivas e iguais, com juros à taxa legal, vencendo-
-se a primeira seis meses após a fixação definitiva dessa contrapartida.

8.º

1 — A sociedade dissolve-se por acordo de três quartas partes dos
votos correspondentes ao capital social ou nos casos previstos na lei.

2 — Dissolvida a sociedade, a assembleia geral nomeará os liquida-
tários sendo a liquidação feita nos termos por ela deliberados.

Conferida, está conforme.

5 de Setembro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Antero Amado de
Oliveira Araújo. 2009576101

BEATRIZ DE SOUSA FERREIRA & FILHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 02727/
20050915; identificação de pessoa colectiva n.º P 507469224;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 14/20050915.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma de Beatriz de Sousa Ferreira &
Filhos, L.da, tem a sua sede no lugar de Aidermo, freguesia de Capela,
deste concelho de Penafiel.

§ único. Por simples deliberação da gerência, poderá a sede social
ser transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe, ficando ainda autorizada a criar sucursais, agênci-
as, filiais ou quaisquer outras formas de representação social.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de mini mercado; talho,
comercio a retalho em outros estabelecimentos não especializados,
com predominância de produtos alimentares, bebidas ou tabaco.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de dez mil
euros, está dividido em cinco quotas, uma quota do valor nominal de
quatro mil euros, pertencente à sócia Beatriz de Sousa Ferreira e qua-
tro de igual valor nominal de mil quinhentos euros, cada, pertencen-
tes uma a cada um dos sócios, Maria Alice de Sousa Rodrigues, Paulo
Jorge de Sousa Rodrigues, Manuel de Sousa Rodrigues e Liliana de Sousa
Rodrigues.

ARTIGO 4.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal até ao quíntuplo do capital.

ARTIGO 5.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, fica afec-
ta a sócios e ou a não sócios conforme for deliberado em assembleia
geral.

2 — Não obstante o disposto no número anterior, ficam desde já
nomeados gerentes os sócios Beatriz de Sousa Ferreira, Maria Alice
de Sousa Rodrigues, Paulo Jorge de Sousa Rodrigues, Manuel de Sousa
Rodrigues e Liliana de Sousa Rodrigues.

3 — Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos é
suficiente a assinatura de um gerente.

4 — Em ampliação dos poderes normais a gerência poderá:
a) Dar e tomar de arrendamento quaisquer imóveis da e para a socie-

dade, independentemente do prazo, alterar ou rescindir os respecti-
vos contratos;

b) Adquirir por trespasse ou por concessão de exploração, quais-
quer estabelecimentos comerciais e industriais;

c) Comprar, vender e permutar veículos automóveis para e da socie-
dade, outros móveis, assinando os respectivos contratos;

d) Assinar quaisquer contratos de leasing ou de aluguer de longa
duração;

e) Confessar, desistir e transigir em juízo.

ARTIGO 6.º

É livre a cessão de quotas entre os sócios; porém, a favor de estra-
nhos, depende do consentimento da sociedade, a qual tem direito de
preferência em primeiro lugar e os sócios não cedentes, em segundo
lugar.

ARTIGO 7.º

Os lucros, depois de retiradas as importâncias necessárias para o
fundo de reserva legal, terão o destino que a assembleia geral deliberar.
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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.

19 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Antónia Maria
Cardoso da Silva. 2009573927

HORTO PONTO VERDE, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 02725/
20050912; identificação de pessoa colectiva n.º P 507462890;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/20050912.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Horto Ponto Verde, Sociedade
Unipessoal, L.da, tem a sede na Rua da Valdeveza, freguesia de Irivo,
Concelho de Penafiel.

§ único. A gerência poderá criar sucursais, agencias, delegações ou
outras formas locais de representação em qualquer parte do território
nacional, bem como deslocar a sua sede dentro do mesmo concelho
ou para concelho limítrofe, onde e quando julgar conveniente.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comercio a retalho de flores, plan-
tas e sementes para jardim; comercio por grosso de flores e plantas;
actividades dos serviços relacionados com a agricultura; actividades
de plantação e manutenção de jardins e espaços verdes.

ARTIGO 3.º

O capital social, realizado em dinheiro, é de cinco mil euros, re-
presentado por uma quota do valor nominal de cinco mil euros, titu-
lada em nome do sócio único Agostinho Ferreira da Silva.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for decidido
pelo sócio único, será exercida por um gerente ou mais gerentes, a
nomear.

1 — Fica desde já nomeado gerente o sócio único Agostinho Fer-
reira da Silva.

2 — A sociedade obriga-se pela assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

O sócio único poderá celebrar negócios com a sociedade, desde que,
tais negócios se destinem a prossecução do objecto da sociedade e
revistam a forma escrita.

ARTIGO 6.º

Poderão por decisão do sócio único ser efectuadas prestações su-
plementares de capital até dez vezes o montante do capital social.

ARTIGO 7.º

Por decisão do sócio único, a sociedade pode ser convertida numa
sociedade por quotas plural, através de cessão de quota ou aumento de
capital social por entrada de um novo sócio.

ARTIGO 8.º

No caso de morte do sócio único os seus herdeiros nomearão de
entre eles um que os represente a todos na sociedade, enquanto a quota
permanecer indivisa.

ARTIGO 9.º

A sociedade dissolver-se-á nos casos previstos na lei e ainda me-
diante decisão do seu sócio único.

Conferida, está conforme.

15 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Antónia Maria
Cardoso da Silva. 2009573854

BABO & C.A,  L .DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 00203/
19780614; identificação de pessoa colectiva n.º 500735913; nú-
mero e data da apresentação: 2/20050912.

Certifico que pela inscrição referida foi efectuado o registo de dis-
solução e encerramento da liquidação.

Data da aprovação das contas: 7 Setembro de 2005.

Conferida, está conforme.

18 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Antónia Maria
Cardoso da Silva. 2009573838

PORTO — 2.A SECÇÃO

ULLOA ÓPTICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 23 171/770922; identificação de pessoa colectiva n.º 500695512;
data da entrega: 28062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004, referentes à socie-
dade em epígrafe.

11 de Setembro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010655761

JOBIMOR — EXPORTAÇÃO DE TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 44 155/870915; identificação de pessoa colectiva n.º 501873163;
data da entrega: 28062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004, referentes à socie-
dade em epígrafe.

11 de Setembro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008915085

MANUEL FERREIRA & CASTRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 24 327/751024; identificação de pessoa colectiva n.º 500885176;
data da entrega: 28062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004, referentes à socie-
dade em epígrafe.

11 de Setembro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008915093

RAVITO — PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS
E ADMINISTRAÇÃO DE PATRIMÓNIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 54 853/990526; identificação de pessoa colectiva n.º 504425781;
data da entrega: 28062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004, referentes à socie-
dade em epígrafe.

19 de Setembro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008915255

SMLP — ADMINISTRAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
A EMPRESAS E GESTÃO DE BENS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 55 514/000322; identificação de pessoa colectiva n.º 504810502;
data da entrega: 28062005.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004, referentes à socie-
dade em epígrafe.

19 de Setembro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008915298

MEDICINA E CARDIOLOGIA DA BOAVISTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 50 841; identificação de pessoa colectiva n.º 503083836; data
da entrega: 050628.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004, referentes à socie-
dade em epígrafe.

19 de Setembro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008915280

JOSÉ MENDES SARAIVA & SOUSA MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 51 779/950224; identificação de pessoa colectiva n.º 503369225;
data da entrega: 28062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004, referentes à socie-
dade em epígrafe.

19 de Setembro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008906400

MARIA AUGUSTA BIANCHI DE AGUIAR — SERVIÇOS
TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 51 437; identificação de pessoa colectiva n.º 503258717; data
da entrega: 050628.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004, referentes à socie-
dade em epígrafe.

19 de Setembro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008906396

MARIA DE LURDES SABROSA FERREIRA DE LEMOS
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 56 667/010821; identificação de pessoa colectiva n.º 505388588;
data da entrega: 28062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004, referentes à socie-
dade em epígrafe.

19 de Setembro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010429249

PEDRO BRAGA — CLÍNICA DE ORTODONTIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 55 454/; identificação de pessoa colectiva n.º 504681001; data
da entrega: 050628.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004, referentes à socie-
dade em epígrafe.

19 de Setembro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010429192

TALHO CORREIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 52 633/960708; identificação de pessoa colectiva n.º 503709824;
data da entrega: 28062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004, referentes à socie-
dade em epígrafe.

19 de Setembro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008906426

M. M. PIRES, HONAVAR — NEUROLOGIA E ANOTOMIA
PATOLÓGICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 52 179; identificação de pessoa colectiva n.º 503516244; data
da entrega: 050628.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004, referentes à socie-
dade em epígrafe.

19 de Setembro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008906450

L. P. S. — LUSO PRESTADORA DE SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 48 714; identificação de pessoa colectiva n.º 502490551; data
da entrega: 050628.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004, referentes à socie-
dade em epígrafe.

19 de Setembro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008906485

PADARIA DO HEROÍSMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 21 547/751114; identificação de pessoa colectiva n.º 500392757;
data da entrega: 28062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004, referentes à socie-
dade em epígrafe.

19 de Setembro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008906493

JOÃO PINTO & TEIXEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 26 004; identificação de pessoa colectiva n.º 501166580; data
da entrega: 050628.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004, referentes à socie-
dade em epígrafe.

19 de Setembro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008906507

PINTO DE VASCONCELOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 26 292/810722; identificação de pessoa colectiva n.º 501185593;
data da entrega: 28062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004, referentes à socie-
dade em epígrafe.

19 de Setembro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010429184
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WALTER MORAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 17 719; identificação de pessoa colectiva n.º 500430608; data
da entrega: 050628.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004, referentes à socie-
dade em epígrafe.

19 de Setembro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008906515

POSTO DE ENFERMAGEM — ENFERMEIROS REUNIDOS
DE FRANCISCO ALVES DE MIRANDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 37 868/830502; identificação de pessoa colectiva n.º 501375961;
data da entrega: 28062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004, referentes à socie-
dade em epígrafe.

19 de Setembro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008906523

RODRIGUES & ALBUQUERQUE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 24 842/801119; identificação de pessoa colectiva n.º 501107207;
data da entrega: 28062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004, referentes à socie-
dade em epígrafe.

19 de Setembro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010429214

JUSTINO & ALFREDO VIEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 18 565; identificação de pessoa colectiva n.º 500547912; data
da entrega: 050628.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004, referentes à socie-
dade em epígrafe.

19 de Setembro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008906540

LOPES VAZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 25 016; identificação de pessoa colectiva n.º 500973326; data
da entrega: 050628.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004, referentes à socie-
dade em epígrafe.

20 de Setembro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008906566

GOREM — SOCIEDADE TÉCNICA DE SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 24 729/801021; identificação de pessoa colectiva n.º 501096850;
data da entrega: 28062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004, referentes à socie-
dade em epígrafe.

20 de Setembro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008906558

JORGE ANTÓNIO PEREIRA — CLÍNICA
DE PEDIATRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 46 876/900703; identificação de pessoa colectiva n.º 502374616;
data da entrega: 28062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004, referentes à socie-
dade em epígrafe.

20 de Setembro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010429206

J. SILVA & TEIXEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 9120; identificação de pessoa colectiva n.º 500491160; data da
entrega: 050628.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004, referentes à socie-
dade em epígrafe.

20 de Setembro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008906574

LAVANDARIA EXPRESSO DO PORTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 22 414/761230; identificação de pessoa colectiva n.º 500609403;
data da entrega: 28062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004, referentes à socie-
dade em epígrafe.

20 de Setembro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004082623

SORTE DAS FONTAÍNHAS — SOCIEDADE
AGRÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 55 363/000121; identificação de pessoa colectiva n.º 504813455;
data da entrega: 28062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004, referentes à socie-
dade em epígrafe.

16 de Setembro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008915239

JOVIFORM — CONSULTORIA EMPRESARIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 50 910; identificação de pessoa colectiva n.º 503102318; data
da entrega: 050628.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004, referentes à socie-
dade em epígrafe.

16 de Setembro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2011342392

J. F. FERREIRA CARDOSO & SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 37 891; identificação de pessoa colectiva n.º 501384928; data
da entrega: 050628.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004, referentes à socie-
dade em epígrafe.

16 de Setembro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008915247
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GABINETE DE CORRETORES DE SEGUROS DE OLÍMPIO
DE MAGALHÃES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 24 941; identificação de pessoa colectiva n.º 501105581; data
da entrega: 050628.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004, referentes à socie-
dade em epígrafe.

20 de Setembro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008906590

M. PIRES & NASCIMENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 40 620/851213; identificação de pessoa colectiva n.º 501630120;
data da entrega: 28062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004, referentes à socie-
dade em epígrafe.

20 de Setembro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008906183

VASCONCELOS, LEAL & VILAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 45 464/880831; identificação de pessoa colectiva n.º 502028718;
data da entrega: 28062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004, referentes à socie-
dade em epígrafe.

20 de Setembro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008906175

TERESA PEIXOTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 649/921006; identificação de pessoa colectiva n.º 502200839;
data da entrega: 28062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004, referentes à socie-
dade em epígrafe.

20 de Setembro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004435275

RECAUCHUTAGEM VITÓRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 334/440831; identificação de pessoa colectiva n.º 500228426;
data da entrega: 28062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004, referentes à socie-
dade em epígrafe.

20 de Setembro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008906167

SOCIFAN, SOCIEDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
MÉDICOS DE RECUPERAÇÃO E DESPORTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 57 324/020626; identificação de pessoa colectiva n.º 506118924;
data da entrega: 28062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004, referentes à socie-
dade em epígrafe.

19 de Setembro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008915328

TRACOMINE — TRATAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO
DE INERTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 56 378/010430; identificação de pessoa colectiva n.º 505454165;
data da apresentação: 28062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004, referentes à socie-
dade em epígrafe.

19 de Setembro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008915310

SESIQ — SOCIEDADE DE ENGENHARIA DE SISTEMAS
INFORMÁTICOS E DA QUALIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 56 939/01213; identificação de pessoa colectiva n.º 502398086;
data da apresentação: 28062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004, referentes à so-
ciedade em epígrafe.

19 de Setembro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004438843

S. T. S. — SOCIEDADE TÉCNICA DE SERVIÇOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 56 191/921116; identificação de pessoa colectiva n.º 502870966;
data da apresentação: 28062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004, referentes à so-
ciedade em epígrafe.

19 de Setembro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008915271

PORTOPATRI — CONSULTADORIA E GESTÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 55 668; identificação de pessoa colectiva n.º 504906003; data
da apresentação: 050628.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004, referentes à so-
ciedade em epígrafe.

19 de Setembro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008915263

MANUEL MARQUES & RIBEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 13 511/530123; identificação de pessoa colectiva n.º 501082824;
data da apresentação: 28062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004, referentes à so-
ciedade em epígrafe.

19 de Setembro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008906477
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OITO GRAUS OESTE — COMÉRCIO DE TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 56 709; identificação de pessoa colectiva n.º 505550261; data
da apresentação: 050628.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004, referentes à so-
ciedade em epígrafe.

19 de Setembro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008906469

U. G. E. T. — UNIDADE DE GASTRO ENDOSCOPIA
E TERAPÊUTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 56 389/010503; identificação de pessoa colectiva n.º 505214547;
data da apresentação: 28062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004, referentes à so-
ciedade em epígrafe.

19 de Setembro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008906442

MONTEIRO & SALGADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 23 283/781124; identificação de pessoa colectiva n.º 500806667;
data da apresentação: 28062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004, referentes à so-
ciedade em epígrafe.

19 de Setembro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008915336

JOSÉ DIAS RIBEIRO — TERRAPLANAGENS E ALUGUER
DE MÁQUINAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 45 545/890414; identificação de pessoa colectiva n.º 501685995;
data da apresentação: 28062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004, referentes à so-
ciedade em epígrafe.

19 de Setembro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002255377

GARAGEM AUTO PEREIRA & PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 23 409/790124; identificação de pessoa colectiva n.º 500795622;
data da apresentação: 28062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004, referentes à socie-
dade em epígrafe.

19 de Setembro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008647501

SETEL — SOCIEDADE TÉCNICA DE REPARAÇÕES
DE ELECTRODOMÉSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 38 730/840525; identificação de pessoa colectiva n.º 501569340;
data da apresentação: 28062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004, referentes à so-
ciedade em epígrafe.

20 de Setembro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004438797

REIS, COSTA & PINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 36 007; identificação de pessoa colectiva n.º 501251570; data
da apresentação: 050628.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004, referentes à so-
ciedade em epígrafe.

20 de Setembro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008485498

GARAGEM PLANAUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 40 874/860207; identificação de pessoa colectiva n.º 501578595;
data da apresentação: 28062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004, referentes à so-
ciedade em epígrafe.

20 de Setembro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008906582

RODRIGUES CARDOSO, MOREIRA DA COSTA
& ASSOCIADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 1160; identificação de pessoa colectiva n.º 502610697; data da
apresentação: 050628.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004, referentes à so-
ciedade em epígrafe.

20 de Setembro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010429052

IMAGIOLOGIA MÉDICA — DR. CARLOS V. CARMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 54 687/990312; identificação de pessoa colectiva n.º 504584898;
data da apresentação: 28062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004, referentes à so-
ciedade em epígrafe.

15 de Setembro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010671996

IMAGINÁRIO-ECONÓMICO — CONSULTORIA
PARA OS NEGÓCIOS E A GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 56 879/011120; identificação de pessoa colectiva n.º 505759020;
data da apresentação: 28062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004, referentes à so-
ciedade em epígrafe.

15 de Setembro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010671988
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SEAL — SOCIEDADE DE ENSINO AUTOMÓVEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 57 197/020717; identificação de pessoa colectiva n.º 506141020;
data da apresentação: 28062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004, referentes à so-
ciedade em epígrafe.

15 de Setembro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010926773

PENTAGMA — IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 59 256/050201; identificação de pessoa colectiva n.º 507161017;
data da apresentação: 28062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004, referentes à so-
ciedade em epígrafe.

15 de Setembro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010039998

GUILHERME RAMOS & C.A,  L .DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 22 845/780602; identificação de pessoa colectiva n.º 500750190;
data da apresentação: 28062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004, referentes à so-
ciedade em epígrafe.

15 de Setembro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010039971

SOCIEDADE DE TÊXTEIS
GONÇALO SALGADO & C.A,  L .DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 52 779/960919; identificação de pessoa colectiva n.º 503737135;
data da apresentação: 28062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004, referentes à so-
ciedade em epígrafe.

15 de Setembro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010039963

JACINTO MARTINS — ENGENHARIA CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 54 887/990609; identificação de pessoa colectiva n.º 504474251;
data da apresentação: 28062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004, referentes à so-
ciedade em epígrafe.

14 de Setembro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010039947

M. PINHEIRO, OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 55 331/000107; identificação de pessoa colectiva n.º 504819623;
data da apresentação: 28062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004, referentes à so-
ciedade em epígrafe.

14 de Setembro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010039920

LINHA-DESIGN — SERVIÇOS DE MARKETING, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 50 143/921020; identificação de pessoa colectiva n.º 502857986;
data da apresentação: 28062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004, referentes à so-
ciedade em epígrafe.

14 de Setembro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010039912

SOUTO MOURA — ARQUITECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 50 622/930622; identificação de pessoa colectiva n.º 503040673;
data da apresentação: 28062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004, referentes à so-
ciedade em epígrafe.

14 de Setembro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010039890

MEDITESE — MEDIAÇÃO E TÉCNICA SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 1518/911129; identificação de pessoa colectiva n.º 502654007;
data da apresentação: 28062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004, referentes à so-
ciedade em epígrafe.

14 de Setembro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008647609

JOSÉ DE SOUSA RIBEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 6559/240528; identificação de pessoa colectiva n.º 500558728;
data da apresentação: 28062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004, referentes à so-
ciedade em epígrafe.

14 de Setembro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008647625

IC-PS 2-IMAGEM COMPUTORIZADA — PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS MÉDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 56 935/020213; identificação de pessoa colectiva n.º 505763826;
data da apresentação: 28062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004, referentes à so-
ciedade em epígrafe.

14 de Setembro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010039866

IC-PS-IMAGEM COMPUTORIZADA — PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS MÉDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 52 049/950728; identificação de pessoa colectiva n.º 503066745;
data da apresentação: 28062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004, referentes à so-
ciedade em epígrafe.

14 de Setembro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010039858
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NIEPOORT — (VINHOS), S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 16 436/651115; identificação de pessoa colectiva n.º 500202141;
data da apresentação: 28062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004, referentes à so-
ciedade em epígrafe.

14 de Setembro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010039831

PAULINO, SOARES & C.A,  L .DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 2702/160219; identificação de pessoa colectiva n.º 500700931;
data da apresentação: 28062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004, referentes à so-
ciedade em epígrafe.

14 de Setembro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002268703

PAPELARIA MODELO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 5865/220705; identificação de pessoa colectiva n.º 500132330;
data da apresentação: 28062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004, referentes à so-
ciedade em epígrafe.

14 de Setembro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002268665

IRMÃOS SÁS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 783/680311; identificação de pessoa colectiva n.º 500141940;
data da apresentação: 28062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004, referentes à so-
ciedade em epígrafe.

14 de Setembro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010039815

MARQUES & RIBEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 13 080/500414; identificação de pessoa colectiva n.º 500185247;
data da apresentação: 28062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004, referentes à so-
ciedade em epígrafe.

13 de Setembro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008906159

GUILHERME SILVA & GOMES, SUCESSORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 16 350/650816; identificação de pessoa colectiva n.º 501119671;
data da apresentação: 28062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004, referentes à so-
ciedade em epígrafe.

13 de Setembro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002268711

JOSÉ DOMINGOS DE BASTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 19 340/710715; identificação de pessoa colectiva n.º 500155968;
data da apresentação: 28062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004, referentes à so-
ciedade em epígrafe.

13 de Setembro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010154231

TECNOAR — TÉCNICA DE EQUIPAMENTO
A AR COMPRIMIDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 25 229/800515; identificação de pessoa colectiva n.º 500965633;
data da apresentação: 28062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004, referentes à so-
ciedade em epígrafe.

13 de Setembro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2011190304

JOSÉ M. S. APOLINÁRIO & C.A,  L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 22 045/760721; identificação de pessoa colectiva n.º 500608687;
data da apresentação: 28062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004, referentes à so-
ciedade em epígrafe.

13 de Setembro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002268746

SOGEMPOR — SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES
E GESTÃO DE PROPRIEDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 50 516/930428; identificação de pessoa colectiva n.º 502990635;
data da apresentação: 28062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004, referentes à so-
ciedade em epígrafe.

13 de Setembro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008906140

TALHO NUTRITIVA — COMÉRCIO DE CARNE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 51 669/950111; identificação de pessoa colectiva n.º 503339873;
data da apresentação: 28062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004, referentes à so-
ciedade em epígrafe.

13 de Setembro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002268681

LUÍS PEDRO SILVA — ARQUITECTO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 54 471/981117; identificação de pessoa colectiva n.º 504283740;
data da apresentação: 28062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004, referentes à so-
ciedade em epígrafe.

15 de Setembro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008914461
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G. M. A. — GESTÃO DO MEIO AMBIENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 52 743/960826; identificação de pessoa colectiva n.º 503711900;
data da apresentação: 28062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004, referentes à so-
ciedade em epígrafe.

15 de Setembro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008914488

LINCE — COSMÉTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 51 642/950103; identificação de pessoa colectiva n.º 503340081;
data da apresentação: 28062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004, referentes à so-
ciedade em epígrafe.

15 de Setembro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008914496

STAND BAIÃO — AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 45 868/890612; identificação de pessoa colectiva n.º 502171677;
data da apresentação: 28062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004, referentes à so-
ciedade em epígrafe.

15 de Setembro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008914518

SIGMA TEAM CONSULTING, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 56 573/010713; identificação de pessoa colectiva n.º 505376237;
data da apresentação: 28062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004, referentes à so-
ciedade em epígrafe.

15 de Setembro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008915123

SETE PÉS — PROJECTO ARTÍSTICO-CULTURAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 7083/981009; identificação de pessoa colectiva n.º 504250221;
data da apresentação: 28062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004, referentes à so-
ciedade em epígrafe.

15 de Setembro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2009552563

VANURBIS — PROJECTOS, AVALIAÇÕES
E PROMOÇÃO DE BENS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 4389/960711; identificação de pessoa colectiva n.º 503673536;
data da apresentação: 28062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004, referentes à so-
ciedade em epígrafe.

15 de Setembro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008915140

MARIA ODETE MAGALHÃES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 23 893/790607; identificação de pessoa colectiva n.º 500868662;
data da apresentação: 28062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004, referentes à so-
ciedade em epígrafe.

15 de Setembro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008647544

SÉCULOS PASSADOS — ANTIGUIDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 56 197/010209; identificação de pessoa colectiva n.º 505288753;
data da apresentação: 28062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004, referentes à so-
ciedade em epígrafe.

16 de Setembro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008915166

RELOJOARIA JOSÉ AFONSO MOURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 55 215/991117; identificação de pessoa colectiva n.º 504478184;
data da apresentação: 28062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004, referentes à so-
ciedade em epígrafe.

16 de Setembro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008647552

ROCHETAL — INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO
DE ROCHAS ORNAMENTAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 46 039/890118; identificação de pessoa colectiva n.º 502093854;
data da apresentação: 28062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004, referentes à so-
ciedade em epígrafe.

16 de Setembro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008915174

GERMANO SOARES & VIEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 24 979/800311; identificação de pessoa colectiva n.º 500937826;
data da apresentação: 28062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004, referentes à so-
ciedade em epígrafe.

16 de Setembro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008647455

GINOINFORMAÇÕES, PUBLICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 50 123/921009; identificação de pessoa colectiva n.º 502855304;
data da apresentação: 28062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004, referentes à so-
ciedade em epígrafe.

16 de Setembro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004438878
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TEIXEIRA DA ROCHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 38 765; identificação de pessoa colectiva n.º 501462279; data
da apresentação: 050628.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004, referentes à so-
ciedade em epígrafe.

15 de Setembro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2011035678

TECNECO — TECNOLOGIAS ANTIPOLUIÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 48 199; identificação de pessoa colectiva n.º 502370696; data
da apresentação: 050628.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004, referentes à so-
ciedade em epígrafe.

16 de Setembro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008647528

LUÍS NICOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 42 957; identificação de pessoa colectiva n.º 501732721; data
da apresentação: 050628.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004, referentes à so-
ciedade em epígrafe.

16 de Setembro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004438835

RESTAURO ANTIGO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 50 795; identificação de pessoa colectiva n.º 502901063; data
da apresentação: 050628.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004, referentes à so-
ciedade em epígrafe.

16 de Setembro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010409191

JOÃO ANTÓNIO OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 45 022; identificação de pessoa colectiva n.º 502091630; data
da apresentação: 050628.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004, referentes à so-
ciedade em epígrafe.

16 de Setembro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008915182

JOSÉ ARAÚJO & GRACINDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 42 147; identificação de pessoa colectiva n.º 501671781; data
da apresentação: 050628.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004, referentes à so-
ciedade em epígrafe.

16 de Setembro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008507262

NAEX — PRODUTOS PARA O LAR E INDÚSTRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 420; identificação de pessoa colectiva n.º 501849831; data da
apresentação: 050628.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004, referentes à so-
ciedade em epígrafe.

16 de Setembro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008915190

SEBASTIÃO JOSÉ MAGALHÃES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 53 359; identificação de pessoa colectiva n.º 503935832; data
da apresentação: 050628.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004, referentes à so-
ciedade em epígrafe.

16 de Setembro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008915204

RIOBOM TRADING, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 51 954; identificação de pessoa colectiva n.º 503434922; data
da apresentação: 050628.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004, referentes à so-
ciedade em epígrafe.

16 de Setembro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004138548

SERVILEBER — SERVIÇOS E COMÉRCIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 53 801; identificação de pessoa colectiva n.º 504068989; data
da apresentação: 050628.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004, referentes à so-
ciedade em epígrafe.

16 de Setembro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010664264

GRACILMOR — SOCIEDADE COMERCIAL
DE REPRESENTAÇÕES, IMPORTAÇÃO

E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 22 665/770324; identificação de pessoa colectiva n.º 500359237;
data da apresentação: 28062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004, referentes à so-
ciedade em epígrafe.

16 de Setembro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008915212

MARTINS MOREIRA & MOREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 46 113; identificação de pessoa colectiva n.º 500890811; data
da apresentação: 050628.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004, referentes à so-
ciedade em epígrafe.

16 de Setembro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008915220
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PAULO FULGÊNCIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 51 874/950417; identificação de pessoa colectiva n.º 503407011;
data da apresentação: 28062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004, referentes à so-
ciedade em epígrafe.

13 de Setembro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008906132

NEUROCIRURGIA ERCAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 52 830/920219; identificação de pessoa colectiva n.º 502706678;
data da apresentação: 28062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004, referentes à so-
ciedade em epígrafe.

13 de Setembro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008906124

LAURA DIAS & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 58 726/040416; identificação de pessoa colectiva n.º 506798720;
data da apresentação: 28062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004, referentes à so-
ciedade em epígrafe.

13 de Setembro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010154312

SOUSA MAIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 16 614/660520; identificação de pessoa colectiva n.º 500419809;
data da apresentação: 28062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004, referentes à so-
ciedade em epígrafe.

13 de Setembro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008906108

MOAGEM CERES A. DE FIGUEIREDO & IRMÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 906/901014; identificação de pessoa colectiva n.º 500194513;
data da apresentação: 28062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004, referentes à so-
ciedade em epígrafe.

13 de Setembro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008906094

IMOFERMA — IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 512/871218; identificação de pessoa colectiva n.º 501911995;
data da apresentação: 28062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004, referentes à so-
ciedade em epígrafe.

13 de Setembro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008906086

GILLCAR NORTE — COMÉRCIO E INDÚSTRIA
DE MÁQUINAS E TINTAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 20 408/731008; identificação de pessoa colectiva n.º 500127042;
data da apresentação: 28062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004, referentes à so-
ciedade em epígrafe.

13 de Setembro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008906078

R. GUIMARÃES — PROJECTOS IMOBILIÁRIOS
E CONSULTORIA DE GESTÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 56 558/010711; identificação de pessoa colectiva n.º 505551250;
data da apresentação: 28062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004, referentes à so-
ciedade em epígrafe.

12 de Setembro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008906060

IEFEM — IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 54 612/990125; identificação de pessoa colectiva n.º 504606522;
data da apresentação: 28062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004, referentes à so-
ciedade em epígrafe.

12 de Setembro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008906051

MÁRIO DA SILVA BRAGA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 19 056/710113; identificação de pessoa colectiva n.º 500184267;
data da apresentação: 28062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004, referentes à so-
ciedade em epígrafe.

11 de Setembro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008906043

INDINOR — INDÚSTRIAS QUÍMICAS, S. A.
Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula

n.º 44 490/871210; identificação de pessoa colectiva n.º 501935851;
data da apresentação: 28062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004, referentes à so-
ciedade em epígrafe.

11 de Setembro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008906035

LUÍSA & DAVID FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 45 797/890526; identificação de pessoa colectiva n.º 502165219;
data da apresentação: 28062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004, referentes à so-
ciedade em epígrafe.

11 de Setembro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008915115
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HOJE — INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 45 989/900122; identificação de pessoa colectiva n.º 502273950;
data da apresentação: 28062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004, referentes à so-
ciedade em epígrafe.

11 de Setembro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008915107

VILA DO CONDE

FRICONDE — FÁBRICA DE FRIGORÍFICOS DE VILA
DO CONDE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 00876/880114; identificação de pessoa colectiva n.º 501919996;
número e data da apresentação: PC-1036/050804.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

12 de Setembro de 2005. — Pela Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2009934938

IJOFER — HIDRÁULICOS BASCULANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 02498/990628; identificação de pessoa colectiva n.º 503187275;
número e data da apresentação: PC-1034/050804.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

12 de Setembro de 2005. — Pelo Conservador, (Assinatura ilegível.)
2009934920

OLIVEIRA & PINHEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 00546/820315; identificação de pessoa colectiva n.º 501243585;
número e data da apresentação: PC-1033/050801.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

12 de Setembro de 2005. — Pelo Conservador, (Assinatura ilegível.)
2002891656

O PÁTIO — RESTAURANTE E CERVEJARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 02245/980310; identificação de pessoa colectiva n.º 504089068;
número e data da apresentação: PC-1035/050803.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

12 de Setembro de 2005. — Pelo Conservador, (Assinatura ilegível.)
2008746186

ROMARSE — MÓVEIS DE COZINHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 02439/990330; identificação de pessoa colectiva n.º 504357360;
número e data da apresentação: PC-1038/050810.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

9 de Setembro de 2005. — Pelo Conservador, (Assinatura ilegível.)
2009927095

FERREIRA, NEVES & CRUZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 02611/991222; identificação de pessoa colectiva n.º 504750402;
número e data da apresentação: PC-1039/050810.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

9 de Setembro de 2005. — Pelo Conservador, (Assinatura ilegível.)
2009928626

NOVINERGI — PRODUÇÃO DE ELECTRICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 03252-A/011221; identificação de pessoa colectiva n.º 505811786;
número e data da apresentação: PC-1040/050810.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

9 de Setembro de 2005. — Pelo Conservador, (Assinatura ilegível.)
2009228642

BORCAMPOS TÊXTEIS — BORDADOS DE VILAR
DO PINHEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 00949/881124; identificação de pessoa colectiva n.º 502069775;
número e data da apresentação: PC-1041/050810.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

12 de Setembro de 2005. — Pelo Conservador, (Assinatura ilegível.)
2009228545

FLORACAMPO — PRODUTOS PARA AGRICULTURA
E JARDINAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 03271/020110; identificação de pessoa colectiva n.º 504050451;
número e data da apresentação: PC-1042/050817.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

12 de Setembro de 2005. — Pelo Conservador, (Assinatura ilegível.)
2006707981

FLORACAMPO — PRODUTOS PARA AGRICULTURA
E JARDINAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 03271/020110; identificação de pessoa colectiva n.º 504050451;
número e data da apresentação: PC-1043/050817.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

12 de Setembro de 2005. — Pelo Conservador, (Assinatura ilegível.)
2006707990

ROPAR — FABRICO DE CALÇADO ORTOPÉDICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 00218/741014; identificação de pessoa colectiva n.º 500235660;
número e data da apresentação: PC-1044/050829.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

12 de Setembro de 2005. — Pelo Conservador, (Assinatura ilegível.)
2009934890
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ROPAR — FABRICO DE CALÇADO ORTOPÉDICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 00218/741014; identificação de pessoa colectiva n.º 500235660;
número e data da apresentação: PC-1045/050829.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

12 de Setembro de 2005. — Pelo Conservador, (Assinatura ilegível.)
2009934911

VILA NOVA DE GAIA

P. M. GANDRA — IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 2366; identificação de pessoa colectiva n.º 503233609; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 38/20050728.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas dos anos de 2002 e 2003, referentes
à sociedade em epígrafe.

Mais certifico que foram efectuados os seguintes registos:
Designação dos membros dos órgãos sociais:
Conselho de administração: presidente — Paulo Manuel de Portu-

gal Moreira Gandra, Rua do Atlântico, 35, Vila Nova de Gaia; vo-

gais — Isabel Maria Ferreira Moreira Gandra Jervell, Rua do Escultor
Henrique Moreira, 85, Porto, e Maria Cristina Freitas Borges de Ara-
újo Gandra, Rua da Bélgica, 1530 Vila Nova de Gaia.

Conselho fiscal: presidente — Alcídio da Silva Sousa, Rua de Júlio
Dinis, 880, 2.º, frente, Porto; vogais — Francisco Carlos dos Santos
Novais, arruamento de nome a designar à Rua de 5 de Outubro, Edi-
fício Milénio, 46, 4.º, esquerdo, apartado 44, Maia, e Alberto Gomes
Pereira do Couto, ROC, Rua de Alexandre Herculano, 189, 1.º, es-
querdo, São João da Madeira; suplente — Ângelo Manuel de Oliveira
Couto, ROC, Rua de Timor, 21, 3.º, B, Ovar.

Prazo de duração dos mandatos: 2003-2005.
Data da deliberação: 21 de Março de 2003
Cessação de funções de membros dos órgãos sociais:
Conselho de administração: vogal — Maria Cristina Freitas Borges

de Araújo Gandra.
Causa: renúncia.
Data: 11 de Julho de 2005.
Designação de membros dos órgãos sociais:
Conselho de administração: vogal — Diogo Manuel de Portugal

Moreira Gandra, Rua da Bélgica, 1530, Canidelo, Vila Nova de Gaia.
Data da deliberação: 11 de Julho de 2005.
A designação é para preenchimento de vaga no âmbito do mandato

em curso (2003-2005).

Está conforme.

9 de Agosto de 2005 — A Ajudante Principal, Elsa Maria Teixeira
Soares. 2008975703



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIEN.º 7 — 10 de Janeiro de 2006 673



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIE N.º 7 — 10 de Janeiro de 2006674

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.

DIÁRIO DA REPÚBLICA
Depósito legal n.º 8816/85

ISSN 0870-9963

       AVISO
Por ordem superior e para constar, comunica-se

que não serão aceites quaisquer originais destina-
dos ao Diário da República desde que não tragam
aposta a competente ordem de publicação, assinada
e autenticada com selo branco.

Os prazos para reclamação de faltas do Diário da
República são, respectivamente, de 30 dias para o
continente e de 60 dias para as Regiões Autónomas e
estrangeiro, contados da data da sua publicação.

Diário da República Electrónico: Endereço Internet: http://www.dre.pt
Correio electrónico: dre @ incm.pt•Linha azul: 808 200 110•Fax: 21 394 57 50

IMPRENSA NACIONAL-CASA DA MOEDA,  S. A.
LIVRARIAS

INCM

Toda a correspondência sobre assinaturas deverá ser dirigida para a Imprensa  Nacional-Casa  da  Moeda, S. A.,
Departamento Comercial, Sector de Publicações Oficiais, Rua  de  D.  Francisco  Manuel  de  Melo, 5, 1099-002  Lisboa

PREÇO DESTE NÚMERO (IVA INCLUÍDO 5%)

• Loja do Cidadão (Aveiro) Rua de Orlando Oliveira, 41 e 47 — 3800-040 Aveiro
Forca Vouga
Telef. 23 440 58 49   Fax 23 440 58 64

• Avenida de Fernão de Magalhães, 486 — 3000-173 Coimbra
Telef. 23 985 64 00    Fax 23 985 64 16

• Rua da Escola Politécnica, 135 — 1250-100 Lisboa
Telef. 21 394 57 00  Fax 21 394 57 58  Metro — Rato

• Rua do Marquês de Sá da Bandeira, 16-A e 16-B — 1050-148 Lisboa
Telef. 21 330 17 00   Fax 21 330 17 07  Metro — S. Sebastião

• Rua de D. Francisco Manuel de Melo, 5 — 1099-002 Lisboa
Telef. 21 383 58 00  Fax 21 383 58 34

• Rua de D. Filipa de Vilhena, 12 — 1000-136 Lisboa
Telef. 21 781 07 00   Fax 21 781 07 95  Metro — Saldanha

• Rua das Portas de Santo Antão, 2-2/A — 1150-268 Lisboa
Telefs. 21 324 04 07/8    Fax 21 324 04 09  Metro — Rossio

• Loja do Cidadão (Lisboa) Rua de Abranches Ferrão, 10 — 1600-001 Lisboa
Telef. 21 723 13 70    Fax 21 723 13 71  Metro — Laranjeiras

• Avenida de Roma, 1 — 1000-260 Lisboa
Telef. 21 840 10 24   Fax 21 840 09 61

• Praça de Guilherme Gomes Fernandes, 84 — 4050-294 Porto
Telef. 22 339 58 20    Fax 22 339 58 23

• Loja do Cidadão (Porto) Avenida de Fernão Magalhães, 1862 — 4350-158 Porto
Telef. 22 557 19 27    Fax 22 557 19 29
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