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1. Concursos públicos

PARTE A

ÓRGÃOS DE SOBERANIA

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Serviços Sociais do Ministério da Educação
ANÚNCIO DE CONCURSO

Obras £

Fornecimentos £

Serviços ¢

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

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Serviços Sociais do Ministério Divisão de Tempos Livres
da Educação

Endereço Código postal
Rua de D. Estefânia, 195, 3.º, direito 1000-155 Lisboa

Localidade/Cidade País
Lisboa Portugal

Telefone Fax
(+351) 213164900 (+351) 213152901

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
ssme.gp@kqnet.pt http://www.sg.min-edu.pt/ssme

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

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

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

II.1) DESCRIÇÃO

II.1.3) Tipo de contrato de serviços

Categoria de serviços   17

II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Concurso público nos termos do n.º 1 do artigo 80.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de
8 de Junho, para prestação de serviços de centros de férias.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Em vários locais do continente, na praia ou no campo durante o mês de Julho de
2006.

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

Ou: Início 01 /05 /2006 e/ou termo 31 /10 /2006

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO

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

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
Os pagamentos serão efectuados nos termos do estipulado no artigo 3.º das cláusu-
las jurídicas do caderno de encargos.

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

As exigidas no artigo 10.º do programa de concurso.

III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
Conforme o ponto 1 do artigo 10.º do programa de concurso.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
Conforme o ponto 2 do artigo 10.º do programa de concurso.

III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Conforme o ponto 3 do artigo 10.º do programa de concurso.

III.3) CONDIÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS DE SERVIÇOS

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

NÃO    ¢        SIM   £

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

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

NÃO    £       SIM    ¢

SECÇÃO IV: PROCESSOS

IV.1) TIPO DE PROCESSO

Concurso público ¢

IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO

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

1 Custo participante/dia;
2 Qualidade do serviço proposto.

Por ordem decrescente de importância NÃO £ SIM ¢
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IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

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

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

Custo: ———————— Moeda: ————————

Condições e forma de pagamento:

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

015 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
Conforme n.º 1 do artigo 13.º 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: 14 horas. Local: sala de reuniões do edifício sede dos Serviços Sociais do
Ministério da Educação, Rua de D. Estefânia, 195, 3.º, esquerdo, Lisboa.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    ¢        SIM    £

15 de Fevereiro de 2006. — O Presidente do Conselho de Direc-
ção, J. Coelho Antunes. 3000193870

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA

Secretaria Regional do Turismo e Cultura

Direcção Regional do Turismo

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
Secretaria Regional do Turismo Direcção Regional do Turismo
e Cultura

Endereço Código postal
Avenida Arriaga, 18 9004-519 Funchal

Localidade/Cidade País
Funchal — Região Autónoma Portugal
da Madeira

Telefone Fax
+351 291211900 +351 291232151

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
info@madeiratourism.org www.madeiratourism.com

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

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

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

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

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

II.1) DESCRIÇÃO

II.1.1) Tipo de contrato de obras

Execução £ Concepção e execução £

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

II.1.2) Tipo de contrato de fornecimentos

Compra ¢ Locação £ Locação financeira £ Locação-venda £

Combinação dos anteriores £

II.1.3) Tipo de contrato de serviços

Categoria de serviços   26

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

NÃO    ¢         SIM    £

II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Tem por objecto o fornecimento, instalação e queima de fogo de artifício e, logísti-
ca, a coordenação e serviços de direcção para o concurso internacional de fogo de
artifício da Madeira inserido no Festival do Atlântico 2006.

II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Tem por objecto o fornecimento, instalação e queima de fogo de artifício e, logísti-
ca, a coordenação e serviços de direcção para o concurso internacional de fogo de
artifício da Madeira inserido no Festival do Atlântico 2006.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Cidade do Funchal — Região Autónoma da Madeira.

Código NUTS
PT 300.

II.1.8) Nomenclatura

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

Vocabulário principal Vocabulário complementar

Objecto 24.61.32.00-6 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

Objectos92.36.00.00-2 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
comple- \\.\\.\\.\\-\ \\\\-\\\\\-\\\\\-\
mentares\\.\\.\\.\\-\ \\\\-\\\\\-\\\\\-\

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

II.1.8.2) Outra  nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC) **
Categoria 24.61.1, classe 24.61, designação: Explosivos e artigos de pirotecnia
(CPA).

II.1.9) Divisão em lotes

NÃO   ¢        SIM    £

Indicar se se podem apresentar propostas para:

um lote £ vários lotes £ todos os lotes £

II.1.10) As variantes serão tomadas em consideração?

NÃO   ¢        SIM   £

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO

II.2.1) Quantidade ou extensão total

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

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

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

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

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

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO

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

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
A cobertura orçamental será assegurada pelo orçamento da Região Autónoma da
Madeira, através da Secretaria Regional do Turismo e Cultura.

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
Consórcio externo ou agrupamento complementar de empresas, em regime de respon-
sabilidade solidária.



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIEN.º 40 — 24 de Fevereiro de 2006 4155

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
As constantes do programa de concurso.

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

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

III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Os documentos 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.1.1) Já foram seleccionados candidatos?

NÃO    £        SIM   £

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

IV.1.2) Justificação para a utilização do procedimento acelerado

IV.1.3) Publicações anteriores referentes ao mesmo projecto

IV.1.3.1) Anúncio de pré-informação referente ao mesmo projecto

Número do anúncio no índice do Jornal Oficial da União Europeia

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

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

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

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

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

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

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

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

Número   \\      ou       Mínimo \\ / Máximo \\

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

1 Moldura artística do espectáculo — 0,45;
2 Programação e meios a afectar à prestação — 0,40;
3 Preço — 0,15.

Por ordem decrescente de importância NÃO £ SIM ¢

ou

B2) Os critérios indicados no caderno de encargos £

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adjudican-
te

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

Data limite de obtenção 30 /03 /2006

Custo: 500 euros. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento:
No acto de levantamento das peças por numerário ou cheque visado ou acrescido
de 20 euros, se solicitado o envio.

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

06 /04 /2006
Hora: 17 horas.

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

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

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

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

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

IV.3.7) Condições de abertura das propostas

IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas
O acto da abertura de propostas é público, mas só podem intervir no acto os repre-
sentantes dos concorrentes devidamente credenciados.

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 07 /04 /2006
Hora: 10 horas. Local: I.1).

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

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

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

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES

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

13 /02 /2006

* 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.

13 de Fevereiro de 2006. — O Secretário Regional do Turismo e
Cultura, João Carlos Nunes Abreu. 1000297818

AUTARQUIAS

CÂMARA MUNICIPAL DE CONSTÂNCIA

ANÚNCIO DE CONCURSO

Obras £

Fornecimentos £

Serviços ¢

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

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Câmara Municipal de Constância Divisão Financeira/Serviço

de Empreitadas e Fornecimentos

Endereço Código postal
Estrada Nacional, 3, 2250-909 Constância
Apartado 46

Localidade/Cidade País
Constância Portugal
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Telefone Fax
249730050 249739514

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
empreitadas@cm-constancia.pt www.cm-constancia.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   16

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 manutenção de espaços verdes do concelho.

II.1.6) Descrição/objecto do concurso
O objecto do presente concurso refere-se à prestação de serviços de manutenção de
espaços verdes do concelho e do Parque Ambiental de Santa Margarida da Couta-
da. Corte de relvados; tratamento aos relvados existentes, quando necessário, tal
como monda química e manual, escarificação e ressemeia; adubações; mondas regu-
lares nas floreiras existentes, assim como reposição das espécies quando necessário;
acompanhamento por técnico especializado; pequenas reparações e afinações no
sistema de rega; poda de árvores; limpeza e remoção de algas nos lagos; rega ma-
nual de árvores em prado de sequeiro.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
A prestação de serviços realiza-se na área do município de Constância, sendo que
o depósito de resíduos verdes se realizará na Central de Biomassa da Celulose do
Caima, sedeada em Constância Sul, ou outro local dentro da área do município de
Constância.

Código NUTS
134 — Médio Tejo.

II.1.8) Nomenclatura

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

Objecto 90.31.51.00-9 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

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

II.1.9) Divisão em lotes

NÃO   ¢        SIM    £

Indicar se se podem apresentar propostas para:

um lote £ vários lotes £ todos os lotes £

II.1.10) As variantes serão tomadas em consideração?

NÃO   ¢        SIM   £

II.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
O adjudicatário prestará caução no valor de 5% do montante total da prestação de
serviços, com exclusão do IVA.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
Nas condições de pagamento a apresentar pelos concorrentes não podem ser pro-
postos adiantamentos por conta do serviço a prestar.
Deverão ser propostos pagamentos mensais.

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 as empresas do agru-
pamento satisfaçam os requisitos exigidos no programa do concurso.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/do
prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a capacidade
económica, financeira e técnica mínima exigida
Podem apresentar candidaturas as entidades que não se encontrem em nenhuma das
situações que consubstanciam impedimento, nos termos do disposto no artigo 33.º
do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.

III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
Documento exigido no ponto 13.2 do programa de concurso.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
Documentos exigidos no ponto 13.3 do programa de concurso.

III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Documentos exigidos no ponto 13.4 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
A) Preço mais baixo   £
Ou:
B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta   ¢
B1) Os critérios a seguir indicados

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

Por ordem decrescente de importância NÃO £ SIM £

ou

B2) Os critérios indicados no caderno de encargos ¢

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante
Concurso público n.º 1/2006.

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

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

Custo: 151,25 euros, IVA incluído. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento:
Por cheque ou dinheiro.

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

016 dias a contar da sua publicação no Diário da República

Hora: 16 horas.

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

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

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

IV.3.7) Condições de abertura das propostas

IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas
Podem assistir todas as pessoas, mas apenas podem intervir os representantes cre-
denciados pelos concorrentes.

IV.3.7.2) Data, hora e local
No dia útil seguinte à data limite para a apresentação de propostas  ¢
Hora: 14 horas e 30 minutos. Local: Edifício dos Paços do Concelho de Constância.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

VI.2) INDICAR, SE FOR CASO DISSO, SE SE TRATA DE UM CONCURSO
PERIÓDICO E O CALENDÁRIO PREVISTO DE PUBLICAÇÃO DE PRÓXIMOS
ANÚNCIOS
Não se trata de um concurso periódico.

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

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
1 — O contrato resultante do presente procedimento é considerado automaticamen-
te renovado por iguais períodos de 1 ano, até ao limite de 8 anos, se nenhuma das
partes o denunciar com 60 dias de antecedência.

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.

8 de Fevereiro de 2006. — O Presidente da Câmara, António
Manuel dos Santos Mendes. 1000297766

CÂMARA MUNICIPAL DE MATOSINHOS

ANÚNCIO DE CONCURSO

Obras ¢

Fornecimentos £

Serviços £

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

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

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

e Conservação
DPO — Divisão de Promoção de Obras

Endereço Código postal
Avenida de Afonso Henriques 4450-510 Matosinhos

Localidade/Cidade País
Matosinhos Portugal

Telefone Fax
229390900 229390906 ou 229373213

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

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
Este anúncio trata de esclarecimentos suscitados por potenciais concorrentes à
empreitada de «Concepção-Construção da Nova Centralidade de Guifões — Pisci-
na/Pavilhão Gimnodesportivo», designadamente sobre o programa de concurso,
cujo anúncio de abertura foi publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 169,
de 2 de Setembro de 2005, e rectificado pelo anúncio publicado no Diário da

República, 3.ª série, n.º 229, de 29 de Novembro de 2005.

30 de Janeiro de 2006. — O Presidente da Câmara, Guilherme
Pinto. 1000297898

CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DE AZEMÉIS

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 Oliveira de Azeméis Secção de Compras

Endereço Código postal
Rua e António Alegria, 184 3720-234

Localidade/Cidade País
Oliveira de Azeméis Portugal

Telefone Fax
256600625 256685567

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
dca@cm-oaz.pt www.cm-oaz.pt

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

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

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

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

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

II.1) DESCRIÇÃO

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

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

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

Combinação dos anteriores £

II.1.3) Tipo de contrato de serviços

Categoria de serviços   23

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

II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Vigilância estática de edifícios municipais.

II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Prestação de serviços de vigilância em edifícios municipais para um período de
vigência de 24 meses.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Nos edifícios constantes do programa de concurso/caderno de encargos.

Código NUTS

II.1.8) Nomenclatura

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

Vocabulário principal Vocabulário complementar

Objecto 74.61.40.00-6 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

II.1.8.2) Outra  nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC) **
CPA 74.60.15; CPC 87305.

II.1.9) Divisão em lotes

NÃO   ¢        SIM    £

Indicar se se podem apresentar propostas para:

um lote £ vários lotes £ todos os lotes £

II.1.10) As variantes serão tomadas em consideração?

NÃO   ¢        SIM   £

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO

II.2.1) Quantidade ou extensão total

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

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

Prazo em dias 730  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
Caução no valor de 5% do montante total do serviço, com exclusão do IVA.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
Pagamento a título indicativo de 120 dias da factura confirmada.
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III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
O agrupamento deve assumir a forma jurídica exigida nos termos e para os efeitos
estatuídos no artigo 32.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/do
prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a capacidade
económica, financeira e técnica mínima exigida
Capacidade financeira: indicadores de liquidez geral — rácio mínimo admissível:
> 1; indicadores de autonomia financeira — rácio mínimo admissível: > 0,15.
Capacidade técnica: comprovada por via dos documentos indicados no ponto
III.2.1.3).

III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
Declaração na qual os concorrentes indiquem o seu nome, número fiscal de contri-
buinte, número do bilhete de identidade ou de pessoa colectiva, sede, filiais que
interessem à execução do contrato, objecto social, nome dos titulares dos corpos
sociais e de outras pessoas com poderes para a obrigarem, conservatória do registo
comercial onde se encontra matriculada e o seu número de matrícula nessa conser-
vatória.
Declaração emitida conforme modelo constante do anexo I do programa de concur-
so/caderno de encargos.
Alvará do Ministério da Administração Interna para o exercício da actividade de
segurança privada, no que respeita à vigilância de bens móveis e imóveis e o con-
trole da entrada, saída e presença de pessoas, bem como a prevenção da entrada de
armas, substâncias, engenhos e objectos de uso e porte legalmente proibidos em
edifícios e recintos de acesso vedado ou condicionado ao público.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
Para avaliação da capacidade financeira deverão os concorrentes apresentar os
anexos à declaração anual de informação contabilística e fiscal, a que se refere o
artigo 113.º do CIRC, relativos ao balanço e à demonstração de resultados (ou
seja, anexo A), dos três últimos anos (2004, 2003 e 2002), ou dos exercícios findos
desde a constituição, caso esta tenha ocorrido há menos de três anos, observando-
-se o disposto no ponto 9.3 da Portaria n.º 104/2001, de 21 de Fevereiro, com a
redacção atribuída pela Portaria n.º 1465/2002, de 14 de Novembro. No caso de
pessoas singulares, declaração do IRS (modelo 3 e respectivos anexos e mapas),
balanços, demonstrações de resultados e mapa de amortizações e reintegrações dos
últimos três anos (2004, 2003 e 2002), ou desde o início da actividade, caso esta
tenha ocorrido há menos de três anos.

III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Relação dos contratos celebrados nos três últimos anos, com indicação de se encon-
trarem em vigor ou terem cessado, prestados no âmbito da vigilância de edifícios,
devendo ser prestadas declarações abonatórias que comprovem a realização de três
contratos com duração mínima de 24 meses cada, ou em alternativa um volume de
facturação no mesmo período (dois anos) pelo menos igual ao do valor da estima-
tiva do presente concurso.
Certificado de qualidade respeitante à norma ISO 9001:2000.

III.3) CONDIÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS DE SERVIÇOS

III.3.1) A prestação do serviço está reservada a uma determinada profissão?
NÃO    ¢        SIM   £

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

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

NÃO    ¢       SIM    £

SECÇÃO IV: PROCESSOS

IV.1) TIPO DE PROCESSO

Concurso público ¢

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

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

IV.1.2) Justificação para a utilização do procedimento acelerado

IV.1.3) Publicações anteriores referentes ao mesmo projecto

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

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

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

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

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

\\\\ / S \\\-\\\\\\\ de \\ /\\ /\\\\

ou para processos abaixo do limiar

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

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

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

Número   \\      ou       Mínimo \\ / Máximo \\

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

1 Preço;
2 Condições de pagamento.

Por ordem decrescente de importância NÃO ¢ SIM £

ou

B2) Os critérios indicados no caderno de encargos £

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante
Processo de concurso n.º 3/2006.

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

Data limite de obtenção 31 /03 /2006

Custo: 12,39 euros. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento:
Cheque ou vale postal.

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

31 /03 /206
Hora: das 9 horas às 12 horas e 30 minutos e das 14 horas às 17 horas e 30 minutos.

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

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

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

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

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
Todas, apenas podendo intervir as devidamente credenciadas para o efeito.

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 03 /04 /2006
Hora: 9 horas e 30 minutos. Local: sala de reuniões do município de Oliveira de
Azeméis, Edifício do Antigo Colégio, sita na Rua de António Alegria, 184.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

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

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

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
Relativamente ao ponto II.3), pode-se considerar que a duração do contrato é de
24 meses a partir da data da celebração do contrato.
Este concurso surge na sequência da anulação do concurso público internacional
n.º 20/2005, e em obediência ao estipulado no n.º 2 do artigo 58.º do Decreto-Lei
n.º 197/99, de 8 de Junho.

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

07 /02 /2006

* 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.

3 de Fevereiro de 2006. — O Presidente da Câmara, Ápio Cláudio
do Carmo Assunção. 1000297680
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CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇOS DE FERREIRA

ANÚNCIO DE CONCURSO

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO, ENDEREÇOS E PONTOS DE CONTACTO
Designação oficial:
Câmara Municipal de Paços de Ferreira.
Endereço postal:
Praça da República, 46.
Localidade:
Paços de Ferreira.
Código postal:
4590-527.
País:
Portugal.
Pontos de contacto:
Câmara Municipal de Paços de Ferreira.
À atenção de:
Presidente da Câmara Municipal.
Telefone:
255860700.
Fax:
255861995.
Correio electrónico:
geral@cm-pacosdeferreira.pt
Endereços internet:
Endereço geral da entidade adjudicante:
www.pacosdeferreira.pt
Mais informações podem ser obtidas no seguinte endereço:
Ver «pontos de contacto».
Caderno de encargos e documentos complementares (incluindo documentos para
diálogo concorrencial e para um Sistema de Aquisição Dinâmico) podem ser
obtidos no seguinte endereço:
Ver «pontos de contacto».
As propostas ou pedidos de participação devem ser enviados para o seguinte
endereço:
Ver «pontos de contacto».

I.2) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE E SUAS PRINCIPAIS ACTIVIDA-
DES
Autoridades regionais ou locais.
A entidade adjudicante está a contratar por conta de outras entidades adjudican-
tes:
Não.

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONTRATO

II.1) DESCRIÇÃO
II.1.1) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante:
Zona de Acolhimento Empresarial de Carvalhosa.
II.1.2) Tipo de contrato e local da realização das obras, da entrega dos forne-
cimentos ou da prestação de serviços:
a) Obras:
Execução.
Principal local de execução: freguesia de Carvalhosa, concelho de Paços de
Ferreira.
Código NUTS: PT114.
II.1.3) O anúncio implica:
Um contrato público.
II.1.5) Breve descrição do contrato ou das aquisições:
Execução de rede de drenagem de águas pluviais e águas residuais, redes de
abastecimento de água, infra-estruturas eléctricas, telefónicas e de distribuição
de gás, pavimentação de arruamentos a betão betuminoso e de baias de estaci-
onamento a cubos de granito.
II.1.6) Classificação CPV (Vocabulário Comum para os Contratos Públicos):
Objecto principal.
Vocabulário principal: 45233120.
II.1.7) O contrato está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos
(ACP)?
Não.
II.1.8) Divisão em lotes:
Não.
II.1.9) São aceites variantes:
Não.

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONTRATO
II.2.1) Quantidade ou extensão total:
755 911,26 euros, não incluindo o IVA.
Divisa: euro.
II.2.2) Opções:
Não.

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO PARA A SUA EXECUÇÃO
Período em meses: 12 (a contar da data de adjudicação).

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONTRATO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas:
A caução para garantia do contrato 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 por série de preços, nos termos do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º
59/99, de 2 de Março, sendo elaborados autos mensais para pagamento.
III.1.3) Forma jurídica que deve assumir o agrupamento de operadores econó-
micos adjudicatário:
Ao concurso poderão apresentar-se agrupamentos de empresas, sem que entre
elas exista qualquer modalidade jurídica de associação.
III.1.4) Existem outras condições especiais a que está sujeita a execução do
contrato:
Não.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
III.2.1) Situação pessoal dos operadores económicos, nomeadamente requisitos
em matéria de inscrição nos registos profissionais ou comerciais:
Informação e formalidades necessárias para verificar o cumprimento dos requisi-
tos:
Para ser admitido ao concurso é necessário possuir o Certificado de Classifica-
ção de Empreiteiros de Obras Públicas emitido pelo IMOPPI, de acordo com
o disposto no artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 12/2004, de 9 de Janeiro com as
autorizações seguintes: da 1.ª subcategoria da 2.ª categoria, a qual tem de ser
da classe que cubra o valor global da proposta. Das 6.ª e 8.ª subcategorias da
2.ª categoria e das 2.ª, 7.ª e 12.ª subcategorias da 4.ª categoria, na classe cor-
respondente à parte dos trabalhos a que respeitem.
III.2.2) Capacidade económica e financeira:
Informação e formalidades necessárias para verificar o cumprimento dos requisi-
tos:
A fixação de critérios de avaliação da capacidade financeira e económica dos
concorrentes para a execução da obra posta a concurso deverá ser feita com base
no quadro de referência constante da portaria em vigor, publicada ao abrigo do
artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 12/2004, de 9 de Janeiro.
III.2.3) Capacidade técnica:
Informação e formalidades necessárias para verificar o cumprimento dos requisi-
tos:
A avaliação da capacidade técnica será avaliada pela comprovação da execução
de, pelo menos, uma obra de idêntica natureza da obra posta a concurso, de
valor não inferior a 60% do valor estimado do contrato, pela adequação do
equipamento e da ferramenta especial a utilizar na obra, seja próprio, alugado
ou sob qualquer outra forma, às suas exigências técnicas e pela adequação dos
técnicos e os serviços técnicos, estejam ou não integrados na empresa, a afectar
à obra.

SECÇÃO IV: PROCESSO

IV.1) TIPO DE PROCESSO
IV.1.1) Tipo de processo:
Concurso público.

IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
IV.2.1) Critérios de adjudicação:
Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta:
Os critérios enunciados a seguir.
Critérios — ponderação:
Preço — 65;
Valia técnica da proposta — 35.
IV.2.2) Proceder-se-á a leilão electrónico:
Não.

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante:
4/E/2006.
IV.3.2) Publicações anteriores referentes ao mesmo projecto:
Não.
IV.3.3) Condições para obtenção do caderno de encargos e dos documentos
complementares ou memória descritiva:
Prazo para a recepção de pedidos de documentos ou para aceder aos documen-
tos:
Data: 06/04/2006.
Hora: 16.
Documentos a título oneroso:
Sim.
Indicar preço: 200,00.
Divisa: euro.
Condições e modo de pagamento:
O pagamento poderá ser efectuado por cheque ou dinheiro no acto do pedido,
sendo o valor apresentado acrescido de IVA.
IV.3.4) Prazos de recepção das propostas ou dos pedidos de participação:
Data: 06/04/2006.
Hora: 16.
IV.3.6) Língua ou línguas que podem ser utilizadas nas propostas ou nos pedi-
dos de participação:
PT.
IV.3.7) Período mínimo durante o qual o concorrente é obrigado a manter a
sua proposta:
Período em dias: 66 (a contar da data limite para recepção das propostas).
IV.3.8) Condições de abertura das propostas:
Data: 07/04/2006.
Hora: 10.
Lugar: Sala de Sessões da Câmara Municipal de Paços de Ferreira.
Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas:
Sim.
Só poderão intervir no acto do concurso as pessoas que, para o efeito, estive-
rem devidamente credenciadas pelos concorrentes.
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SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VI.1) TRATA-SE DE UM CONTRATO DE CARÁCTER PERIÓDICO
Não.

VI.2) CONTRATO RELACIONADO COM UM PROJECTO E/OU PROGRAMA
FINANCIADO POR FUNDOS COMUNITÁRIOS
Não.

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO: 08/02/2006.

8 de Fevereiro de 2006. — O Presidente da Câmara, Pedro Olivei-
ra Pinto. 3000193857

CÂMARA MUNICIPAL DE PAREDES DE COURA

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 Paredes de Coura Serviços Técnicos de Obras

Endereço Código postal
Largo do Visconde de Moselos 4941-909

Localidade/Cidade País
Paredes de Coura Portugal

Telefone Fax
251780100 251780118

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
contacto@cm-paredes-coura.pt www.cm-paredes-coura.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
Rede de drenagem de águas residuais de Vascões — 06/06.

II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Infra-estruturas de águas residuais.

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

Código NUTS
PT 111.

II.1.8) Nomenclatura

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

Vocabulário principal Vocabulário complementar

Objecto 45.23.24.60-4 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

Objectos45.23.24.23-3 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
comple- 45.23.32.00-1 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
mentares\\.\\.\\.\\-\ \\\\-\\\\\-\\\\\-\

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

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

um lote £ vários lotes £ todos os lotes £

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

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO

II.2.1) Quantidade ou extensão total
A proposta é feita para a totalidade dos trabalhos que constituem a empreitada.
O preço base da proposta é de 249 967,97 euros, não incluindo o 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
O valor da caução é de 5% do preço total da adjudicação. O prazo de garantia da
obra é de cinco anos.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
O financiamento será assegurado através de verbas inscritas no orçamento do muni-
cípio de Paredes de Coura.
A empreitada será por série de preços, sendo a remuneração do empreiteiro resul-
tante da aplicação dos preços unitários no contrato para cada espécie de trabalho a
realizar às quantidades desses trabalhos realmente executados.

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 satisfaçam as disposições legais relativas ao exercício da actividade
de empreiteiro de obras públicas e comprovem, em relação a cada uma das empresas,
os requisitos exigidos. No caso de a adjudicação da empreitada ser feita a um
agrupamento de empresas, estas associar-se-ão obrigatoriamente, antes da celebra-
ção do contrato, na modalidade jurídica de consórcio externo, em regime de res-
ponsabilidade solidária, conforme previsto no Decreto-Lei n.º 231/81, de 28 de
Julho.

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:
a) Os titulares de certificado de classificação de empreiteiro de obras públicas,
emitido pelo Instituto dos Mercados de Obras Públicas e Particulares e do Imobi-
liário (IMOPPI), contendo as seguintes autorizações (Decreto-Lei n.º 61/99, de 2
de Março, e Portaria n.º 412-I/99, de 4 de Junho, alterada pela Portaria n.º 660/99,
de 17 de Março):
i) A 6.ª subcategoria da 2.ª categoria, a qual tem de ser de classe que cubra o valor
global da proposta e integrar-se na categoria em que o tipo da obra se enquadra;
ii) 1.ª subcategoria da 2.ª categoria e da classe correspondente, cada uma, ao valor
dos trabalhos especializados que lhes respeitem, consoante a parte que a cada um
desses trabalhos cabe, caso não recorra à contratação de subempreiteiros possuido-
res dessas autorizações.

III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
Os indicados nas alíneas a) a f) do n.º 1 do artigo 67.º do Decreto-Lei n.º 59/99,
de 2 de Março.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
Os documentos indicados nas alíneas c), d) e i) do n.º 15.1, a) e b) do n.º 15.2 e e)
e f) do n.º 15.3 do programa de concurso, para os efeitos do disposto no arti-
go 98.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Os documentos indicados nas alíneas e) a h) do n.º 15.1, a) e b) do n.º 15.2 e g) e
h) do n.º 15.3 do programa de concurso, para os efeitos do disposto no artigo 98.º
do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

SECÇÃO IV: PROCESSOS

IV.1) TIPO DE PROCESSO

Concurso público ¢

Concurso limitado £

Concurso limitado com publicação de anúncio £

Concurso limitado sem publicação de anúncio £

Concurso limitado por prévia qualificação £

Concurso limitado sem apresentação de candidaturas £

Concurso limitado urgente £
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Processo por negociação £

Processo por negociação com publicação prévia de anúncio £

Processo por negociação sem publicação prévia de anúncio £

Processo por negociação urgente £

IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
A) Preço mais baixo   £
Ou:
B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta   ¢
B1) Os critérios a seguir indicados
1 Preço — 60%;
2 Qualidade técnica da proposta — 40%:
2.a) Nota justificativa do preço proposto — 10%;
2.b) Lista de preços unitários — 20%;
2.c) Programa de trabalhos (plano de trabalhos, plano de mão-de-obra, plano de
equipamento) — 30%;
2.d) Plano de pagamentos — 10%;
2.e) Memória descritiva e justificativa — 30%.

Por ordem decrescente de importância NÃO £ SIM ¢

ou

B2) Os critérios indicados no caderno de encargos £

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante
05/06.

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

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

Custo: 150 euros, acrescidos de IVA à taxa em vigor. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento:
Em numerário ou cheque emitido à ordem do tesoureiro do município de Paredes de
Coura.

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 podem intervir no acto público do concurso os concorrentes ou seus represen-
tantes, devidamente identificados e credenciados para o acto.

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: no Salão Nobre do Município de Paredes de Coura.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

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

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
No ponto II.3) deve-se considerar o prazo de execução de 180 dias seguidos.
As propostas serão entregues até ao 30.º dia posterior ao dia da publicação do
anúncio no Diário da República.

Os interessados podem solicitar cópias do referido processo de concurso até ao
22.º dia, sendo este prazo contado em dias seguidos a partir do dia seguinte ao da
publicação do anúncio do concurso no Diário da República.

Os elementos solicitados serão fornecidos no prazo de oito dias seguidos conta-
dos a partir da data da recepção do pedido escrito.

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.

3 de Fevereiro de 2006. — O Presidente da Câmara, António Pe-
reira Júnior. 1000297908

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 Paredes de Coura Serviços Técnicos de Obras

Endereço Código postal
Largo do Visconde de Moselos 4941-909

Localidade/Cidade País
Paredes de Coura Portugal

Telefone Fax
251780100 251780118

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
contacto@cm-paredes-coura.pt www.cm-paredes-coura.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
Rede de drenagem de águas residuais de Coura — 05/06.

II.1.6) Descrição/objecto do concurso

Infra-estruturas de águas residuais.

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

Concelho de Paredes de Coura, freguesia de Coura.

Código NUTS
PT 111.

II.1.8) Nomenclatura

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

Vocabulário principal Vocabulário complementar

Objecto 45.23.24.60-4 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

Objectos45.23.24.23-3 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
comple- 45.23.32.00-1 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
mentares\\.\\.\\.\\-\ \\\\-\\\\\-\\\\\-\

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

II.1.9) Divisão em lotes

NÃO   ¢        SIM    £

Indicar se se podem apresentar propostas para:

um lote £ vários lotes £ todos os lotes £

II.1.10) As variantes serão tomadas em consideração?

NÃO   ¢        SIM   £

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO

II.2.1) Quantidade ou extensão total
A proposta é feita para a totalidade dos trabalhos que constituem a empreitada.
O preço base da proposta é de 398 666,58 euros, não incluindo o IVA.
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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
O valor da caução é de 5% do preço total da adjudicação. O prazo de garantia da
obra é de cinco anos.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
O financiamento será assegurado através de verbas inscritas no orçamento do muni-
cípio de Paredes de Coura.
A empreitada será por série de preços, sendo a remuneração do empreiteiro resul-
tante da aplicação dos preços unitários no contrato para cada espécie de trabalho a
realizar às quantidades desses trabalhos realmente executados.

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 satisfaçam as disposições legais relativas ao exercício da activi-
dade de empreiteiro de obras públicas e comprovem, em relação a cada uma das
empresas, os requisitos exigidos. No caso de a adjudicação da empreitada ser fei-
ta a um agrupamento de empresas, estas associar-se-ão obrigatoriamente, antes da
celebração do contrato, na modalidade jurídica de consórcio externo, em regime
de responsabilidade solidária, conforme previsto no Decreto-Lei n.º 231/81, de
28 de Julho.

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:
a) Os titulares de certificado de classificação de empreiteiro de obras públicas,
emitido pelo Instituto dos Mercados de Obras Públicas e Particulares e do Imobi-
liário (IMOPPI), contendo as seguintes autorizações (Decreto-Lei n.º 61/99, de 2
de Março, e Portaria n.º 412-I/99, de 4 de Junho, alterada pela Portaria n.º 660/99,
de 17 de Março):
i) A 6.ª subcategoria da 2.ª categoria, a qual tem de ser de classe que cubra o valor
global da proposta e integrar-se na categoria em que o tipo da obra se enquadra;
ii) 1.ª subcategoria da 2.ª categoria e da classe correspondente, cada uma, ao valor
dos trabalhos especializados que lhes respeitem, consoante a parte que a cada um
desses trabalhos cabe, caso não recorra à contratação de subempreiteiros possuido-
res dessas autorizações.

III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
Os indicados nas alíneas a) a f) do n.º 1 do artigo 67.º do Decreto-Lei n.º 59/99,
de 2 de Março.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
Os documentos indicados nas alíneas c), d) e i) do n.º 15.1, a) e b) do n.º 15.2 e e)
e f) do n.º 15.3 do programa de concurso, para os efeitos do disposto no arti-
go 98.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Os documentos indicados nas alíneas e) a h) do n.º 15.1, a) e b) do n.º 15.2 e g) e
h) do n.º 15.3 do programa de concurso, para os efeitos do disposto no artigo 98.º
do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

SECÇÃO IV: PROCESSOS

IV.1) TIPO DE PROCESSO

Concurso público ¢

Concurso limitado £

Concurso limitado com publicação de anúncio £

Concurso limitado sem publicação de anúncio £

Concurso limitado por prévia qualificação £

Concurso limitado sem apresentação de candidaturas £

Concurso limitado urgente £

Processo por negociação £

Processo por negociação com publicação prévia de anúncio £

Processo por negociação sem publicação prévia de anúncio £

Processo por negociação urgente £

IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
A) Preço mais baixo   £
Ou:
B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta   ¢
B1) Os critérios a seguir indicados
1 Preço — 60%;
2 Qualidade técnica da proposta — 40%:
2.a) Nota justificativa do preço proposto — 10%;

2.b) Lista de preços unitários — 20%;
2.c) Programa de trabalhos (plano de trabalhos, plano de mão-de-obra, plano de
equipamento) — 30%;
2.d) Plano de pagamentos — 10%;
2.e) Memória descritiva e justificativa — 30%.

Por ordem decrescente de importância NÃO £ SIM ¢

ou

B2) Os critérios indicados no caderno de encargos £

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante
05/06.

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

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

Custo: 150 euros, acrescidos de IVA à taxa em vigor. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento:
Em numerário ou cheque emitido à ordem do tesoureiro do município de Paredes de
Coura.

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 podem intervir no acto público do concurso os concorrentes ou seus represen-
tantes, devidamente identificados e credenciados para o acto.

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: no Salão Nobre do Município de Paredes de Coura.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

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

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
No ponto II.3) deve-se considerar o prazo de execução de 180 dias seguidos.
As propostas serão entregues até ao 30.º dia posterior ao dia da publicação do
anúncio no Diário da República.

Os interessados podem solicitar cópias do referido processo de concurso até ao
22.º dia, sendo este prazo contado em dias seguidos a partir do dia seguinte ao da
publicação do anúncio do concurso no Diário da República.

Os elementos solicitados serão fornecidos no prazo de oito dias seguidos conta-
dos a partir da data da recepção do pedido escrito.

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.

3 de Fevereiro de 2006. — O Presidente da Câmara, António Pe-
reira Júnior. 1000297909

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM

Anúncio — Concurso público n.º 2-P/2005
Concessão do direito de exploração do bar

do Teatro Sá da Bandeira

1 — A entidade adjudicante é o município de Santarém — Câmara
Municipal de Santarém, sita no Edifício dos Paços do Concelho, Pra-
ça do Município, 2000-027 Santarém, telefones: 243304200/262; fax:
243304299.
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2 — A presente concessão do direito de exploração do bar do
Teatro Sá da Bandeira encontra-se na Classificação Estatística de
Produto por Actividade, a que se refere o Regulamento (CEE)
n.º 3696, do Conselho, de 29 de Outubro, publicado no Jornal das
Comunidades Europeias, n.º L342, de 31 de Dezembro de 1993, com
a categoria 55.30.1 e subcategorias 55.30.14, Outros serviços de res-
tauração.

3 — Local da concessão do direito de exploração do bar do Teatro
Sá da Bandeira — é na Rua de João Afonso, 7, Santarém.

4 — a) A concessão do direito de exploração do bar do Teatro Sá
da Bandeira verificar-se-á durante o período de vigência do contrato
(um ano).

b) O prazo da concessão pode ser prorrogado, a requerimento do
concessionário e com acordo da Câmara Municipal de Santarém, por
períodos de um ano, caso não seja denunciado por qualquer das par-
tes, com a antecedência mínima de 90 dias, por carta registada, com
aviso de recepção.

5 — Ao concurso poderão concorrer empresas, agrupamentos ou
consórcios devidamente habilitados para o exercício da actividade
do mesmo e que não se encontrem em nenhuma das situações refe-
ridas no n.º 1 do artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de
Junho.

6 — Não são admitidas propostas com variantes e condicionadas
ou que alterem as cláusulas do caderno de encargos.

7 — A apreciação dos concorrentes será feita considerando a ca-
pacidade financeira e técnica dos mesmos, constituindo motivo de
exclusão a sua não adequação, após avaliação dos documentos exigi-
dos no artigo 5.º do programa de concurso.

8 — a) O processo de concurso encontra-se patente no Departa-
mento de Administração e Finanças — Divisão Financeira, Câmara
Municipal de Santarém, sita na Praça do Município, 2000-027 Santa-
rém, onde pode ser examinado, nas horas normais de expediente, desde
o dia da primeira publicação do anúncio até ao dia e hora do acto
público do concurso.

b) O programa de concurso e o caderno de encargos podem ser
requeridos junto do Departamento de Administração e Finanças —
Divisão Financeira, referida no n.º 8 — a), até ao 5.º dia anterior ao
termo do prazo para a entrega das propostas.

c) O preço dos documentos será de 30 euros, acrescidos de 21% de
IVA, a pagar em dinheiro ou em cheque passado à ordem do tesourei-
ro da Câmara Municipal de Santarém.

d) Os documentos podem também serem enviados por correio,
registado e com aviso de recepção, mediante o pagamento prévio da
quantia de 2,38 euros de portes e 1,05 euros de taxas, totalizando o
seu valor 39,73 euros.

9 — a) As propostas deverão ser entregues pelos concorrentes ou
seus representantes no Departamento de Administração e Finanças —
Secção de Expediente e Arquivo, na morada indicada em 8 — a),
contra recibo, ou remetidas pelo correio, sob registo e aviso de re-
cepção;

b) As propostas deverão ser entregues até às 17 horas e 30 minu-
tos do dia 3 de Abril de 2006.

c) As propostas bem como os documentos que as acompanham
deverão ser redigidas em língua portuguesa ou, não o sendo, devem
ser acompanhadas de tradução devidamente legalizada e em relação à
qual o concorrente declara aceitar a prevalência (n.º 1 do artigo 51.º
do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho).

10 — A abertura das propostas terá lugar no Salão Nobre do Edi-
fício dos Paços do Concelho, em Santarém, pelas 10 horas do dia 4
de Abril de 2006, podendo assistir à sessão os concorrentes ou seus
representantes legais devidamente credenciados, por um júri designa-
do pela entidade competente.

11 — A adjudicação será efectuada à proposta economicamente
mais vantajosa, tendo em conta, por ordem decrescente de impor-
tância, os seguintes factores de ponderação:

Preço — 70%; e
Qualidade de serviço a prestar — 30%.
12 — Os concorrentes são obrigados a manter as suas propostas

durante um período de 90 dias contados da data limite para a sua
entrega. O prazo de manutenção das propostas considera-se prorro-
gado por iguais períodos para os concorrentes que nada requererem
em contrário.

13 — A entidade a quem seja adjudicado o contrato prestará cau-
ção de 5% do valor total do contrato, nos termos descritos no cader-
no de encargos e nos termos do artigo 69.º do Decreto-Lei n.º 197/
99, de 8 de Junho.

14 — Não foi publicado anúncio de informação prévia para efei-
tos do presente concurso.

15 — O contrato a celebrar não é abrangido pelo Acordo sobre
Contratos Públicos, aprovado pela Decisão n.º 94/800/CE, do Conse-

lho, de 22 de Dezembro, publicada no Jornal Oficial das Comunida-
des Europeias, n.º L336, de 23 de Dezembro de 1994.

16 — Enviado em 15 de Fevereiro de 2006, para publicitação no
Diário da República, 3.ª série.

17 — Recepcionado em 15 de Fevereiro de 2006, pela Imprensa
Nacional-Casa da Moeda, S. A., para posterior publicação no Diário
da República, 3.ª série.

15 de Fevereiro de 2006. — O Presidente da Câmara, Francisco
Maria Moita Flores. 3000193890

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DE GAIA

ANÚNCIO DE CONCURSO

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO, ENDEREÇOS E PONTOS DE CONTACTO
Designação oficial:
Município de Vila Nova de Gaia.
Endereço postal:
Rua de Álvares Cabral.
Localidade:
Vila Nova de Gaia.
Código postal:
4400-305.
País:
Portugal.
Pontos de contacto:
Departamento Municipal de Compras e Aprovisionamento.
À atenção de:
Lurdes Coutinho.
Telefone:
223742000.
Fax:
223742410.
Correio electrónico:
lcoutinho@mail.cm-gaia.pt
Mais informações podem ser obtidas no seguinte endereço:
Ver «pontos de contacto».
Caderno de encargos e documentos complementares (incluindo documentos para
diálogo concorrencial e para um Sistema de Aquisição Dinâmico) podem ser
obtidos no seguinte endereço:
Ver «pontos de contacto».
As propostas ou pedidos de participação devem ser enviados para o seguinte
endereço:
Ver «pontos de contacto».

I.2) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE E SUAS PRINCIPAIS ACTIVIDA-
DES
Autoridades regionais ou locais.

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONTRATO

II.1) DESCRIÇÃO
II.1.2) Tipo de contrato e local da realização das obras, da entrega dos forne-
cimentos ou da prestação de serviços:
b) Fornecimentos:
Compra.
Principal local de entrega: Estaleiro Municipal — Rua do Passadouro, Mada-
lena.
Código NUTS: PT 114.
II.1.3) O anúncio implica:
Um contrato público.
II.1.5) Breve descrição do contrato ou das aquisições:
Fornecimento contínuo de inertes (britas, gravilhas, pó de pedra, rachão britado
e agregados de granulometria extensa).
II.1.6) Classificação CPV (Vocabulário Comum para os Contratos Públicos):
Objecto principal.
Vocabulário principal: 14210000.

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONTRATO
II.2.1) Quantidade ou extensão total:
O fornecimento será executado de forma contínua até ao montante máximo de
223 500 euros mais IVA.

SECÇÃO IV: PROCESSO

IV.1) TIPO DE PROCESSO
IV.1.1) Tipo de processo:
Concurso público.

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.3) Condições para obtenção do caderno de encargos e dos documentos
complementares ou memória descritiva:
Prazo para a recepção de pedidos de documentos ou para aceder aos documen-
tos:
Data: 06/03/2006.
Hora: 17.
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Documentos a título oneroso:
Sim.
Indicar preço: 60,50.
Divisa: euro.
Condições e modo de pagamento:
Em numerário ou cheque emitido à ordem do tesoureiro do município de Vila
Nova de Gaia.
IV.3.4) Prazos de recepção das propostas ou dos pedidos de participação:
Data: 15/03/2006.
Hora: 17.
IV.3.6) Língua ou línguas que podem ser utilizadas nas propostas ou nos pedi-
dos de participação:
PT.
IV.3.7) Período mínimo durante o qual o concorrente é obrigado a manter a
sua proposta:
Período em dias: 90 (a contar da data limite para recepção das propostas).
IV.3.8) Condições de abertura das propostas:
Data: 16/03/2006.
Hora: 10.
Lugar: Auditório da Assembleia Municipal do Município de Vila Nova de
Gaia.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO: 15/02/2006.

15 de Fevereiro de 2006. — A Directora Departamento Compras
Aprovisionamento, Lurdes Coutinho. — O Vereador do Pelouro,
Firmino Pereira. 3000193854

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DA CÂMARA MUNICIPAL
DE ANGRA DO HEROÍSMO

ANÚNCIO DE CONCURSO

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO, ENDEREÇOS E PONTOS DE CONTACTO
Designação oficial:
Serviços Municipalizados da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo.
Endereço postal:
Rua do Barcelos, 4.
Localidade:
Angra do Heroísmo.
Código postal:
9700-026.
País:
Portugal.
Pontos de contacto:
Serviços Municipalizados da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo.
Telefone:
295204850.
Fax:
295204880.
Correio electrónico:
secretaria@smah.pt
Mais informações podem ser obtidas no seguinte endereço:
Ver «pontos de contacto».
Caderno de encargos e documentos complementares (incluindo documentos para
diálogo concorrencial e para um Sistema de Aquisição Dinâmico) podem ser
obtidos no seguinte endereço:
Ver «pontos de contacto».
As propostas ou pedidos de participação devem ser enviados para o seguinte
endereço:
Ver «pontos de contacto».

I.2) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE E SUAS PRINCIPAIS ACTIVIDA-
DES
Autoridades regionais ou locais.
Gestão de águas, águas residuais e resíduos sólidos.
A entidade adjudicante está a contratar por conta de outras entidades adjudicantes:
Não.

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONTRATO

II.1) DESCRIÇÃO
II.1.1) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante:
Empreitada de construção da rede de drenagem de águas pluviais superficiais e
tratamento de águas lixiviantes do Aterro Sanitário Intermunicipal da Ilha
Terceira.
II.1.2) Tipo de contrato e local da realização das obras, da entrega dos forne-
cimentos ou da prestação de serviços:
a) Obras:
Execução.
Principal local de execução: Aterro Sanitário Intermunicipal da Ilha Terceira.
Código NUTS: PT200.
II.1.3) O anúncio implica:
Um contrato público.
II.1.5) Breve descrição do contrato ou das aquisições:
Construção da rede de drenagem de águas pluviais superficiais e tratamento de
águas lixiviantes do Aterro Sanitário Intermunicipal da Ilha Terceira; constru-

ção do sistema de monitorização das águas subterrâneas e de um tanque lava-
-rodas.
II.1.6) Classificação CPV (Vocabulário Comum para os Contratos Públicos):
Objecto principal.
Vocabulário principal: 45232421.
II.1.7) O contrato está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos
(ACP)?
Não.
II.1.8) Divisão em lotes:
Não.
II.1.9) São aceites variantes:
Sim.

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONTRATO
II.2.1) Quantidade ou extensão total:
Construção da rede de drenagem de águas pluviais. Construção do sistema de
drenagem e tratamento de lixiviados. Construção do sistema de monitorização
das águas subterrâneas.
Valor estimado das obras, sem IVA: 2 323 000.
Divisa: euro.
II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO PARA A SUA EXECUÇÃO
Período em dias: 300 (a contar da data de adjudicação).

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONTRATO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas:
A caução para garantir o contrato será de 5% do valor da adjudicação.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam:
A empreitada será executada em regime de série de preços.
III.1.3) Forma jurídica que deve assumir o agrupamento de operadores econó-
micos adjudicatário:
Podem apresentar-se agrupamentos de empresas, sem que entre elas exista qual-
quer modalidade jurídica de associação, desde que todas as empresas do agru-
pamento satisfaçam as disposições legais relativas ao exercício da actividade de
empreiteiro de obras públicas e comprovem, em relação a cada uma das empre-
sas, os requisitos exigidos no n.º 15 do programa de concurso.
Deverá ainda ser observado o disposto no ponto 9 do programa de concurso.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
III.2.1) Situação pessoal dos operadores económicos, nomeadamente requisitos
em matéria de inscrição nos registos profissionais ou comerciais:
Informação e formalidades necessárias para verificar o cumprimento dos requisi-
tos:
Os concorrentes relativamente aos quais se verifique alguma das situações refe-
ridas no artigo 55.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, são excluídos do
concurso, bem como os que não apresentem a declaração a que se refere a alínea
i) do ponto 15.1 do programa de concurso (comprovativo de que a empresa não
recebe trabalho prestado por cidadãos estrangeiros em situação ilegal).
Os concorrentes devem ser titulares de alvará emitido pelo Instituto dos Mer-
cados de Obras Públicas e Particulares e do Imobiliário (IMOPPI), contendo as
seguintes autorizações: da 1.ª subcategoria da 1.ª categoria, a qual tem de ser
de classe que cubra o valor global da proposta e integrar-se na categoria em que
o tipo da obra se enquadra; da 6.ª subcategoria da 2.ª categoria, das 1.ª e 11.ª
subcategorias da 4.ª categoria, da 8.ª subcategoria da 1.ª categoria, da 2.ª e 3.ª
subcategorias da 5.ª categoria, nas classes correspondentes às partes dos traba-
lhos a que respeitem, caso o concorrente não recorra à faculdade conferida no
6.3 do programa de concurso.
Os concorrentes que, não sendo detentores de alvará a que se referem as alíneas
b), c) e d) do artigo 54.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, se apresen-
tem a concurso nos termos dos artigos 67.º e 68.º do mesmo diploma, devem
anexar à proposta os documentos previstos no ponto 15 do programa de con-
curso.
III.2.2) Capacidade económica e financeira:
Informação e formalidades necessárias para verificar o cumprimento dos requisi-
tos:
Conforme previsto no programa de concurso.
III.2.3) Capacidade técnica:
Informação e formalidades necessárias para verificar o cumprimento dos requisi-
tos:
Conforme previsto no programa de concurso.

SECÇÃO IV: PROCESSO

IV.1) TIPO DE PROCESSO
IV.1.1) Tipo de processo:
Concurso público.

IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
IV.2.1) Critérios de adjudicação:
Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta:
Os critérios enunciados a seguir.
Critérios — ponderação:
Preço — 40;
Garantia [...] ver VI.3) — 25;
Qualidade e [...] ver VI.3) — 25;
Prazo e programa de trabalhos — 10.
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IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.4) Prazos de recepção das propostas ou dos pedidos de participação:
Data: 20/04/2006.
Hora: 16.
IV.3.6) Língua ou línguas que podem ser utilizadas nas propostas ou nos pedi-
dos de participação:
PT.
IV.3.7) Período mínimo durante o qual o concorrente é obrigado a manter a
sua proposta:
Período em dias: 66 (a contar da data limite para recepção das propostas).
IV.3.8) Condições de abertura das propostas:
Data: 21/04/2006.
Hora: 10.
Lugar: indicado em I.1).

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VI.2) CONTRATO RELACIONADO COM UM PROJECTO E/OU PROGRAMA
FINANCIADO POR FUNDOS COMUNITÁRIOS
Sim.
Fazer referência aos projectos e/ou programas:
Fundo de Coesão.

VI.3) OUTRAS INFORMAÇÕES
O prazo de 300 dias indicado no ponto II.3) para a execução da empreitada
entende-se como prazo máximo e a sua contagem inicia-se com a consignação
da empreitada, nos termos do n.º 1 do artigo 151.º do Decreto-Lei n.º 59/99,
de 2 de Março.
O processo de concurso encontra-se patente na morada indicada em I.1), onde
pode ser examinado, podendo ser adquirido pelos interessados, mediante soli-
citação escrita, nos dias úteis, das 8 horas e 30 minutos às 15 horas e 30
minutos, desde a data de publicação do anúncio no Diário da República até ao
dia e hora do acto público do concurso. As cópias serão entregues, no prazo de
seis dias úteis, a contar da data de recepção do pedido. O preço é de 696,90
euros por exemplar, a pagar em numerário, cheque, depósito ou transferência
bancária para o NIB 005900011091170004269, dando conhecimento à entidade
adjudicante desta operação.
Devido à exiguidade do espaço existente no ponto IV.2.1) do presente anúncio,
para a definição dos critérios de adjudicação, a seguir se enumeram, por ordem
decrescente de importância, os critérios definidos no ponto 21 do programa de
concurso:
1.º Preço — 40%;
2.º Garantia de boa execução e valor técnico da proposta — 25%;
3.º Qualidade e rendibilidade do equipamento proposto — 25%;
4.º Prazo e programa de trabalhos — 10%.

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO: 10/02/2006.

10 de Fevereiro de 2006. — O Presidente do Conselho de Admi-
nistração, Luís Elmiro Carreira Mendes. 1000297910

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUAS
E SANEAMENTO DO PORTO

ANÚNCIO DE CONCURSO

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO, ENDEREÇOS E PONTOS DE CONTACTO
Designação oficial:
Serviços Municipalizados de Águas e Saneamento do Porto.
Endereço postal:
Rua do Barão de Nova Sintra, 285.
Localidade:
Porto.
Código postal:
4300-367.
País:
Portugal.
Pontos de contacto:
Divisão de Gestão de Contadores ou Secretaria Central dos SMAS — Porto.
À atenção de:
Júri do Concurso.
Telefone:
225190800.
Fax:
225190850.
Correio electrónico:
smasp@mail.telepac.pt
Endereços internet:
Endereço geral da entidade adjudicante:
www.smasporto.pt
Mais informações podem ser obtidas no seguinte endereço:
Ver «pontos de contacto».
Caderno de encargos e documentos complementares (incluindo documentos para
diálogo concorrencial e para um Sistema de Aquisição Dinâmico) podem ser
obtidos no seguinte endereço:
Ver «pontos de contacto».

As propostas ou pedidos de participação devem ser enviados para o seguinte
endereço:
Ver «pontos de contacto».

I.2) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE E SUAS PRINCIPAIS ACTIVIDADES
Autoridades regionais ou locais.
A entidade adjudicante está a contratar por conta de outras entidades adjudicantes:
Não.

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONTRATO

II.1) DESCRIÇÃO
II.1.1) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante:
Concurso público n.º 03/06 — Aquisição de 8500 contadores e retoma de igual
número de contadores usados.
II.1.2) Tipo de contrato e local da realização das obras, da entrega dos forne-
cimentos ou da prestação de serviços:
b) Fornecimentos:
Compra.
Principal local de entrega: Armazéns Gerais dos SMAS do Porto.
Código NUTS: PT114.
II.1.3) O anúncio implica:
Um contrato público.
II.1.5) Breve descrição do contrato ou das aquisições:
8500 contadores volumétricos dn15 e qn1,5 m3/h, classe C, sem acessórios de
ligação.
II.1.6) Classificação CPV (Vocabulário Comum para os Contratos Públicos):
Objecto principal.
Vocabulário principal: 33252110.
II.1.7) O contrato está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos
(ACP)?
Não.
II.1.8) Divisão em lotes:
Não.
II.1.9) São aceites variantes:
Não.

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONTRATO
II.2.1) Quantidade ou extensão total:
Conforme as especificações técnicas descritas no caderno de encargos.

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO PARA A SUA EXECUÇÃO
Período em dias: 90 (a contar da data de adjudicação).

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONTRATO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas:
O adjudicatário deve prestar uma caução no valor de 5% do montante total da
adjudicação.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam:
De acordo com o artigo 28.º do programa de concurso.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
III.2.1) Situação pessoal dos operadores económicos, nomeadamente requisitos
em matéria de inscrição nos registos profissionais ou comerciais:
Informação e formalidades necessárias para verificar o cumprimento dos re-
quisitos:
A situação do fornecedor será aferida através dos documentos exigidos no pro-
grama de concurso para avaliação da sua capacidade económica, financeira e
técnica.
III.2.2) Capacidade económica e financeira:
Informação e formalidades necessárias para verificar o cumprimento dos requisitos:
As constantes no n.º 2 do artigo 9.º do programa de concurso.
III.2.3) Capacidade técnica:
Informação e formalidades necessárias para verificar o cumprimento dos requisitos:
As constantes no n.º 3 do artigo 9.º do programa de concurso.

SECÇÃO IV: PROCESSO

IV.1) TIPO DE PROCESSO
IV.1.1) Tipo de processo:
Concurso público.

IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
IV.2.1) Critérios de adjudicação:
Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta:
Os critérios enunciados no caderno de encargos, no convite à apresentação de
propostas ou para participar na negociação ou na memória descritiva.

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante:
Concurso público n.º 03/06.
IV.3.3) Condições para obtenção do caderno de encargos e dos documentos
complementares ou memória descritiva:
Prazo para a recepção de pedidos de documentos ou para aceder aos documen-
tos:
Data: 20/03/2006.
Hora: 16.
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Documentos a título oneroso:
Sim.
Indicar preço: 50.
Divisa: euro.
Condições e modo de pagamento:
Contra o pagamento da quantia de 50 euros, com IVA à taxa legal em vigor
incluído, em numerário ou cheque à ordem dos SMAS do Porto.
IV.3.4) Prazos de recepção das propostas ou dos pedidos de participação:
Data: 20/03/2006.
Hora: 16.
IV.3.6) Língua ou línguas que podem ser utilizadas nas propostas ou nos pedi-
dos de participação:
PT.
IV.3.7) Período mínimo durante o qual o concorrente é obrigado a manter a
sua proposta:
Período em dias: 60 (a contar da data limite para recepção das propostas).
IV.3.8) Condições de abertura das propostas:
Data: 21/03/2006.
Hora: 10.
Lugar: Sala de Sessões na sede dos SMAS do Porto.
Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas:
Sim.
Ao acto público pode assistir qualquer interessado apenas podendo intervir os
concorrentes ou seus representantes que para o efeito, estejam devidamente cre-
denciados.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VI.2) CONTRATO RELACIONADO COM UM PROJECTO E/OU PROGRAMA
FINANCIADO POR FUNDOS COMUNITÁRIOS
Não.

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO: 14/02/2006.

14 de Fevereiro de 2006. — Director-Delegado, Carlos António
Santos Ferreira. 3000193886

ENTIDADES PARTICULARES

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS
DAS ILHAS DE SÃO MIGUEL E SANTA MARIA, S. A.

ANÚNCIO DE CONCURSO — SECTORES ESPECIAIS

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO, ENDEREÇOS E PONTOS DE CONTACTO
Designação oficial:
Administração dos Portos das Ilhas de São Miguel e Santa Maria, S. A.
Endereço postal:
Rua de Teófilo Braga, 1.
Localidade:
Ponta Delgada.
Código postal:
9500-247.
País:
Portugal.
Pontos de contacto:
À atenção de:
Engenheiro José Manuel Pacheco Rego Costa.
Telefone:
296285221.
Fax:
296283390.
Correio electrónico:
apsm@apsm.pt
Endereços internet:
Endereço geral da entidade adjudicante:
http://www.apsm.pt
Mais informações podem ser obtidas no seguinte endereço:
Ver «pontos de contacto».
O caderno de encargos e documentos complementares (incluindo documentos
relativos a um Sistema de Aquisição Dinâmico) podem ser obtidos no seguinte
endereço:
Ver «pontos de contacto».
As propostas ou pedidos de participação devem ser enviados para o seguinte
endereço:
Ver «pontos de contacto».

I.2) PRINCIPAIS ACTIVIDADES DA ENTIDADE ADJUDICANTE
Actividades portuárias.

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONTRATO

II.1) DESCRIÇÃO
II.1.1) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante:
Contrato de prestação de serviços para a fiscalização, controlo de qualida-
de e coordenação de segurança e saúde durante a fase de execução da em-

preitada de construção das obras marítimas do Porto de Recreio de Vila
do Porto.
II.1.2) Tipo de contrato e local da realização das obras, da entrega dos forne-
cimentos ou da prestação de serviços:
c) Serviços:
Categoria de serviço: n.º 12.
Principal local de execução: Vila do Porto, ilha de Santa Maria, Açores.
Código NUTS: PT200.
II.1.3) O anúncio implica:
Um contrato público.
II.1.5) Breve descrição do contrato ou das aquisições:
Fiscalização de execução de empreitada controlo de qualidade coordenação de
segurança e saúde.
II.1.6) Classificação CPV (Vocabulário Comum para os Contratos Públicos):
Objecto principal.
Vocabulário principal: 74200000.
Objectos complementares.
Vocabulário principal: 74231000.
II.1.7) O contrato está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos (ACP):
Não.
II.1.8) Divisão em lotes:
Não.
II.1.9) São aceites variantes:
Não.

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONTRATO
II.2.1) Quantidade ou extensão total:
Não são admitidas propostas relativas a parte dos serviços a fiscalizar.
II.2.2) Opções:
Não.

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO PARA A SUA EXECUÇÃO
Período em meses: 22 (a contar da data de adjudicação).

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONTRATO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas:
Para a apresentação de propostas a concurso não é exigida a apresentação de
caução. Ao adjudicatário será exigida a prestação de uma caução no valor de
5% do valor da adjudicação.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e ou referência
às disposições que as regulam:
As condições de remuneração e de pagamento dos serviços a realizar constam
do caderno de encargos.
III.1.3) Forma jurídica que deve assumir o agrupamento de operadores econó-
micos adjudicatário:
No caso de a adjudicação da prestação de serviços ser feita a um agrupamento
de empresas, estas associar-se-ão obrigatoriamente, antes da celebração do con-
trato, na forma jurídica de agrupamento complementar de empresas ou consór-
cio externo, em regime de responsabilidade solidária, em conformidade com a
legislação em vigor.
III.1.4) Existem outras condições especiais a que está sujeita a execução do
contrato:
Não.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
III.2.1) Situação pessoal dos operadores económicos, nomeadamente requisitos
em matéria de inscrição nos registos profissionais ou comerciais:
Informação e formalidades necessárias para verificar o cumprimento dos requisi-
tos:
Podem apresentar propostas as entidades que não se encontrem em nenhuma
das situações referidas no n.º 1 do artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8
de Junho, e que comprovem a sua capacidade financeira, técnica e profissional
nos termos exigidos no programa de concurso e no caderno de encargos.
III.2.2) Capacidade económica e financeira:
Informação e formalidades necessárias para verificar o cumprimento dos requisi-
tos:
Os documentos referidos no artigo 11.º do programa de concurso.
III.2.3) Capacidade técnica:
Informação e formalidades necessárias para verificar o cumprimento dos requisi-
tos:
Os documentos referidos no artigo 11.º do programa de concurso.
III.2.4) Contratos reservados:
Não.

III.3) CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DOS CONTRATOS DE SERVIÇOS
III.3.1) A execução dos serviços está reservada a uma profissão específica:
Não.
III.3.2) As pessoas colectivas devem indicar os nomes e habilitações profissio-
nais do pessoal responsável pela execução do serviço:
Sim.

SECÇÃO IV: PROCESSO

IV.1) TIPO DE PROCESSO
IV.1.1) Tipo de processo:
Concurso público.

IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
IV.2.1) Critérios de adjudicação:
Preço mais baixo.
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IV.2.2) Proceder-se-á a leilão electrónico:
Não.

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.2) Publicações anteriores referentes ao mesmo projecto:
Não.
IV.3.3) Condições para a obtenção do caderno de encargos e documentos com-
plementares:
Prazo para a recepção de pedidos de documentos ou para aceder aos documen-
tos:
Data: 20/03/2006.
Hora: 17.
Documentos a título oneroso:
Sim.
Em caso afirmativo, indicar preço: 375,00.
Divisa: euro.
Condições e modo de pagamento:
Pedido por escrito, identificando o concorrente.
Os pagamentos serão efectuados em numerário ou cheque passado à ordem da
Administração dos Portos das Ilhas de São Miguel e Santa Maria, S. A., de-
vendo as quantias ser acrescidas de IVA à taxa legal em vigor.
IV.3.4) Prazos de recepção das propostas e pedidos de participação:
Data: 06/04/2006.
Hora: 17.
IV.3.5) Língua ou línguas que podem ser utilizadas nas propostas ou nos pedi-
dos de participação:
PT.
IV.3.6) Período mínimo durante o qual o concorrente é obrigado a manter a
sua proposta:
Até: 05/06/2006.
IV.3.7) Condições de abertura das propostas:
Data: 07/04/2006.
Hora: 10.
Lugar: morada indicada em I.1).
Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas:
Sim.
Ao acto público do concurso pode assistir qualquer interessado, apenas po-
dendo nele intervir os concorrentes e seus representantes devidamente creden-
ciados.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VI.1) TRATA-SE DE UM CONTRATO DE CARÁCTER PERIÓDICO
Não.

VI.2) CONTRATO RELACIONADO COM UM PROJECTO E/OU PROGRAMA
FINANCIADO POR FUNDOS COMUNITÁRIOS
Não.

VI.3) OUTRAS INFORMAÇÕES
No prazo referido em II.3) considera-se incluído um mês que decorrerá obriga-
toriamente antes do início de qualquer trabalho na empreitada a fiscalizar para
efeitos de preparação/planeamento da mesma conforme consta do caderno de
encargos.

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO: 13/02/2006.

13 de Fevereiro de 2006. — O Presidente do Conselho de Admi-
nistração, José Manuel Pacheco Rego Costa. 1000297819

ÁGUAS DE GAIA, E. M.

ANÚNCIO DE CONCURSO

Obras ¢

Fornecimentos £

Serviços £

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

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Empresa Municipal Águas de Gaia Serviço de Aprovisionamento

Endereço Código postal
Rua de 14 de Outubro, 343 4430-050 Vila Nova de Gaia

Localidade/Cidade País
Vila Nova de Gaia Portugal

Telefone Fax
223770460 223770462

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

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
Execução de rede de drenagem de águas residuais ao lugar de Murracezes — fre-
guesia de Grijó.

II.1.6) Descrição/objecto do concurso
A obra consta da execução de um colector para drenagem de águas residuais com
cerca de 3.181 m em polipropileno do tipo «AMBIDUR SN8» ou equivalente e da
execução de duas estações elevatórias e respectivas condutas.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Freguesia de Grijó, concelho de Vila Nova de Gaia.

Código NUTS

II.1.8) Nomenclatura

II.1.8.2) Outra  nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC) **
Categoria 45.21.4 — Construção de redes urbanas ou locais e instalação de cabos.

II.1.9) Divisão em lotes
NÃO   ¢        SIM    £

Indicar se se podem apresentar propostas para:

um lote £ vários lotes £ todos os lotes £

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

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO

II.2.1) Quantidade ou extensão total
As quantidades constam do processo de concurso.
O valor base para efeitos de concurso é de 350 000 euros, não incluindo o imposto
sobre o valor acrescentado.

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

Prazo em meses \\ e/ou em dias 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 exigida em caso de adjudicação será de valor correspondente a 5% do
preço total do respectivo contrato, podendo ser prestada, nos termos legais, por
depósito em dinheiro ou em títulos emitidos ou garantidos pelo Estado, ou me-
diante garantia bancária ou seguro-caução (à primeira solicitação), conforme esco-
lha do adjudicatário.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
Nos termos do disposto no caderno de encargos.

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
Ao concurso poderão apresentar-se agrupamentos de empresas, ainda que entre
elas não exista qualquer modalidade jurídica de associação, desde que todas as
empresas do agrupamento satisfaçam as disposições legais relativas ao exercício
de actividade de empreiteiro de obras públicas e comprovem, em relação a cada
uma das empresas, os requisitos exigidos no ponto 15 do programa de con-
curso.
No caso de a adjudicação da empreitada ser feita a um agrupamento de empre-
sas, estas associar-se-ão obrigatoriamente, antes da celebração do contrato, na
modalidade jurídica de consórcio externo em regime de responsabilidade soli-
dária.

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
Apenas poderão concorrer as empresas que se encontram nas condições estabeleci-
das no processo de concurso.
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Para além dessas condições, e para efeitos do presente concurso, os concorrentes
deverão ser:
a) Titulares de alvará, emitido pelo Instituto dos Mercados de Obras Públicas e
Particulares e do Imobiliário, contendo as seguintes autorizações:
Da 6.ª subcategoria da 2.ª categoria, de acordo com a correspondência fixada pela
Portaria n.º 19/2004, de 10 de Janeiro, e da classe correspondente ao valor global
da proposta, segundo a Portaria n.º 1300/2005, de 20 de Dezembro;
Da 1.ª subcategoria da 1.ª categoria e 15.ª subcategoria da 4.ª categoria, de acordo
com a correspondência fixada pela Portaria n.º 19/2004, de 10 de Janeiro, e da clas-
se correspondente ao valor dos trabalhos a que dizem respeito, segundo a Portaria
n.º 1300/2005, de 20 de Dezembro.
Os concorrentes nacionais de outros Estados membros da União Europeia, nas
condições previstas no Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.
Os concorrentes nacionais dos Estados signatários do Acordo sobre o Estado
Económico Europeu, em condições de igualdade com os concorrentes da
União Europeia, nos termos desse Acordo e respectivos instrumentos de apli-
cação.
Os concorrentes nacionais dos Estados signatários do Acordo sobre Contratos
Públicos, da Organização Mundial do Comércio, nos termos estabelecidos nesse
Acordo;
b) Os concorrentes não titulares de alvará emitido pelo IMOPPI deverão apresen-
tar certificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados, adequado à
obra em 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 capacidade técnica que permitam aquela inscrição e justifique a classificação
atribuída nessa lista;
c) Os concorrentes não titulares de alvará emitido pelo IMOPPI, ou que não apre-
sentem certificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados, desde
que apresentem os documentos relativos à comprovação da sua idoneidade, capaci-
dade financeira, económica e técnica para a execução da obra posta a concurso, in-
dicados nos n.os 16.1 e 16.3 do programa de concurso.

III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
Os documentos previstos no ponto 15 do programa de concurso.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
Os documentos previstos no ponto 15 do programa de concurso.

III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Os documentos previstos no ponto 15 do programa de concurso.

SECÇÃO IV: PROCESSOS

IV.1) TIPO DE PROCESSO

Concurso público ¢

Concurso limitado £

Concurso limitado com publicação de anúncio £

Concurso limitado sem publicação de anúncio £

Concurso limitado por prévia qualificação £

Concurso limitado sem apresentação de candidaturas £

Concurso limitado urgente £

Processo por negociação £

Processo por negociação com publicação prévia de anúncio £

Processo por negociação sem publicação prévia de anúncio £

Processo por negociação urgente £

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

1 Qualidade técnica da proposta — 60%;
2 Preço/qualidade dos materiais — 40%.

Por ordem decrescente de importância NÃO £ SIM ¢

ou

B2) Os critérios indicados no caderno de encargos £

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante
Concurso público n.º 4-A1/2006.

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

Data limite de obtenção 03 /04 /2006

Custo: 300 euros mais IVA. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento:
Pronto pagamento, através de cheque ou dinheiro.

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

10 /04 /2006 ou \\\ dias a contar da sua publicação no Diário
da República
Hora: 16 horas.

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

£ £ £ £ £ £ £ £ ¢ £ £ ————————

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

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

IV.3.7) Condições de abertura das propostas

IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas
Só poderão intervir no acto do concurso as pessoas que, para o efeito, estiverem
devidamente credenciadas pelos concorrentes, bastando, para tanto, no caso de in-
tervenção do titular da empresa em nome individual, a exibição do seu bilhete de
identidade e, no caso de intervenção dos representantes de empresas em nome indi-
vidual, de sociedades ou de agrupamentos complementares de empresas, a exibição
dos respectivos bilhetes de identidade e de uma credencial passada pela empresa
em nome individual, sociedade ou agrupamento da qual conste o nome e o número
do bilhete de identidade do(s) representante(s). Contudo, sem intervir, poderão
assistir todas as pessoas nisso interessadas.

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 11 /04 /2006, ————— dias a contar da publicação do anún-
cio no Diário da República ou
no dia útil seguinte à data limite para a apresentação de propostas  £

Hora: 10 horas. Local: sede da empresa Águas de Gaia, E. M., na morada indicada
na secção I, ponto I.1).

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    ¢        SIM    £

** 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.

14 de Fevereiro de 2006. — O Presidente do Conselho de Admi-
nistração, (Assinatura ilegível.) 3000193905

AMIZADE 2000 — ASSOCIAÇÃO DE APOIO
AOS DEFICIENTES E INADAPTADOS DE NORDESTE

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
Amizade 2000 — Associação de Apoio
aos Deficientes e Inadaptados
de Nordeste

Endereço Código postal
Rua de D. Maria do Rosário, 3 9630-144

Localidade/Cidade País
Nordeste Portugal

Telefone Fax
(351) 296488385 (351) 296488093

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

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

NÃO    ¢         SIM    £

II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Empreitada de construção do Centro de Actividades Ocupacionais da Lomba da
Fazenda.

II.1.6) Descrição/objecto do concurso
A empreitada consiste na construção de um equipamento específico destinado a
centro de actividades ocupacionais de apoio a deficientes graves constituído por
uma construção nova com 2 pisos e recuperação e adaptação de uma moradia de 1
piso existente. A área de construção bruta total é de 654,00 m2, dos quais
557,00 m2 são de construção nova. Da empreitada constam trabalhos de demolição,
movimento de terras, betões, alvenarias, cantarias, cobertura, revestimento de pare-
des, tectos e pavimentos, guarnecimento de vãos, equipamento sanitário, pinturas,
redes de águas, esgotos domésticos e pluviais, electricidade, telefones e gás butano,
elevador e arranjos exteriores.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Local de execução da obra: Lomba da Fazenda — Nordeste.

Código NUTS
PT 2000.

II.1.8) Nomenclatura

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

Vocabulário principal Vocabulário complementar

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

Objectos45.21.51.20-4 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
comple- \\.\\.\\.\\-\ \\\\-\\\\\-\\\\\-\
mentares\\.\\.\\.\\-\ \\\\-\\\\\-\\\\\-\

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

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

um lote £ vários lotes £ todos os lotes £

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

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO

II.2.1) Quantidade ou extensão total
A proposta é feita para a totalidade dos trabalhos que constituem a empreitada.

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

Prazo em dias 365 a partir da data da consignação (para obras)

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO

III.1.1) Cauções e garantias exigidas
O concorrente a quem for adjudicada a empreitada prestará uma caução correspon-
dente a 5% do preço total do contrato, que poderá ser por depósito em dinheiro ou
em títulos emitidos ou garantidos pelo Estado ou mediante garantia bancária, ou
ainda por seguro-caução, de acordo com o caderno de encargos.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
A empreitada será por série de preços, sendo a renumeração ao empreiteiro resul-
tante da aplicação dos preços unitários do contrato para cada espécie de trabalho a
realizar às quantidades desses trabalhos realmente executados.

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 satisfaçam as dispo-
sições legais relativas ao exercício da actividade de empreiteiro de obras públicas.
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 modali-
dade 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
Só serão admitidos:
a) Concorrentes possuidores de alvará de empreiteiro ou construtor de obras pú-
blicas, emitido pelo Instituto dos Mercado de Obras Públicas e Particulares e do
Imobiliário, contendo as seguintes autorizações (Decreto-Lei n.º 12/2004, de 9 de
Janeiro, e Portaria n.º 19/2004, de 10 de Janeiro):
a.1) Empreiteiro geral ou construtor geral de edifícios na 1.ª categoria e na classe
correspondente ao valor da proposta;

a.2) A 1.ª subcategoria da 2.ª categoria e as 1.ª e 9.ª subcategorias da 4.ª categoria e
a 1.ª subcategoria da 5.ª categoria, da classe correspondente ao valor dos trabalhos
especializados que lhe respeitam, caso o concorrente não recorra a subempreiteiros,
sem prejuízo do disposto no n.º 3 do artigo 265.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2
de Março;
b) Concorrentes nacionais de outros Estados membros da União Europeia que,
não sendo detentores de certificado de classificação ou de alvará de empreiteiro de
obras públicas, apresentem certificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros
aprovados, adequado à obra posta a concurso e emitido pelo respectivo Estado,
nos termos do artigo 68.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março;
c) Concorrentes do espaço económico europeu e os referidos na alínea d) do ar-
tigo 54.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, não detentores de certificado
de empreiteiro de obras públicas ou que não apresentem o certificado de inscri-
ção em lista oficial de empreiteiros aprovados, desde que apresentem o certificado
a que se refere a alínea a) do n.º 1 do artigo 67.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de
Março;
d) Os concorrentes que não se encontrem em nenhuma das situações referidas no
artigo 55.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março;
e) Os concorrentes que apresentem nos três últimos anos e nas condições referidas
na Portaria n.º 994/2004, de 5 de Agosto:
e.1) Um rácio liquidez geral igual ou superior a 105,00;
e.2) Um rácio autonomia financeira igual ou superior a 8,00;
e.3) Um rácio do grau de cobertura do imobilizado igual ou superior a 120,45;
f) Os concorrentes que apresentem no seu curriculum:

f.1) A execução de uma obra de natureza da obra posta a concurso, de valor não
inferior a 294 000 euros, correspondente a 60% do valor para efeito do concurso
(preço base) nos últimos cinco anos, devidamente comprovadas por declarações
dos donos da obra;
f.2) Adequação de equipamentos e de ferramenta especial a utilizar na obra, seja
próprio, adequado ou sob qualquer outra forma, às suas exigências técnicas;
f.3) 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
Os indicados nas alíneas a) a f) do artigo 67.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de
Março.
Os concorrentes detentores dos documentos indicados nas alíneas a) e b) do
n.º III.2.1) estão dispensados de apresentar os documentos referidos nas alíneas a)
a d) do n.º 1 do citado artigo 67.º

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
Os indicados nas alíneas a), b) ou c) do n.º III.2.1) e os indicados nas alíneas g) a
i) do n.º 1 do artigo 67.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.
Os concorrentes dos documentos indicados nas alíneas a) e b) do n.º III.2.1) estão
dispensados de apresentar os documentos referidos nas alíneas g) e j) do n.º 1 do
citado artigo 67.º

III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Os documentos para verificação da capacidade técnica são os seguintes:
a) Certificados de habilitações literárias e profissionais dos quadros da empresa e
dos responsáveis pela orientação da obra, designadamente:
Director técnico da empreitada;
Representante permanente do empreiteiro na obra;
b) Lista das obras executadas nos últimos cinco anos da mesma natureza da que é
posta a concurso, acompanhadas 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, indicando, num e noutro caso, se se trata de equipamento próprio,
alugado ou sob qualquer outra forma;
d) Declaração, assinada pelo representante legal da empresa, que mencione os téc-
nicos, serviços técnicos e encarregados, estejam ou não integrados na empresa, a
afectar à obra, para além dos indicados na alínea a);
e) Declaração, assinada pelo representante legal da empresa, que inclua a lista das
obras executadas nos últimos cinco anos, acompanhada de certificados de boa exe-
cução relativos às obras mais importantes; os certificados devem referir o montante,
data e local de execução das obras e se as mesmas foram executadas de acordo com
as regras da arte e regularmente concluídas;
f) Declaração, assinada pelo representante legal da empresa, relativa aos efectivos
médios anuais da empresa e ao número dos seus quadros nos três últimos anos.
Os concorrentes detentores dos documentos indicados nas alíneas a) e b) do
n.º III.2.1) estão dispensados de apresentar os documentos referidos nas alíneas e) e
f) supra-referidas.

III.3) CONDIÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS DE SERVIÇOS

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

NÃO    £        SIM   £

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

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

NÃO    £       SIM    £
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SECÇÃO IV: PROCESSOS

IV.1) TIPO DE PROCESSO

Concurso público ¢

IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO

IV.2.1):
B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta   ¢
B1) Os critérios a seguir indicados

1 Condições mais vantajosas de preço — 50%;
2 Condições mais vantajosas de prazo — 30%;
3 Qualidade técnica da proposta — 20%.
A avaliação final é resultante da análise comparativa das várias propostas por
aplicação dos seguintes subfactores, arredondados às centésimas:
a) Preço (P):

P = Pb/Vp

em que:
Pb = valor da proposta de mais baixo preço; e
Vp = valor da proposta em análise;
b) Prazo de execução (Pe):

Pe = Pb/Pp

em que:
Pb = prazo da proposta de mais baixo preço; e
Pp = Prazo da proposta em análise;
c) Qualidade técnica da proposta (QTP):
c1) Experiência do director técnico da empreitada (DT);
c2) Descrição e justificação do plano de trabalhos (PT);
c3) Plano dos meios humanos e equipamentos a afectar à obra (MH);
c4) Cronograma financeiro (CF).
Estes subfactores serão pontuados da seguinte escala:
Mau — 0;
Insuficiente — 0,25;
Suficiente — 0,50;
Bom — 0,75;
Muito bom — 1,0.
A qualidade técnica da proposta (QTP) é calculada com base na seguinte fórmula:

QTP = (DT + PT + MH + CF)/4

A classificação final (CF) será a que resultar da fórmula:

CF = (0,50 × P) + (0,30 × Pe) + (0,20 × QTP)

IV.2.2) A classificação final será calculada pela soma das pontuações majoradas,
obtidas nos diversos factores.
IV.2.3) Em caso de igualdade, prevalece a ordem de importância dos factores confor-
me disposto no ponto IV.2.1).
IV.2.4) Caso ainda subsista igualdade, prevalece a proposta de preço mais baixo.

Por ordem decrescente de importância NÃO £ SIM ¢

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante
Concurso público n.º 1/2006.

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

Data limite de obtenção 029  dias a contar da publicação do anúncio no
Diário da República.

Custo: formato digital: 50 euros, sem IVA; papel: 600 euros, sem IVA. Moeda:
euro.

Condições e forma de pagamento:
Em numerário ou cheque emitido à ordem da entidade indicada no n.º 1.3) do
anexo A.

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

030 dias a contar da sua publicação no Diário da República

Hora: até às 16 horas.

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

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

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

IV.3.7) Condições de abertura das propostas

IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas
O acto de abertura das propostas é público; contudo, só poderão intervir neste
acto as pessoas que, para o efeito, estiverem devidamente credenciadas pelos concor-
rentes, nos termos do programa de 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: o indicado em 1.2) do anexo A.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

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

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
Preço base do concurso: 490 000 euros.

* 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
Gabinete Eng. Tavares Vieira, L.da Engenheiro Tavares Vieira

Endereço Código postal
Rua de El-Rei D. Carlos I, 67, 9600-555 Ribeira Grande, Açores
9600-555 Ribeira Grande, Açores

Localidade/Cidade País
9600-555 Ribeira Grande, Açores Portugal

Telefone Fax
(351) 296470060 (351) 296470061

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
tavares.vieira.rg@mail.telepac.pt

1.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Organismo À atenção de
MULTICONSULT — Estudos Arquitecto Francisco Gomes
e Projectos de Construção Civil de Menezes

Endereço Código postal
Rua do Dr. Caetano de Andrade, 9500-905 Ponta Delgada, Açores
5. 3.º, direito,
9500-905 Ponta Delgada, Açores

Localidade/Cidade País
9500-905 Ponta Delgada, Açores Portugal

Telefone Fax
(351) 296628311 (351) 296283516

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

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

Organismo À atenção de
Gabinete Eng. Tavares Vieira, L.da Engenheiro Tavares Vieira

Endereço Código postal
Rua de El-Rei D. Carlos I, 67, 9600-555 Ribeira Grande, Açores
9600-555 Ribeira Grande, Açores

Localidade/Cidade País
9600-555 Ribeira Grande, Açores Portugal

Telefone Fax
(351) 296470060 (351) 296470061

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
tavares.vieira.rg@mail.telepac.pt

15 de Fevereiro de 2006. — O Presidente da Direcção, António
Borges Machado. 1000296622

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS
VOLUNTÁRIOS DE ARRAIOLOS

ANÚNCIO DE CONCURSO

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO, ENDEREÇOS E PONTOS DE CONTACTO
Designação oficial:
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Arraiolos.
Endereço postal:
Rua dos Bombeiros Voluntários, 12.
Localidade:
Arraiolos.
Código postal:
7040-060.
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País:
Portugal.
Telefone:
266490050.
Fax:
266490059.
Correio electrónico:
bvarraiolos@clix.pt
Mais informações podem ser obtidas no seguinte endereço:
Ver «pontos de contacto».
Caderno de encargos e documentos complementares (incluindo documentos para
diálogo concorrencial e para um Sistema de Aquisição Dinâmico) podem ser
obtidos no seguinte endereço:
Ver «pontos de contacto».
As propostas ou pedidos de participação devem ser enviados para o seguinte
endereço:
Ver «pontos de contacto».

I.2) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE E SUAS PRINCIPAIS ACTIVIDA-
DES
Organismo de direito público.

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONTRATO

II.1) DESCRIÇÃO
II.1.1) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante:
Empreitada de construção de duas habitações.
II.1.2) Tipo de contrato e local da realização das obras, da entrega dos forne-
cimentos ou da prestação de serviços:
a) Obras:
Execução.
Principal local de execução: Arraiolos.
II.1.3) O anúncio implica:
Um contrato público.
II.1.5) Breve descrição do contrato ou das aquisições:
Construção de duas habitações unifamiliares T3 em banda, com dois pisos,
logradouro e garagem, no loteamento da Cruz da Barreta em Arraiolos.
II.1.6) Classificação CPV (Vocabulário Comum para os Contratos Públicos):
Objecto principal.
Vocabulário principal: 45111000.
II.1.9) São aceites variantes:
Não.

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONTRATO
II.2.1) Quantidade ou extensão total:
Valor estimado das obras, sem IVA: 240 000.
Divisa: euro.
II.2.2) Opções:
Não.

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO PARA A SUA EXECUÇÃO
Período em meses: 6 (a contar da data de adjudicação).

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONTRATO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas:
A caução para garantia do contrato é de 5% do valor da adjudicação. O prazo
de garantia da obra é de cinco anos.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam:
A empreitada é por série de preços e a modalidade essencial de pagamento é
por autos de medição de trabalho mensal.
III.1.3) Forma jurídica que deve assumir o agrupamento de operadores econó-
micos adjudicatário:
No caso de a adjudicação da empreitada ser feita a um agrupamento de empre-
sas, estas associar-se-ão obrigatoriamente, antes da celebração do contrato, na
modalidade jurídica de consórcio externo.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
III.2.1) Situação pessoal dos operadores económicos, nomeadamente requisitos
em matéria de inscrição nos registos profissionais ou comerciais:
Informação e formalidades necessárias para verificar o cumprimento dos requi-
sitos:
Podem ser admitidos a concurso:
a) Os titulares de alvará de empreiteiro geral ou construtor geral emitido pelo
Instituto dos Mercados de Obras Públicas e Particulares e do Imobiliário (IMO-
PPI);
b) Os não titulares de alvará de empreiteiro geral ou construtor geral emitido
pelo IMOPPI que apresentem certificado de inscrição em lista oficial de emprei-
teiros aprovados, adequado à obra posta a concurso e emitido por uma das
entidades competentes mencionadas no n.º 1 do anexo I do programa de con-
curso, o qual indicará os elementos de referência relativos à idoneidade, à capa-
cidade financeira e económica e à capacidade técnica que permitiram aquela
inscrição e justifique a classificação atribuída nessa lista;
c) Os não titulares de alvará de empreiteiro geral ou construtor geral emitido
pelo IMOPPI, ou que não apresentem certificado de inscrição em lista oficial de
empreiteiros aprovados, desde que apresentem os documentos relativos à com-
provação da sua idoneidade, capacidade financeira, económica e técnica para a

execução da obra posta a concurso, indicados nos n.os 15.1 e 15.3 do programa
de concurso.
O alvará acima referido deve conter a 1.ª subcategoria da 1.ª categoria a qual
tem de ser de classe que cubra o valor global da proposta.
Desde que não seja posto em causa o disposto no n.º 3 do artigo 265.º do
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, e sem prejuízo do disposto no n.º 6.2
do programa de concurso, o concorrente pode recorrer a subempreiteiros, fi-
cando a eles vinculado, por contrato, para a execução dos trabalhos corres-
pondentes.
Relativamente à situação jurídica os concorrentes deverão apresentar certidão do
registo comercial, emitida pela conservatória do registo comercial, actualizada.
III.2.2) Capacidade económica e financeira:
Informação e formalidades necessárias para verificar o cumprimento dos requisi-
tos:
Relativamente à capacidade financeira e económica os concorrentes deverão
ainda apresentar declaração, sob compromisso de honra, assinada pelo repre-
sentante legal da empresa, em como a empresa possui capacidade económica
e financeira para a realização da obra posta a concurso. Esta declaração deverá
ser feita com base no quadro de referência constante da portaria em vigor
publicada ao abrigo do n.º 5 do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 12/2004, de 9
de Janeiro.
Níveis mínimos de condições eventualmente exigidos:
A fixação de critérios de avaliação da capacidade económica e financeira dos
concorrentes para a execução da obra posta a concurso, na parte respeitante ao
equilíbrio financeiro, terá em conta os indicadores de liquidez geral e autono-
mia financeira com a definição e os valores de referência constante da portaria
em vigor publicada ao abrigo do n.º 5 do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 12/
2004, de 9 de Janeiro, não podendo ser excluído nenhum concorrente que, no
mínimo, apresente cumulativamente os valores de referência previstos nessa
portaria, relativos ao último exercício, ou, em alternativa, a média aritmética
simples dos três últimos exercícios.
III.2.3) Capacidade técnica:
Informação e formalidades necessárias para verificar o cumprimento dos requisi-
tos:
Níveis mínimos de condições eventualmente exigidos:
Na avaliação da capacidade técnica dos concorrentes para a execução da obra
posta a concurso, são adoptados os seguintes critérios:
a) Comprovação da execução de, pelo menos, uma obra de idêntica natureza
da obra posta a concurso, de valor não inferior a 60% do valor base do con-
curso;
b) Adequação do equipamento e da ferramenta especial a utilizar na obra,
seja próprio, alugado ou sob qualquer outra forma, às suas exigências téc-
nicas;
c) Adequação dos técnicos e os serviços técnicos, estejam ou não integrados na
empresa, a afectar à obra.

SECÇÃO IV: PROCESSO

IV.1) TIPO DE PROCESSO
IV.1.1) Tipo de processo:
Concurso público.

IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
IV.2.1) Critérios de adjudicação:
Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta:
Os critérios enunciados a seguir:
Critérios — ponderação:
Preço — 50;
Qualidade técnica da proposta — 30;
Prazo — 20.

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.3) Condições para obtenção do caderno de encargos e dos documentos
complementares ou memória descritiva:
Prazo para a recepção de pedidos de documentos ou para aceder aos documen-
tos:
Data: 21/03/2006.
Hora: 18.
Documentos a título oneroso:
Sim.
Indicar preço: 35.
Divisa: euro.
Condições e modo de pagamento:
Deverá ser paga previamente a quantia acima referida, para toda a documentação
a levantar na Associação ou a enviar pelo correio. O pedido de fornecimento do
processo de concurso deverá ser acompanhado do respectivo valor, sem o que
não será aceite. Quando o processo for enviado a pedido dos interessados, não
será da responsabilidade do dono de obra, o seu extravio ou atraso.
IV.3.4) Prazos de recepção das propostas ou dos pedidos de participação:
Data: 04/04/2006.
Hora: 18.
IV.3.6) Língua ou línguas que podem ser utilizadas nas propostas ou nos pedi-
dos de participação:
PT.
IV.3.7) Período mínimo durante o qual o concorrente é obrigado a manter a
sua proposta:
Período em dias: 66 (a contar da data limite para recepção das propostas).
IV.3.8) Condições de abertura das propostas:
Data: 05/04/2006.
Hora: 14.
Lugar: Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Arraiolos.
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SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO: 14/02/2006.

14 de Fevereiro de 2006. — Presidente da Direcção da AHBVA,
Luís Francisco Florindo Gomes. 1000297904

LAR SANTA ISABEL

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
Lar Santa Isabel Fernando Lopes Vieira

Endereço Código postal
Rua de Santa Isabel, 53 4430-216

Localidade/Cidade País
Mafamude/Vila Nova de Gaia Portugal

Telefone Fax
227110092/227115985 227119594

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
larsantaisabel@netcabo.pt

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

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

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

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

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

Governo central £ Instituição Europeia £

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

II.1) DESCRIÇÃO

II.1.1) Tipo de contrato de obras

Execução ¢ Concepção e execução £

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

II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante

Concurso público.

II.1.6) Descrição/objecto do concurso

Construção de uma creche nos termos e condições do projecto patenteado com o
preço base de 330 822,84 euros, excluindo o IVA.

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

Rua de Santa Isabel, 53, Mafamude, Vila Nova de Gaia.

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 meses \\ e/ou em dias 270 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
O valor caução é de 5% do preço total do contrato e será prestado por depósito em
dinheiro ou em títulos emitidos ou garantidos pelo Estado ou mediante garantia
bancária, ou ainda por seguro-caução, conforme escolha do adjudicatário e de acor-
do com os modelos constantes do anexo ao caderno de encargos.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
A empreitada é por preço global.

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 efectuada a um agrupamento de empre-
sas, estas associar-se-ão obrigatoriamente, antes da celebração do contrato, na mo-
dalidade jurídica de consórcio externo.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/do
prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a capacidade
económica, financeira e técnica mínima exigida
a) A classificação como empreiteiro geral na 1.ª categoria, em classe correspondente
ao valor total da proposta, conforme definido no Decreto-Lei n.º 12/2004, de 9 de
Janeiro, e nas Portarias n.os 14/2004, 15/2004, 16/2004, 17/2004, 18/2004 e 19/
2004, de 10 de Janeiro;
b) As 1.ª, 4.ª, 5.ª, 6.ª, 7.ª e 8.ª subcategorias da 1.ª categoria, as 1.ª, 7.ª, 8.ª, 9.ª, 10.ª e
12.ª subcategorias da 4.ª categoria e as 1.ª, 9.ª, 10.ª, 11.ª e 12.ª subcategorias da 5.ª
categoria na classe correspondente à parte dos trabalhos a que respeitem, caso o
concorrente não recorra à faculdade de subempreiteiros.

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
c) Documento emitido pelo Banco de Portugal, no mês em que o concurso tenha
sido aberto ou no mês anterior ou posterior, que mencione as responsabilidades
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;
d) Três últimas declarações periódicas de rendimentos para efeitos de IRS ou IRC
(ou cópias simples das mesmas), bem como os respectivos anexos, nas quais se
contenha o carimbo «Recibo», ou documento comprovativo da sua recepção por
via informática, 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 estabe-
lecimento principal; se se tratar de início de actividade, a empresa deve apresentar
a respectiva declaração ou cópia simples da mesma;

III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
e) Certificados de habilitações literárias e profissionais dos quadros da empresa e
dos responsáveis pela orientação da obra, designadamente:
Director técnico da empreitada;
Representante permanente do empreiteiro na obra;
f) Lista das obras executadas da natureza da obra que é posta a concurso,
acompanhada de certificados de boa execução relativos às obras mais importan-
tes; os certificados devem referir o montante, data e local de execução das obras
e se as mesmas foram executadas de acordo com as regras da arte e regularmente
concluídas;
g) Declaração, assinada pelo representante legal da empresa, que mencione o equi-
pamento principal a utilizar na obra e, se for o caso, o equipamento de característi-
cas especiais, indicando, num e noutro caso, se se trata de equipamento próprio,
alugado ou sob qualquer outra forma;
h) 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 e).

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 £
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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) Factores a considerar:
Preço (P) — 70%;
Valia técnica (VT) — 30%;
b) Subfactores a considerar:
Preço — nenhum;
Valia técnica:
Nota justificativa do preço proposto (NJ) — 10%;
Lista dos preços unitários (LP) — 30%;
Programa de trabalhos (PT) — 40%, que inclui:
Plano de trabalhos;
Plano de mão-de-obra;
Plano de equipamento;
Plano de pagamentos (PP) — 10%;
Memória descritiva e justificativa (MD) — 10%;
c) A escala de valorização quantitativa a utilizar deverá ser a mesma sejam quais
forem os factores e ou subfactores a ponderar, sendo que os intervalos de variação
devem estar limitados por valores semelhantes, independentemente do factor ou
subfactor em causa;
d) Classificação final (CF):
A classificação final de cada proponente será calculada de acordo com a seguinte
fórmula:

CF = 0,7 × P + 0,3 × [0,1 × NJ + 0,3 × LP + 0,4 × PT + 0,1 × PP + 0,1 × MD]

Por ordem decrescente de importância NÃO £ SIM £

ou

B2) Os critérios indicados no caderno de encargos £

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

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

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

Custo: 300 euros mais IVA. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento:
No acto de levantamento dos documentos através de cheque ou numerário.

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

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

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

IV.3.7) Condições de abertura das propostas

IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas
Só poderão intervir no acto do concurso as pessoas que, para o efeito, estive-
rem devidamente credenciadas pelos concorrentes, bastando, para tanto, no caso
de intervenção do titular de empresa em nome individual, a exibição do seu bi-
lhete de identidade e, no caso de intervenção dos representantes de empresas em
nome individual e de sociedades ou de agrupamentos complementares de empre-
sas, a exibição dos respectivos bilhetes de identidade e de uma credencial pas-
sada por quem obrigue a empresa em nome individual, sociedade ou agrupa-
mento da qual constem o nome e o número do bilhete de identidade do(s)
representante(s).

IV.3.7.2) Data, hora e local

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

Hora: 15 horas. Local: Lar Santa Isabel.

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
POEFDS — Medida 5.6.

13 de Fevereiro de 2006. — O Presidente da Direcção, Fernando
Lopes Vieira. 3000193871
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2. Despachos, Éditos, Avisos e Declarações

ÓRGÃOS DE SOBERANIA

MINISTÉRIO DO TRABALHO
E DA SOLIDARIEDADE SOCIAL

Instituto de Solidariedade e Segurança Social

Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social de Faro

Alvará n.º 08/2003
Para os devidos efeitos se faz saber que, ao abrigo do n.º 2 do ar-

tigo 18.º do Decreto-Lei n.º 133-A/97, de 30 de Maio, é emitido o
presente alvará de abertura e funcionamento do estabelecimento de-
nominado Hobby Kid’s, sito na Avenida de Ceuta, Edifício Nova
Avenida, loja 8, freguesia de Quarteira, concelho de Loulé, distrito de
Faro, propriedade de Hobby Kid’s — Ocupação de Tempos Livres, L.da

A actividade e a respectiva lotação máxima autorizadas são as se-
guintes:

Actividade — ATL;
Lotação máxima — 35 utentes.

12 de Dezembro de 2003. — A Directora, Maria Ana Leonardo.
3000125830

TRIBUNAIS

1.º JUÍZO DE COMPETÊNCIA ESPECIALIZADA CÍVEL
DO TRIBUNAL DA COMARCA DE BARCELOS

Anúncio
Processo n.º 4699/05.3TBBCL.
Insolvência de pessoa colectiva (requerida).
Credor — Vilartex — Empresa de Malhas Vilarinho, L.da

Devedor — Lumiartex — Sociedade de Confecções, 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 Barcelos, 1.º Juízo de Competência
Especializada Cível de Barcelos, no dia 5 de Janeiro de 2006, às 10 ho-
ras e 30 minutos, foi proferida sentença de declaração de insolvência
da devedora Lumiartex — Sociedade de Confecções, L.da, número de
identificação fiscal 503241245, com endereço na Rua do Dr. Augusto
Monteiro, 10, Barcelos, 4750-800 Vila Frescainha (São Martinho),
com sede na morada indicada.

São administradores da devedora: Pedro Manuel Ferreira Braga
Barbosa, número de identificação fiscal 184990580, bilhete de iden-
tidade n.º 7293949, com endereço na Rua de Porfírio Gomes Mo-
reira, 47, 2.º, direito, Outeiro de Baixo, Marinhas, 4740-286 Es-
posende, e Paulo Jorge Gonçalves Barbosa, casado, nascido em
7 de Abril de 1968, número de identificação fiscal 191951986,
bilhete de identidade n.º 10948876, com endereço no lugar do
Corujo, Lijó, lote 11, Barcelos, ou Urbanização das Calçadas, lote
51, 1.º, B, Arcozelo, Barcelos, a quem é fixado domicílio nas mora-
das indicadas.

Para administrador da insolvência é nomeada a pessoa adiante iden-
tificada, indicando-se o respectivo domicílio: Américo Fernandes de
Almeida Torrinha, número de identificação fiscal 101553269, com
domicílio no lugar da Cividade, 286, 4760-247 Joane.

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

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

Declara-se aberto o incidente de qualificação da insolvência com
carácter pleno.

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

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

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

Informação — plano de insolvência

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

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

6 de Janeiro de 2006. — A Juíza de Direito, Paula Ribas. — O Ofi-
cial de Justiça, José Manuel Borges Sampaio. 1000297885

5.º JUÍZO DE COMPETÊNCIA ESPECIALIZADA CÍVEL
DO TRIBUNAL DA COMARCA DE LEIRIA

Anúncio
Processo n.º 7111/05.4TBLRA.
Insolvência de pessoa colectiva (requerida).
Credor — Ferroleiria — Comércio de Materiais Siderúrgicos, S. A.
Insolvente — Interconstrutora — Construção Civil e Obras Públicas,

L.da, e outro(s).
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Publicidade de sentença e citação de credores e outros
interessados nos autos de insolvência acima identificados

No Tribunal da Comarca de Leiria, 5.º Juízo de Competência Espe-
cializada Cível de Leiria, no dia 15 de Dezembro de 2005, às 14 ho-
ras e 30 minutos, foi proferida sentença de declaração de insolvência
da devedora Interconstrutora — Construção Civil e Obras Públicas,
L.da, número de identificação fiscal 501185844, com sede na Rua do
Dr. António da Costa Santos, 7, 1.º, 2400-000 Leiria.

São administradores da devedora: Arminda da Conceição Ferreira
de Carvalho, residente na Rua do Vale de Água, 470, Vale de Água,
Colmeias, 2410-000 Colmeias, e José Luís Louro de Brito, número
de identificação fiscal 120451182, bilhete de identidade n.º 2038904,
residente na Rua de Branca Gonta Colaço, 2, rés-do-chão esquerdo,
Campo Grande, Lisboa, 1700-061 Lisboa, a quem é fixado domicílio
nas moradas indicadas.

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

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

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

Declara-se aberto o incidente de qualificação da insolvência com
carácter pleno [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 que:

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 reconhecido por decisão
definitiva, não está dispensado de o reclamar no processo de insol-
vência (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 28 de Março de 2006, pelas 9 horas e 15 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 três elementos da comissão de traba-
lhadores ou, na falta desta, de até três representantes dos trabalhado-
res por estes designados (n.º 6 do artigo 72.º do CIRE).

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

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

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

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

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

Informação — plano de insolvência

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

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

7 de Fevereiro de 2006. — A Juíza de Direito, Isabel Cristina Fer-
reira. — A Oficial de Justiça, Helena Silva. 1000297899

TRIBUNAL DA COMARCA DE PAÇOS DE FERREIRA

Anúncio
Processo n.º 2196/04.3TBPFR.
Insolvência de pessoa colectiva (requerida).
Credor — Ministério Público.
Insolvente — Machado Santos & C.ª, L.da, e outro(s).

Machado Santos & C.ª, L.da, número de identificação fiscal
503335398, com sede na Rua do Brigadeiro Alves Sousa, 115,
Freamunde, 4590-000 Paços de Ferreira.

Adélio Monteiro Gonçalves Ramalho, com endereço na Rua de
Joaquim Lagoa, 15, 4445-482 Ermesinde.

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.

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

8 de Fevereiro de 2006. — A Juíza de Direito, Isabel Peixoto Pe-
reira. — A Oficial de Justiça, Maria Helena Cruz. 3000193885

TRIBUNAL DA COMARCA DE PONTA DELGADA

Anúncio
Processo n.º 1780/05.2TBPDL.
Insolvência de pessoa colectiva (requerida).
Credor — Distribuidora de Livros Bertrand, L.da
Insolvente — Albano e Garcia, 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 Ponta Delgada, 4.º Juízo de Ponta
Delgada, no dia 9 de Janeiro de 2006, ao meio-dia, foi proferida sen-
tença de declaração de insolvência da devedora Albano e Garcia, L.da,
número de identificação fiscal 512045186, com endereço na Ave-
nida do Infante D. Henrique, 71, Centro Comercial Sol Mar, loja 134,
9500-000 Ponta Delgada, com sede na morada indicada.

São administradores da devedora: Marco António Medeiros Garcia,
com endereço na Rua do Dr. José Pacheco Vieira, 1-A, Santa Cruz,
9560-000 Lagoa, e Venilde Vasconcelos Aguiar, divorciada, nascida
em 12 de Setembro de 1970, nacional de Portugal, número de identi-
ficação fiscal 193615371, bilhete de identidade n.º 10393634, com
endereço na Rua da Grotinha, 12, Ponta Delgada, 9500-000 Ponta
Delgada, a quem é fixado domicílio nas moradas indicadas.

Para administrador da insolvência é nomeada a pessoa adiante iden-
tificada, indicando-se o respectivo domicílio: António J. Cardoso Si-
mões, com endereço na Rua de Carlos Seixas, 9, 2.º, D, sala 7, 3030-
-177 Coimbra.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A taxa de juros moratórios aplicável.

É designado o dia 6 de Março de 2006, pelas 14 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 de que os prazos para recurso, embargos e
reclamação de créditos só começam a correr finda a dilação e que
esta se conta da publicação do último anúncio.

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

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

Informação — plano de insolvência

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

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

16 de Janeiro de 2006. — A Juíza de Direito, Sónia M. Sousa Braga
Teixeira. — A Oficial de Justiça, António Freitas. 3000193926

2.º JUÍZO CÍVEL DO TRIBUNAL DE FAMÍLIA E MENORES
E DE COMARCA DE PORTIMÃO

Anúncio
Processo n.º 3942/05.3TBPTM.
Insolvência de pessoa colectiva (requerida).
Credor — Sulbetão — Preparados de Betão, S. A.
Insolvente — Ricabal — Construções, L.da

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

No Tribunal de Família e Menores e de Comarca de Portimão,
2.º Juízo Competência Cível de Portimão, no dia 6 de Janeiro de 2006,
pelas 17 horas, foi proferida sentença de declaração de insolvência da
devedora Ricabal — Construções, L.da, número de identificação fiscal
502021977, com endereço na Rua de Santa Isabel, 30, 8500 Porti-
mão, com sede na morada indicada.

Para administrador da insolvência é nomeada a pessoa adiante iden-
tificada, indicando-se o respectivo domicílio: Florentino Matos Luís,

com endereço na Avenida do Almirante Gago Coutinho, 48-A, 1700-
-031 Lisboa.

São legais representantes da devedora: José Ricardo Nunes Barros,
com endereço na Urbanização da Amoreira, lote 18, em Alvor, e
Pedro Cumaio Pires, com endereço na Travessa da Senhora da To-
cha, 16, em Portimão, a quem é fixado domicílio nas moradas indi-
cadas.

Conforme sentença proferida nos autos, verifica-se que o patrimó-
nio do devedor não é presumivelmente suficiente para satisfação das
custas do processo e das dívidas previsíveis da massa insolvente, não
estando essa satisfação, por outra forma, garantida.

Ficam notificados todos os interessados de que podem, no prazo de
cinco dias, requerer que a sentença seja complementada com as res-
tantes menções do artigo 36.º do CIRE.

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

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

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

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

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

13 de Fevereiro de 2006. — O Juiz de Direito, Bruno Jorge G. C.
Oliveira Pinto. — A Oficial de Justiça, Adriana Isabel Benedito Si-
mões. 3000193855

1.º JUÍZO DE COMPETÊNCIA ESPECIALIZADA CÍVEL
DO TRIBUNAL DA COMARCA DE SANTA MARIA DA FEIRA

Anúncio
Processo n.º 136/06.4TBVFR.
Insolvência de pessoa colectiva (requerida).
Credor — Maria Benvinda Santos Alegria e outro(s).
Insolvente — Manuel Soares Ferreira, L.da, e outro(s).

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

No Tribunal da Comarca de Santa Maria da Feira, 1.º Juízo de
Competência Especializada Cível de Santa Maria da Feira, no dia 25 de
Janeiro de 2006, pelas 19 horas e 45 minutos, foi proferida sentença
de declaração de insolvência da devedora Manuel Soares Ferreira, L.da,
com endereço no lugar do Monte, 4520-000 Mosteirô, com sede na
morada indicada.

Para administrador da insolvência é nomeada a pessoa adiante iden-
tificada, indicando-se o respectivo domicílio: José Eduardo de Castro
Martins, com endereço na Rua do Engenheiro Júlio Portela, 3750-
-000 Águeda.

São administradores da devedora: Manuel Soares Ferreira e Maria
Rosa Pinto, com endereço do lugar do Monte, Mosteirô, Santa Maria
da Feira, 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 de que podem, no prazo de
cinco dias, requerer que a sentença seja complementada com as res-
tantes menções do artigo 36.º do CIRE.

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

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

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

Ficam ainda advertidos de que os prazos só começam a correr fin-
da a dilação dos éditos, cinco dias, e que esta se conta da publicação
do último anúncio.
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Os prazos são contínuos, não se suspendendo durante as férias ju-
diciais (n.º 1 do artigo 9.º do CIRE).

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

26 de Janeiro de 2006. — A Juíza de Direito, Sandra Rocha. —
A Oficial de Justiça, Isabel Ganhão. 3000191866

TRIBUNAL DA COMARCA DE SÁTÃO

Anúncio
Processo n.º 93/05.4TBSAT.
Insolvência de pessoa colectiva (requerida).
Credor — Auto-Sueco (Coimbra), L.da
Insolvente — Transportes Carga Patrício, L.da

Convocatória de assembleia de credores

Nos autos de insolvência acima identificados em que são:
Transportes Carga Patrício, L.da, número de identificação fiscal

501741372, com endereço na Avenida do Conde D. Henrique, lote 6,
1.º, direito, 2560 Sátão.

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

Ficam notificados todos os interessados de que, no processo supra-
-identificado, foi designado o dia 8 de Março 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 75.º do CIRE].

7 de Fevereiro de 2006. — A Juíza de Direito, Ana Paula Albu-
querque. — A Oficial de Justiça, Maria Alice de Jesus Sales.

3000193931

TRIBUNAL DA COMARCA DE VIEIRA DO MINHO

Anúncio
Processo n.º 487/05.5TBVRM.
Insolvência de pessoa singular (requerida).
Credor — Álvaro de Sá Machado.
Insolvente — José Carlos da Silva Alves e outro(s).

No Tribunal da Comarca de Vieira do Minho, Secção Única de Vieira
do Minho, no dia 26 de Janeiro de 2006, ao meio-dia, foi proferida
sentença de declaração de insolvência do devedor José Carlos da Silva
Alves, nascido em 17 de Abril de 1973, freguesia de Rio Caldo, Ter-
ras de Bouro, número de identificação fiscal 208702768, bilhete de
identidade n.º 10869192, licença de condução n.º Br-84796, com
endereço no lugar de Paredes, Rio Caldo, Terras de Bouro, 4845-
-024 Rio Caldo, com domicílio na morada indicada.

Para administrador da insolvência é nomeada a pessoa adiante iden-
tificada, indicando-se o respectivo domicílio: Américo Fernandes de
Almeida Torrinha, com endereço no lugar da Cividade, 286, 4760-
-247 Joane.

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

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

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

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

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

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

remetido por via postal registada ao administrador da insolvência

nomeado, para o domicílio constante do presente edital (n.º 2 do ar-
tigo 128.º do CIRE), acompanhado dos documentos probatórios de
que disponham.

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

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

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

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

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

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

A taxa de juros moratórios aplicável.

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

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

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

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

Terminando o prazo em dia em que os tribunais estiverem encer-
rados, transfere-se o seu termo para o primeiro dia útil seguinte.

7 de Fevereiro de 2006. — O Juiz de Direito, Luís Guerra de Fi-
gueiredo. — O Oficial de Justiça, António F. Raposo. 1000297884

TRIBUNAL DA COMARCA
DE VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO

Anúncio
Processo n.º 760/05.2TBVRS.
Insolvência de pessoa colectiva (requerida).
Credor — Adelino Tavares Pereira & Filhos, L.da, e outro(s).
Devedor — Agência Funerária Atlântico, L.da

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

No Tribunal da Comarca de Vila Real de Santo António, Secção
Única de Vila Real de Santo António, no dia 27 de Janeiro de 2006,
às 10 horas e 30 minutos, foi proferida sentença de declaração de
insolvência da devedora Agência Funerária Atlântico, L.da, número
de identificação fiscal 504760009, com endereço no sítio dos Mo-
rais, apartado 163, Hortas, 8980-000 Vila Real de Santo António,
com sede na morada indicada.

É administrador da devedora António José Segura da Silva, divor-
ciado, nascido em 5 de Junho de 1971, nacional de Portugal, número
de identificação fiscal 198560427, bilhete de identidade n.º 10463916,
com endereço no sítio dos Morais, Hortas, 8900-000 Vila Real de
Santo António, 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. Luís Manuel Iglésias
Fortes Rodrigues, com endereço na Rua do Dr. Emiliano da Costa,
89-A, 8000-32, Faro.

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

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

Declara-se aberto o incidente de qualificação da insolvência com
carácter limitado (artigo 39.º, n.º 1, do CIRE) a correr nos termos dos
artigos 188.º, 189.º e 191.º do CIRE, podendo qualquer interessado:

a) No prazo de cinco dias, pedir que a sentença seja completa-
da com as restantes menções do artigo 3.º do CIRE;

b) No prazo de 45 dias, alegar o que tiver por conveniente, para
efeito da qualificação de insolvência como culposa;
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c) Nos 15 dias subsequentes, o administrador da insolvência apre-
sentará o seu parecer.

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.

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).

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

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

Informação — plano de insolvência

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

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

27 de Janeiro de 2006. — A Juíza de Direito, Sónia Vaz. — A Ofi-
cial de Justiça, Maria de Jesus Rodrigues Constâncio. 3000192409

2.º JUÍZO DE COMPETÊNCIA ESPECIALIZADA CÍVEL
DO TRIBUNAL DA COMARCA DE VISEU

Anúncio
Processo n.º 254-B/2000.
Prestação de contas (liquidatário).
Liquidatário judicial — Alfredo do Carmo Gomes.
Falido — Firmino António Fernandes Guerreiro e outro(s).

O Dr. Fernando Cardoso, juiz de direito deste Tribunal:

Faz saber que são os credores e os falidos: Firmino António Fer-
nandes Guerreiro e Ana Maria André Baptista Guerreiro, com última
morada conhecida na Rua das Figueirinhas, lote 32, 1.º, Gumirães,
3500 Viseu, notificados para, no prazo de 5 dias, decorridos que se-
jam 10 dias de éditos, que começarão a contar-se da publicação do
anúncio, se pronunciarem sobre as contas apresentadas pelo liquida-
tário (artigo 223.º, n.º 1, do CPEREF).

30 de Janeiro de 2006. — O Juiz de Direito, Fernando Cardoso. —
A Oficial de Justiça, Fátima Oliveira. 3000192405

1.º JUÍZO DO TRIBUNAL DE COMÉRCIO DE LISBOA

Anúncio
Processo n.º 422/03.5TYLSB-C.
Prestação de contas (liquidatário).
Liquidatário judicial — Dr. António Maria de Oliveira Taveira Pinto.

O Dr. António Marcelo dos Reis, juiz de direito deste Tribunal:

Faz saber que são os credores e a falida Electriquadro — Instala-
ções Eléctricas, L.da, pessoa colectiva n.º 503830488, com sede na
Praceta do 1.º de Dezembro, 1, subcave, Odivelas, notificados para,
no prazo de 5 dias, decorridos que sejam 10 dias de éditos, que come-
çarão a contar-se da publicação do anúncio, se pronunciarem sobre as
contas apresentadas pelo liquidatário (artigo 223.º, n.º 1, do CPEREF).

7 de Fevereiro de 2006. — O Juiz de Direito, António Marcelo dos
Reis. — A Oficial de Justiça, Paula Silva. 3000193861

3.º JUÍZO DO TRIBUNAL DE COMÉRCIO DE LISBOA

Anúncio
Processo n.º 181/03.1TYLSB.
Falência (requerida).
Requerente — Petróleos de Portugal — Petrogal, S. A.
Requerida — Reflexo — Gestão de Frotas, S. A.

A Dr.ª Elisabete Assunção, juíza de direito do 3.º Juízo do Tribunal de
Comércio de Lisboa:

Faz saber que é citada a requerida Reflexo — Gestão de Frotas, S. A.,
com sede na Avenida do Marquês de Pombal, 544, 2715-128 Sabugo,
Pêro Pinheiro, para, no prazo de 10 dias, decorridos que sejam 30 dias
de éditos, que começarão a contar-se da segunda e última publicação
do competente anúncio, deduzir, querendo, oposição ou propor qual-
quer outra providência diferente da requerida, devendo oferecer logo
os meios de prova de que disponha, conforme o estatuído no ar-
tigo 20.º, n.os 2 e 3, do CPEREF, nos presentes autos que deram en-
trada na secretaria em 12 de Fevereiro de 2003.

No mesmo prazo deverá juntar aos autos a relação de todos os
credores e respectivos domicílios, com indicação dos montantes dos
seus créditos, datas de vencimento e garantias de que beneficiem e,
bem assim, a relação e identificação de todas as acções e execuções
pendentes contra essa empresa, fotocópias do registo contabilís-
tico do último balanço, do inventário e da conta de ganhos e per-
das, os livros dos últimos três anos ou relação do activo ou res-
pectivo valor, relação dos sócios conhecidos e mapa de pessoal, a
relação de bens que detenha em regime de arrendamento, aluguer
ou locação financeira ou venda com reserva de propriedade e in-
formar se tem comissão de trabalhadores, ficando ainda advertida
de que é obrigatória a constituição de mandatário judicial e que os
prazos referidos são contínuos, não se suspendendo durante as fé-
rias judiciais e terminando o prazo em dia que os tribunais estive-
rem encerrados, transfere-se o seu termo para o 1.º dia útil seguin-
te, e que os duplicados da petição inicial se encontram à disposição
da citanda, na secretaria do 3.º Juízo do Tribunal de Comércio de
Lisboa.

26 de Janeiro de 2006. — A Juíza de Direito, Elisabete Assunção. —
O Oficial de Justiça, Abel Anjos Galego. 3000193888

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

Anúncio
Processo n.º 554/05.5TYVNG.
Insolvência de pessoa colectiva (requerida).
Credor — Colorporto, Representações Gráficas, S. A., e outro(s).
Administrador da insolvência — Sol(a). José Ribeiro de Abreu.

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

No Tribunal de Comércio de Vila Nova de Gaia, 1.º Juízo de Vila
Nova de Gaia, no dia 21 de Novembro de 2005, às 11 horas e 10 mi-
nutos, foi proferida sentença de declaração de insolvência da devedo-
ra Litosardão — Artes Gráficas, L.da, número de identificação fiscal
503265373, com endereço na Travessa do Colégio Sardão, 30, Oli-
veira do Douro, 4400-000 Vila Nova de Gaia, com sede na morada
indicada.

Para administrador da insolvência é nomeada a pessoa adiante iden-
tificada, indicando-se o respectivo domicílio: Sol(a). José Ribeiro de
Abreu, com endereço na Rua de São Tomé e Príncipe, 41, 4520-
-270 Santa Maria da Feira.

São administradores da devedora: António Fernando Ferreira de
Brito e António dos Santos Oliveira Azevedo, ambos com endereço
na Travessa do Colégio do Sardão, 30, Oliveira do Douro, 4400-
-000 Vila Nova de Gaia, a quem é fixado domicílio na morada indi-
cada.

Conforme sentença proferida nos autos, verifica-se que o patrimó-
nio do devedor não é presumivelmente suficiente para satisfação das
custas do processo e das dívidas previsíveis da massa insolvente, não
estando essa satisfação, por outra forma, garantida.

Ficam notificados todos os interessados de que podem, no prazo de
cinco dias, requerer que a sentença seja complementada com as res-
tantes menções do artigo 36.º do CIRE.

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

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

Ficam ainda notificados que se declara aberto o incidente de quali-
ficação da insolvência com carácter limitado, previsto no artigo 191.º
do CIRE.
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Ficam ainda advertidos de que os prazos só começam a correr fin-
da a dilação dos éditos, cinco dias, e que esta se conta da publicação
do último anúncio.

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

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

22 de Novembro de 2005. — A Juíza de Direito, Ana Loureiro. —
O Oficial de Justiça, Adelino José F. A. Oliveira. 3000193863

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

Anúncio
Processo n.º 188/05.4TYVNG-D.
Prestação de contas administrador (CIRE).
Administrador da insolvência — Dr. Luís Augusto Moreira Gomes e

outro(s).

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

Faz saber que são os credores e a insolvente Malhatex — Comér-
cio e Indústria de Têxteis, L.da, pessoa colectiva n.º 503394556, com
sede na Rua Particular dos Regueirais, 654, Rio Tinto, Gondomar,
notificados para, no prazo de 5 dias, decorridos que sejam 10 dias de
éditos, que começarão a contar-se da publicação do anúncio, se pro-
nunciarem sobre as contas apresentadas pelo administrador da insol-
vência (artigo 64.º, n.º 1, do CIRE).

O prazo é continuo, não se suspendendo durante as férias judiciais
(n.º 1 do artigo 9.º do CIRE).

8 de Fevereiro de 2006. — O Juiz de Direito, Paulo Fernando Dias
Silva. — A Oficial de Justiça, Teresa Jesus Cabral Correia.

3000193891

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

COFRE DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS
E AGENTES DO ESTADO

Éditos
Para cumprimento do artigo 23.º dos Estatutos do Cofre de Previ-

dência dos Funcionários e Agentes do Estado, aprovados pelo Decre-
to-Lei n.º 465/76, de 11 de Junho, correm éditos de 30 dias a contar
da publicação deste anúncio no Diário da República, convidando todas
as pessoas que se julguem com direito, nos termos do artigo 20.º, a
receber os subsídios a seguir discriminados, a apresentarem no referi-
do prazo os documentos comprovativos dos seus direitos:

99,76 euros, legado pelo sócio n.º 17 448 — Humberto Pimen-
tel Neves, funcionário público, aposentado, falecido em 27 de
Junho de 2005.

149,64 euros, legado pelo sócio n.º 17 651 — Domingos Batista
Tavares, funcionário público, aposentado, falecido em 18 de
Janeiro de 2006.

149,64 euros, legado pelo sócio n.º 17 962 — Augusto César
Nascimento Manaças, funcionário público, aposentado, fale-
cido em 11 de Dezembro de 2005.

299,28 euros, legado pelo sócio n.º 22 419 — José Martins, re-
formado do Exército, falecido em 28 de Março de 2005.

99,76 euros, legado pelo sócio n.º 22 616 — Nuno José Santo
Nunes, funcionário público, aposentado, falecido em 21 de
Junho de 2005.

166,27 euros, legado pelo sócio n.º 23 388 — João Batista Fer-
reira, funcionário público, aposentado, falecido em 15 de Agos-
to de 2005.

748,20 euros, legado pelo sócio n.º 26 335 — Armindo Louren-
ço Vale, funcionário público, aposentado, falecido em 11 de
Agosto de 2005.

374,10 euros, legado pelo sócio n.º 26 340 — Cesário Nunes Mos-
ca, reformado do Exército, falecido em 23 de Novembro de 2005.

99,76 euros, legado pelo sócio n.º 27 261 — José Maria Costa
Almeida, funcionário público, aposentado, falecido em 2 de
Março de 2005.

49,88 euros, legado pelo sócio n.º 28 163 — Joaquim Sousa, fun-
cionário público, aposentado, falecido em 23 de Janeiro de 2006.

71,83 euros, legado pela sócia n.º 28 432 — Maria Manuela Sousa
Tavares Henriques Cardoso, funcionária pública, aposentada,
falecida em 4 de Dezembro de 2005.

748,20 euros, legado pelo sócio n.º 28 464 — António Pereira
Miranda, funcionário público, aposentado, falecido em 3 de
Abril de 2005.

498,80 euros, legado pelo sócio n.º 28 517 — José Lopes Aguiar,
funcionário público, aposentado, falecido em 18 de Fevereiro
de 2005.

199,52 euros, legado pelo sócio n.º 29 199 — Álvaro Sá Gomes,
funcionário público, aposentado, falecido em 29 de Novem-
bro de 2005.

249,40 euros, legado pelo sócio n.º 29 563 — Evaristo Júlio
Santana Brito, funcionário público, aposentado, falecido em
23 de Janeiro de 2006.

149,64 euros, legado pelo sócio n.º 31 433 — José Bernardes
Pereira Lourenço, funcionário público, aposentado, falecido
em 17 de Dezembro de 2005.

249,40 euros, legado pelo sócio n.º 31 527 — Luís Santos Ribei-
ro, funcionário público, aposentado, falecido em 13 de No-
vembro de 2005.

149,64 euros, legado pelo sócio n.º 33 950 — Eduardo Relvas,
funcionário público, aposentado, falecido em 12 de Outubro
de 2005.

748,20 euros, legado pelo sócio n.º 34 467 — António Pinto Ma-
galhães, funcionário público, aposentado, falecido em 5 de Fe-
vereiro de 2005.

99,76 euros, legado pelo sócio n.º 38 110 — Alberto Quintela
Nunes, funcionário público, aposentado, falecido em 30 de
Maio de 2005.

131,68 euros, legado pelo sócio n.º 38 284 — Joaquim Santos
Rosado, GNR, reformado, falecido em 13 de Maio de 2005.

748,20 euros, legado pelo sócio n.º 38 379 — José Manuel Avilez
Nunes Pereira, funcionário público, aposentado, falecido em
26 de Abril de 2003.

249,40 euros, legado pelo sócio n.º 38 531 — José Salvador
Pereira, funcionário público, aposentado, falecido em 6 de
Agosto de 2005.

99,76 euros, legado pelo sócio n.º 40 016 — António Rodrigues
Costa, funcionário público, aposentado, falecido em 25 de
Janeiro de 2006.

249,40 euros, legado pelo sócio n.º 41 714 — José Maria Fer-
nandes Simões, funcionário público, aposentado, falecido em
10 de Janeiro de 2006.

99,76 euros, legado pelo sócio n.º 41 767 — António Morais Se-
medo, funcionário público, aposentado, falecido em 22 de
Março de 2005.

748,20 euros, legado pelo sócio n.º 47 486 — Francisco Nunes
Roque, reformado do Exército, falecido em 12 de Janeiro de 2006.

264,36 euros, legado pelo sócio n.º 54 062 — Fernando Paulo
Teixeira Baldaia, funcionário público, falecido em 31 de De-
zembro de 2005.

1097,36 euros, legado pelo sócio n.º 63 135 — António Lino
Coelho Alves Martins, reformado da Marinha, falecido em
16 de Janeiro de 2006.

1995,19 euros, legado pelo sócio n.º 69 777 — António Olivei-
ra Silva, funcionário público, aposentado, falecido em 14 de
Janeiro de 2005.

14 de Fevereiro de 2006. — A Direcção, José Manuel Alves da
Silva. 3000193893

UNIVERSIDADE DOS AÇORES

Administração

Despacho
Por despacho do pró-reitor da Universidade dos Açores de 22 de

Dezembro de 2005:

Autorizado o contrato de avença com Enésima de Fátima Enes Pe-
reira Mendonça, com a remuneração mensal de 950 euros, acresci-
do de IVA, por conveniência urgente de serviço, por três meses,
com efeitos desde 1 de Janeiro de 2006 até 31 de Março de 2006,
pelo Projecto «Proid 041». (Isento de fiscalização prévia do Tri-
bunal de Contas.)

13 de Janeiro de 2006. — A Administradora, Ana Paula Carvalho
Homem de Gouveia. 3000190844
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Despacho
Por despacho do pró-reitor da Universidade dos Açores de 12 de

Dezembro de 2005:

Autorizada a renovação do contrato de avença com Eva Cristina Rocha
de Sousa Borges, com a remuneração mensal de 1000 euros, por
conveniência urgente de serviço, por três meses, com efeitos a
partir de 1 de Janeiro de 2006, pelo Projecto «Proid 96». (Isento
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

16 de Janeiro de 2006. — A Administradora, Ana Paula Carvalho
Homem de Gouveia. 3000190845

AUTARQUIAS

CÂMARA MUNICIPAL DE AVEIRO

Aviso DRH n.º 10/2006
Para os devidos efeitos, torna-se público que, por meu despacho de

26 de Janeiro último, foi nomeada, em regime de substituição, chefe
de Divisão de Recursos Humanos, a Dr.ª Joana Filipa Lopes da Silva
Santos Veiga de Oliveira, funcionária do quadro da Câmara Municipal
de Coimbra.

A presente nomeação é feita, nos termos do artigo 27.º da Lei n.º 2/
2004, de 15 de Janeiro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 51/
2005, de 30 de Agosto, e do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 93/2004, de
20 de Abril, com efeitos a partir do próximo dia 1 de Fevereiro de 2006.

27 de Janeiro de 2006. — O Presidente da Câmara, Élio Manuel
Delgado da Maia. 3000193909

CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO

Aviso
Nomeação

Concurso interno geral de acesso para preenchimento
de um lugar de fiscal municipal especialista

Para os devidos efeitos se faz público que, por meu despacho de
18 de Janeiro de 2006, nomeei, ao abrigo do disposto no artigo 6.º,
n.º 1, do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, o único candida-
to classificado no respectivo concurso, Justino Magalhães Ribeiro, o
qual deverá aceitar o lugar no prazo de 20 dias após a publicação deste
aviso no Diário da República.

(Isento de visto do Tribunal de Contas.)

18 de Janeiro de 2006. — O Presidente da Câmara, José Luís Pe-
reira Carneiro. 3000193879

CÂMARA MUNICIPAL DE BARCELOS

Aviso
Concurso interno de acesso geral para técnico

profissional de biblioteca e documentação especialista

Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, a Ad-
ministração Pública, enquanto entidade empregadora, promove acti-
vamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens e
mulheres, no acesso ao emprego e na progressão profissional, provi-
denciando, escrupulosamente, no sentido de evitar toda e qualquer
forma de discriminação.

1 — Nos termos do n.º 1 do artigo 28.º do Decreto-Lei n.º 204/98,
de 11 de Julho, e do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de
Julho, torna-se público que, pelo meu despacho n.º 46/2005, de 30 de
Setembro, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, contados
do dia seguinte da data da publicação do presente aviso no Diário da
República, concurso interno de acesso geral para provimento de um
lugar de especialista, da carreira de técnico profissional de biblioteca
e documentação, do grupo de pessoal técnico-profissional, do quadro
de pessoal deste município.

2 — O concurso é válido para a vaga anunciada, extinguindo-se
com o seu preenchimento.

3 — O local de trabalho é a área do município de Barcelos.
4 — Conteúdo funcional — o descrito no mapa II anexo ao Decre-

to-Lei n.º 247/91, de 10 de Julho.
5 — Legislação aplicável ao concurso — Decreto-Lei n.º 204/98,

de 11 de Julho; Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho; Decreto-Lei

n.º 353-A/89, de 16 de Outubro; Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de
Dezembro; Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro; Decreto-
-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro; Lei n.º 44/99, de 11 de Junho, e
demais legislação aplicável.

6 — Remuneração — a que resultar da aplicação do n.º 1 do ar-
tigo 13.º do Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, anexo II,
com as respectivas alterações, se as houver.

7 — Condições de candidatura:
7.1 — Requisitos gerais — podem candidatar-se os indivíduos que, até

ao termo do prazo fixado, reúnam os requisitos gerais de admissão cons-
tantes do n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

7.2 — Requisitos especiais — a alínea b) do n.º 1 do artigo 6.º do
Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro.

8 — Métodos de selecção — serão utilizados os seguintes métodos
de selecção:

8.1 — Entrevista profissional de selecção (EPS) — tem por ob-
jectivo avaliar, numa relação interpessoal e de forma objectiva e sis-
temática, as aptidões profissionais e pessoais dos candidatos, sendo
objecto de apreciação, os seguintes parâmetros relevantes, sentido de
responsabilidade, capacidade para resolver problemas, capacidade de
iniciativa e grau de criatividade, motivação e interesse pela função.

8.2 — Avaliação curricular (AC) — destina-se a avaliar as aptidões
profissionais dos candidatos para o exercício da função/categoria,
através da ponderação dos seguintes factores:

8.2.1 — Habilitação académica de base, sendo ponderado o nível
académico ou a sua equiparação legalmente reconhecida.

8.2.2 — Formação profissional, sendo ponderadas as acções de
formação e aperfeiçoamento profissional relacionadas com a área
funcional em concurso.

8.2.3 — Experiência profissional, pondera-se o tempo de serviço
na carreira para o qual o concurso é aberto.

9 — Os critérios de apreciação e ponderação da avaliação curri-
cular e da entrevista profissional de selecção, bem como o sistema de
classificação final, incluindo a respectiva fórmula classificativa, cons-
tarão de actas das reuniões do júri do concurso, sendo as mesmas fa-
cultadas aos candidatos, sempre que solicitadas.

10 — Cada um dos métodos de selecção é susceptível de classifica-
ção numa escala de 0 a 20 valores, sendo que a classificação final (CF)
resultará da média aritmética ponderada dos métodos de selecção (6 ×
×AC + 4 × EPS)/10, traduzindo-se numa escala de 0 a 20 valores, con-
siderando-se não aprovados os candidatos que obtenham classificação
final inferior a 9,5 valores.

11 — Formalização das candidaturas — as candidaturas deverão ser
formalizadas mediante requerimento elaborado nos termos gerais e
dirigido ao presidente da Câmara Municipal de Barcelos, conjunta-
mente com a documentação que o deva acompanhar (em caso de
dúvida, contactar a Divisão de Recursos Humanos), e entregue pes-
soalmente nesta autarquia (Secção de Expediente do Departamento
de Administração Geral), ou remetido pelo correio, com aviso de re-
cepção, expedido até ao termo do prazo fixado para a entrega das
candidaturas, para a Câmara Municipal de Barcelos, Largo do Muni-
cípio, 4750-323 Barcelos, dele devendo constar:

11.1 — Identificação completa do requerente (nome, filiação, na-
turalidade, estado civil, data de nascimento, habilitações literárias,
residência, número e data do bilhete de identidade e serviço de iden-
tificação que o emitiu, número de contribuinte, código postal e nú-
mero de telefone, se o houver).

11.2 — Habilitações literárias.
11.3 — Declaração, em alíneas separadas e sob compromisso de

honra, sobre a situação precisa em que se encontram, relativamente
a cada uma das condições a que se referem as alíneas a) a f) do n.º 2 do
artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

11.4 — Identificação do concurso a que se candidata, mediante
referência ao Diário da República onde foi publicado o presente aviso.

11.5 — Identificação da categoria que detém, serviço a que per-
tence, natureza do vínculo e tempo efectivo na categoria, na carreira
e na função pública, contado em anos, meses e dias, especificando a
classificação de serviço nos anos relevantes para efeitos de concurso.

11.6 — Quaisquer outros elementos que possam ser relevantes para
apreciação do seu mérito ou susceptíveis de constituírem motivo de
preferência legal, devendo apresentar documentos comprovativos, sob
pena de não serem considerados.

12 — Os requerimentos de admissão aos concursos deverão ser
obrigatoriamente acompanhados, sob pena de exclusão, dos seguintes
elementos:

12.1 — Curriculum vitae detalhado, devidamente datado e assinado.
12.2 — Documento comprovativo das habilitações literárias (au-

têntico, autenticado ou fotocópia).
12.3 — Fotocópias das acções de formação profissional e seminários,

com indicação sobre a sua duração (um dia corresponde a sete horas).
12.4 — Fotocópia do bilhete de identidade.
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12.5 — Declaração passada e autenticada pelo serviço ou orga-
nismo de origem, da qual conste a natureza do vínculo, a categoria,
o tempo de serviço na categoria, na carreira e na função pública e
a classificação reportada aos anos relevantes para efeitos de con-
curso.

13 — Os funcionários desta Câmara Municipal estão dispensados
da apresentação dos documentos comprovativos dos requisitos que
constem do respectivo processo individual.

14 — Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato, em
caso de dúvida sobre a situação descrita, a apresentação de documen-
tos comprovativos das suas declarações.

15 — As falsas declarações, prestadas pelos candidatos serão puni-
das nos termos da lei.

16 — As listas dos candidatos admitidos e de classificação final serão
publicitadas, nos termos dos artigos 33.º, 34.º e 40.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho.

17 — Constituição do júri:

Presidente — Dr. Mário Constantino Araújo Leite da Silva Lo-
pes, vereador.

1.º vogal efectivo — Dr. Vítor Manuel Martins Pinho da Silva,
chefe de Divisão de Biblioteca, Arquivo e Documentação.

2.º vogal efectivo — Dr.ª Maria Cláudia Carvalho Milhazes, chefe
de Divisão de Museus e Património Histórico e Cultural.

1.º vogal suplente — Dr.ª Ana Maria do Rio Vila-Chã, chefe de
Divisão de Recursos Humanos.

2.º vogal suplente — Dr.ª Ana Paula Afonso Brito, técnico su-
perior de 2.ª classe, animador sócio-cultural.

18 — O presidente do júri será substituído, nas suas faltas e impe-
dimentos, pelo 1.º vogal efectivo.

30 de Setembro de 2005. — O Presidente da Câmara, Fernando
Reis. 1000297889

CÂMARA MUNICIPAL DE BEJA

Edital
Francisco da Cruz dos Santos, presidente da Câmara Municipal de Beja:

Faz público, nos termos do artigo 77.º do Decreto-Lei n.º 380/99, de
22 de Setembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei
n.º 310/2003, de 10 de Dezembro, que se encontra aberto, por um pe-
ríodo de 15 dias úteis, a ter início 8 dias após a publicação do presente
edital, o período de discussão pública do loteamento municipal da Rua de
Angola, Beja, concelho de Beja, que está exposto nos seguintes locais:

Paços do Concelho — Gabinete de Informação e Relações Pú-
blicas;

Edifício do Departamento Técnico — Secretaria.

As reclamações, observações ou sugestões deverão ser apresenta-
das por escrito.

16 de Janeiro de 2006. — O Presidente da Câmara, Francisco da
Cruz dos Santos. 3000191061

CÂMARA MUNICIPAL DE BRAGA

Aviso DRH n.º 34/05

Renovação de contratos e contratações

Para efeitos do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 34.º do
Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicável por força do
Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, torna-se público que o
presidente da Câmara Municipal de Braga procedeu à renovação e
celebração dos seguintes contratos de trabalho a termo resolutivo certo:

Nome Categoria Data
Período do contrato

Obs.
despacho

Início Fim

Ana Maria Fernandes dos Santos Oliveira ......... Técnico superior/professor 07-10-05 10-10-05 30-06-06 (a)
Ana Catarina Rodrigues de Carvalho ................. de inglês. 10-10-05
Carla Maria Braga Gomes .................................. 12-10-05
Carla Sofia Ferreira Barbosa .............................. 10-10-05
Carla Susana Dias Pires Sousa ............................ 10-10-05
Cátia Daniela Marinho Oliveira ......................... 10-10-05
Célia Regina Guerra Fernandes ........................... 10-10-05
Cláudia Sofia Araújo Silva .................................. 11-10-05
Dalila Figueiredo Silva Ferreira .......................... 12-10-05
Elisabete Maria Dias Batista .............................. 10-10-05
Elisabete Teixeira Gonçalves ............................. 17-10-05
Elsa Alexandra Ferreira Fernandes .................... 10-10-05
Francisca Castro Alves Lemos ........................... 20-10-05
Francisco José Vinhais Martins .......................... 12-10-05
Helena Margarida Tavares C. F. Antunes .......... 11-10-05
Isabel Patrícia Coutinho A. Vieira ..................... 17-10-05
Isabel Sofia Pereira e Silva ................................ 28-10-05
Jacinta Maria Correia ......................................... 13-10-05
João Paulo Cunha Silva ...................................... 11-10-05
Luísa Raquel Moura Rodrigues Ribeiro ............... 10-10-05
Maria Clara Araújo Pereira Queiroz .................. 10-10-05
Maria João Sampaio A. Santos Amorim ........... 10-10-05
Maria Lurdes Araújo Pereira .............................. 11-10-05
Maria Manuela Costa Ramos ............................. 11-10-05
Marina Sofia Fanzeres M. V. Costa ................... 18-10-05
Orquídea Conceição Lima F. M. S. Cadilhe ....... 20-10-05
Paulo Miguel Carvalho Oliveira ......................... 12-10-05
Pedro Luís Malta Ferreira .................................. 17-10-05
Raquel Maria Barbosa Rodrigues ........................ 10-10-05
Rita Alexandra Vieira Simões ............................ 10-10-05
Rita Manuela Miranda Mourão Peixoto ............ 19-10-05
Sandra Cristina Mendes Pinto ............................ 18-10-05
Sílvia Fernandes Tereso ..................................... 17-10-05
Sofia Alves Fernandes ........................................ 10-10-05
Sofia Conceição Moreira Rocha ........................ 10-10-05
Susana Margarida Leite Gouveia ........................ 10-10-05
Susana Vaz Guimarães ........................................ 11-10-05
Vanda Gouveia Dores ......................................... 17-10-05
Cristiana Sofia Ferreira Fernandes ..................... 31-10-05 31-10-05
Manuel Alberto Ferreira Vieira .......................... 31-10-05 31-10-05
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Nome Categoria Data
Período do contrato

Obs.
despacho

Início Fim

Almerinda Antunes Santos Pereira .................... Auxiliar de acção educativa 18-10-05 18-10-05 31-07-06
Anabela Carmo Silva Albino .............................. 18-10-05
Ângela Sousa Ferreira ......................................... 18-10-05
Francisca Daniela Quintas Igreja Gomes ............ 18-10-05
Luísa Laurinda Coelho Magalhães Moreira ........ 18-10-05
Maria Céu Cruz Araújo ...................................... 18-10-05
Rosa Maria Costa Silva Sousa ............................ 04-11-05
Rosa Sousa Ferreira ............................................ 18-10-05
Sandra Isabel Duarte Carvalho ........................... 11-11-05
Susana Maria Silva Pinto ................................... 18-10-05
Teresa Maria Duarte Gomes .............................. 18-10-05
Rosa Barbosa Oliveira ........................................ 22-11-05 28-11-05

Miguel Rodrigues Pedras ..................................... Auxiliar técnico ............... 07-12-05 13-12-05 12-12-06

José Manuel Pereira Antunes ............................. Técnico profissional ........ 31-08-05 20-09-05 19-09-06 (b)

Ana Cristina Meira Fernandes ........................... Engenheiro técnico agro- 06-12-05 28-12-05 27-12-06 (b)
nomia.

(a) Contratos de trabalho a tempo parcial.
(b) Renovação de contrato.

16 de Dezembro de 2005. — O Presidente da Câmara, Francisco Soares Mesquita Machado. 3000190715

CÂMARA MUNICIPAL DE BRAGANÇA

Aviso
Renovação de contratos de trabalho

a termo resolutivo certo

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho de
17 de Janeiro de 2006, foram renovados, por um ano, os contratos
de trabalho a termo resolutivo certo, nos termos do artigo 26.º da
Lei n.º 23/2004, de 22 de Junho, conjugado com os artigos 139.º e
388.º da Lei n.º 99/2003, de 27 de Agosto:

Cláudia Élia Loução de Carvalho Pires (auxiliar de acção educa-
tiva) — início em 3 de Fevereiro de 2006 a 2 de Fevereiro de
2007.

Carolina Augusta Afonso Cordeiro (auxiliar de acção educati-
va) — início em 3 de Fevereiro de 2006 a 2 de Fevereiro de
2007.

Paula Cristina Ferreira de Sá Seixas (auxiliar de acção educati-
va) — início em 3 de Fevereiro de 2006 a 2 de Fevereiro de
2007.

19 de Janeiro de 2006. — O Presidente da Câmara, António Jorge
Nunes. 3000191407

Aviso
Nomeação definitiva

Concurso externo de ingresso para provimento
de cinco lugares de assistente administrativo

Torna-se público que, por meu despacho de 6 de Fevereiro de 2006,
Rui Pedro Tente Lopes foi nomeado, definitivamente, terminado o
período probatório, para provimento de cinco lugares do grupo de
pessoal administrativo, assistentes administrativos, no concurso ex-
terno de ingresso, aberto por aviso publicado no Diário da Repú-
blica, 3.ª série, n.º 241, de 17 de Outubro de 2003, cuja lista de clas-
sificação final foi homologada em 18 de Janeiro de 2005, e afixada
no mesmo dia.

[Não carece 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.]

6 de Fevereiro de 2006. — O Presidente da Câmara, António Jor-
ge Nunes. 3000193880

CÂMARA MUNICIPAL DA CALHETA (MADEIRA)

Aviso
Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 34.º

do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicável à adminis-

tração pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, torna-se pú-
blico que esta Câmara Municipal celebrou contrato de trabalho a ter-
mo resolutivo, pelo período de um ano, com início em 1 de Feverei-
ro de 2006, com:

Alberto Luís Apolinário Pereira, motorista de ligeiros, índice 142.
João Adalberto Sousa de Agrela, cantoneiro de limpeza, índi-

ce 155.
Maria Assunção Alegria de Sousa Jardim, cantoneiro, índice 137.
Tomás João Andrade Faria, fiel de armazém, índice 142.

(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

9 de Fevereiro de 2006. — O Presidente da Câmara, Manuel Baeta
de Castro. 1000297917

CÂMARA MUNICIPAL DE CANTANHEDE

Aviso n.º 23/06-VP
Reclassificação profissional

Para os devidos efeitos se torna público que, em conformidade
com o disposto no artigo 2.º, alínea d), e artigo 5.º, n.º 2, do
Decreto-Lei n.º 497/99, de 19 de Novembro, aplicável à adminis-
tração local pelo Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro, e por
meu despacho datado de 6 de Fevereiro de 2006, foi reclassificada,
por urgente conveniência de serviço, com efeitos a partir do dia
1 de Março de 2006, a funcionária Anabela Costa Martins, auxiliar
de serviços gerais, escalão 2, índice 137, em auxiliar administrativa,
escalão 2, índice 137.

(Isento do visto do Tribunal de Contas, nos termos do artigo 114.º
da Lei n.º 98/97, de 31 de Agosto.)

9 de Fevereiro de 2006. — A Vice-Presidente da Câmara, Maria
Helena Rosa de Teodósio e Cruz Gomes de Oliveira. 1000297900

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA DE PÊRA

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

28 de Dezembro de 2005, nomeei, em regime de comissão de servi-
ço, para o meu Gabinete de Apoio Pessoal, Fernanda Maria Coelho
Carvalho, como chefe, nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 73.º
e n.os 3 e 4 do artigo 74.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com
a redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, com efeitos
a partir de 1 de Janeiro de 2006.

29 de Dezembro de 2005. — O Presidente da Câmara, Fernando
José Pires Lopes. 1000297897
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CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO BRANCO

Aviso n.º 31/2006-SRH
Concurso externo de ingresso para admissão de um es-

tagiário para provimento de um lugar de técnico supe-
rior de serviço social de 2.ª classe.

1 — Para os devidos efeitos, torna-se público que, por meu despa-
cho de 7 de Fevereiro de 2006, encontra-se aberto, pelo prazo de
10 dias úteis a contar da data da publicação do presente aviso no Diário
da República, 3.ª série, concurso externo de ingresso para admissão
de um estagiário, para provimento de um lugar de técnico superior de
serviço social de 2.ª classe, para exercer funções no Gabinete de Apoio
Pessoal.

2 — A remuneração corresponderá, no ano de estágio, ao esca-
lão 1, índice 321, cujo valor é actualmente 1018,08 euros. Após o
provimento, corresponderá ao escalão 1, índice 400, das respectivas
categorias, conforme anexo II do Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de
Dezembro, e, bem assim, as demais condições genericamente vigen-
tes para os actuais funcionários desta autarquia.

3 — O presente concurso rege-se pelos Decretos-Leis n.os 204/98,
de 11 de Julho, 238/99, de 25 de Junho, 404-A/98, de 18 de Dezem-
bro, 412-A/98, de 30 de Dezembro, 265/88, de 28 de Julho, 427/89,
de 7 de Dezembro, e 409/91, de 17 de Outubro.

4 — O concurso é válido apenas para a vaga posta a concurso e
caduca com o seu preenchimento.

5 — Local de trabalho — área do município de Castelo Branco.
6 — Conteúdo funcional — ajuda a resolver problemas de adapta-

ção social dos indivíduos, grupos ou comunidades, provocados por
causas de ordem social, física ou psicológica, através da mobilização
de recursos internos e externos, utilizando o estudo, a interpretação
e o diagnóstico em relações profissionais individualizadas, de grupo
ou comunidade; proporciona uma informação adequada sobre a utili-
zação dos recursos existentes em matéria de recrutamento social e
intervém na resolução dos problemas resultantes das deficiências des-
se mesmo equipamento.

7 — Estágio — a frequência de 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.

7.1 — 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, ve-

nham a ter lugar.

7.2 — 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 anterior.

7.3 — O candidato admitido a estágio será provido a título defini-
tivo em lugar da categoria de técnico superior de 2.ª classe, desde que
obtenha classificação final de estágio não inferior a Bom (14 valo-
res), passando a ter direito à remuneração estabelecida para escalão 1 da
referida categoria.

8 — Requisitos gerais e especiais de admissão:
8.1 — Requisitos gerais de admissão — a este concurso poderão

candidatar-se todos os indivíduos vinculados ou não à função pública,
que satisfaçam, cumulativamente, os requisitos constantes 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 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 ou interdito 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.

Não é exigida a apresentação dos documentos mencionados nas
alíneas a), b), d), e) e f), desde que os candidatos declarem, sob com-
promisso de honra, no próprio requerimento, a sua titularidade.

8.2 — Requisitos especiais de admissão — de entre indivíduos ha-
bilitados com licenciatura em Serviço Social, nos termos da alínea d)
do n.º 1 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezem-
bro, aplicável por remissão do Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de
Dezembro.

9 — Formalização das candidaturas:
9.1 — As candidaturas deverão ser formalizadas mediante requeri-

mento, dirigido ao presidente da Câmara Municipal de Castelo Bran-
co, conjuntamente com os documentos que as devem instruir, e en-
tregues pessoalmente nesta autarquia ou remetidas pelo correio,
registadas e com aviso de recepção, expedido até ao termo do prazo
fixado para apresentação das candidaturas, para a Câmara Municipal
de Castelo Branco, Praça do Município, 6000-458 Castelo Branco.
Consideram-se entregues dentro do prazo legal os requerimentos ex-
pedidos até ao termo do prazo fixado para a sua apresentação.

9.2 — Dos requerimentos deverão constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, estado civil, data de nasci-
mento, filiação, naturalidade, número, arquivo de identifi-
cação e data de emissão do bilhete de identidade, número
fiscal de contribuinte, residência completa, código postal e
telefone;

b) Habilitações literárias;
c) Referência ao lugar a que se candidata, com identificação do

respectivo concurso, mediante referência ao número e data
do Diário da República onde se encontra publicado o pre-
sente aviso;

d) Outras circunstâncias que os candidatos considerem passíveis
de influírem na apreciação do seu mérito ou de constituírem
motivo de preferência legal.

9.3 — Os requerimentos de admissão serão, obrigatoriamente, acom-
panhados dos seguintes documentos:

a) Fotocópia do bilhete de identidade;
b) Fotocópia autenticada do certificado de habilitações ou ori-

ginal acompanhado de fotocópia simples;
d) Curriculum vitae actualizado, devidamente datado e assina-

do pelo requerente.

10 — Quota de emprego para pessoas com deficiência — poderão
candidatar-se ao presente concurso pessoas com deficiência, cujo grau
de incapacidade seja igual ou superior a 60 %, nos termos do Decreto-
-Lei n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro. Sendo o presente concurso para
um lugar, o candidato com deficiência terá preferência em igualdade
de classificação, a qual prevalecerá sobre qualquer outra preferência
legal, conforme consta no n.º 3 do artigo 3.º do citado diploma legal.

10.1 — Para cumprimento do estipulado nos n.os 1 e 2 do artigo 6.º
e no n.º 1 do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de Feverei-
ro, os candidatos com deficiência devem declarar, no requerimento,
sob compromisso de honra, o respectivo grau de incapacidade e tipo
de deficiência, sendo dispensada a apresentação imediata do documento
comprovativo.

Deverão, ainda, os mesmos candidatos, mencionar no requerimen-
to todos os elementos necessários ao processo de selecção, nomeada-
mente as suas capacidades de comunicação/expressão.

11 — As falsas declarações, prestadas pelos candidatos, serão pu-
nidas, nos termos da lei.

11.1 — Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato, a
apresentação de documentos comprovativos de factos por eles refe-
ridos, que possam relevar para a apreciação do seu mérito.

12 — Natureza das provas e métodos de selecção:

Prova teórica escrita de conhecimentos gerais;
Entrevista profissional de selecção;
Avaliação curricular.

12.1 — Nos termos do n.º 1 do artigo 19.º, conjugado com o n.º 1 do
artigo 36.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, a prova teóri-
ca escrita de conhecimentos gerais terá carácter eliminatório e versa-
rá sobre a seguinte legislação (com consulta):

Organização e gestão das autarquias:

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

Princípios do Direito Administrativo:

Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro;
Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro.

Medidas de Modernização Administrativa:

Decreto-Lei n.º 135/99, de 22 de Abril;
Decreto-Lei n.º 29/2000, de 13 de Março.

Regime Jurídico de Pessoal:

Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro;
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Declaração de Rectificação — Diário da República, 1.ª sé-
rie, n.º 100, 30 de Abril de 1984;

Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março;
Lei n.º 117/99, de 11 de Agosto;
Decreto-Lei n.º 70-A/2000, de 5 de Maio;
Decreto-Lei n.º 157/2001, de 11 de Maio;
Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro;
Decreto-Lei n.º 407/91, de 17 de Outubro;
Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro;
Decreto-Lei n.º 102/96, de 31 de Julho;
Decreto-Lei n.º 175/98, de 2 de Julho;
Decreto-Lei n.º 218/98, de 17 de Julho;
Lei n.º 23/2004, de 22 de Junho;
Lei n.º 6/92, de 29 de Abril;
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho;
Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho;
Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro;
Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro;
Lei n.º 44/99, de 11 de Junho;
Decreto-Lei n.º 184/89, de 2 de Junho;
Lei n.º 25/98, de 26 de Maio;
Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Outubro;
Decreto-Lei n.º 420/91, de 29 de Outubro.

12.2 — A entrevista profissional de selecção visa avaliar, numa
relação interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as aptidões
profissionais e pessoais dos candidatos, ponderados os seguintes fac-
tores: relacionamento interpessoal em que se avaliará o poder de
comunicação e de reacção às situações colocadas; cultura geral, pela
abordagem de temas da actualidade, capacidades intelectuais, em que
se analisará e ponderará a sequência lógica do raciocínio e a fluência
e riqueza de expressão verbal dos candidatos; motivação profissional,
em que se correlacionarão as motivações dos candidatos face ao con-
teúdo e exigências da carreira e categoria em que se inserirão.

12.3 — A avaliação curricular será efectuada mediante a valoração
das habilitações literárias, da formação profissional, da experiência
profissional com a aplicação da seguinte fórmula:

AC =
 HL + FP + EP

3

em que:

AC = avaliação curricular;
HL = habilitações literárias;
FP = formação profissional;
EP = experiência profissional.

O ordenamento final dos candidatos pela aplicação dos referidos
métodos de selecção, será expresso de 0 a 20 valores e efectuado de
acordo com a seguinte fórmula:

CF =
 PTECG + EPS + AC

3

em que:

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

13 — Os critérios de apreciação e ponderação das provas, bem como
o sistema de classificação final constam das actas de reuniões do júri
do concurso, sendo as mesmas facultadas aos interessados, sempre que
solicitadas.

14 — A publicitação das listas será feita de harmonia com os arti-
gos 33.º, 34.º e 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

15 — Composição do júri — o júri do presente concurso, que é,
simultaneamente, o júri do estágio, terá a seguinte composição:

Presidente — Dr. Francisco José Alveirinho Correia, director do
Departamento de Administração Geral.

Vogais efectivos:

Dâmaso Marques Rito, chefe da Divisão Financeira e do
Património, que substituirá o presidente, nas suas faltas e
impedimentos, e Dr.ª Isabel Ribeiro Leitão Ramalho Ri-
beiro, técnico superior de serviço social assessor principal.

Vogais suplentes:

Engenheiro Luís Alfredo Cardoso Resende, director do De-
partamento de Planeamento Urbanístico e Obras Parti-
culares, e engenheira Maria Otília Santos Pires Caetano,
chefe da Divisão de Ambiente e Qualidade de Vida.

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.

9 de Fevereiro de 2006. — O Presidente da Câmara, Joaquim
Morão. 1000297881

Aviso n.º 32/2006-SRH
Concurso externo de ingresso para provimento de um

lugar de auxiliar de serviços gerais, do grupo de pes-
soal auxiliar.

1 — Para os devidos efeitos, torna-se público que, por meu despa-
cho de 7 de Fevereiro de 2006, encontra-se aberto pelo prazo de
10 dias úteis a contar da data da publicação do presente aviso no Diário
da República, 3.ª série, concurso externo de ingresso para provimento
de um lugar de auxiliar de serviços gerais, do grupo de pessoal auxi-
liar, para exercer funções no Sector de Educação e Transportes Esco-
lares.

2 — A remuneração é a constante do anexo a que se refere o
n.º 1 do artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro
(escalão 1, índice 128). As condições de trabalho são as genericamente
vigentes para os funcionários da administração local.

3 — O presente concurso rege-se pelos Decretos-Leis n.os 204/98,
de 11 de Julho, 238/99, de 25 de Junho, 404-A/98, de 18 de Dezem-
bro, Lei n.º 44/99, de 11 de Junho, e Decreto-Lei n.º 412-A/98, de
30 de Dezembro.

4 — O concurso é válido apenas para a vaga posta a concurso e
caduca com o seu preenchimento.

5 — Local de trabalho — área do município de Castelo Branco.
6 — Conteúdo funcional — o constante do Despacho n.º 4/88, da

SEALOT, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 80, de 6 de
Abril de 1989.

7 — Poderão candidatar-se ao referido concurso todos os indiví-
duos possuidores da escolaridade obrigatória de harmonia com a idade
do candidato e que satisfaçam os seguintes requisitos gerais:

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.

Não é exigida a apresentação dos documentos mencionados nas
alíneas a), b), d), e) e f), desde que os candidatos declarem, sob com-
promisso de honra, no próprio requerimento, a sua titularidade.

8 — Para efeitos de candidatura, os interessados apresentarão, até
final do prazo de abertura do concurso, requerimento escrito, dirigi-
do ao presidente da Câmara, a entregar pessoalmente na Secção de
Recursos Humanos desta Câmara ou a remeter pelo correio, por carta
registada com aviso de recepção, endereçada à Câmara Municipal
de Castelo Branco, Praça do Município, 6000-458 Castelo Bran-
co. Consideram-se entregues dentro do prazo legal os requerimen-
tos expedidos até ao termo do prazo fixado para a sua apresenta-
ção. Do requerimento devem constar os seguintes elementos: nome
completo; profissão; estado civil; data de nascimento; filiação; na-
turalidade; residência (indicar rua, número de polícia, andar e có-
digo postal), número de telefone; número e data do bilhete de iden-
tidade e serviço de identificação que o emitiu; concurso a que se
candidata, com identificação do mesmo, mediante referência ao
número e data do Diário da República onde se encontra publicado
o presente aviso.

9 — Os requerimentos de admissão serão, obrigatoriamente, acom-
panhados dos seguintes documentos:

a) Fotocópia do bilhete de identidade;
b) Fotocópia autenticada do certificado de habilitações ou ori-

ginal acompanhado de fotocópia simples.

10 — Quota de emprego para pessoas com deficiência — pode-
rão candidatar-se ao presente concurso pessoas com deficiência, cujo
grau de incapacidade seja igual ou superior a 60 %, nos termos do
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Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro. Sendo o presente con-
curso para um lugar, o candidato com deficiência terá preferência,
em igualdade de classificação, a qual prevalecerá sobre qualquer ou-
tra preferência legal, conforme consta no n.º 3 do artigo 3.º do ci-
tado diploma legal.

10.1 — Para cumprimento do estipulado nos n.os 1 e 2 do artigo 6.º
e no n.º 1 do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de Feverei-
ro, os candidatos com deficiência devem declarar, no requerimento
de admissão, sob compromisso de honra, o respectivo grau de incapa-
cidade e tipo de deficiência, sendo dispensada a apresentação imedia-
ta do documento comprovativo.

Deverão, ainda, os mesmos candidatos mencionar, no requerimen-
to, todos os elementos necessários ao processo de selecção, nomea-
damente as suas capacidades de comunicação/expressão.

11 — As falsas declarações, prestadas pelos candidatos, serão pu-
nidas nos termos da lei.

12 — Natureza das provas e métodos de selecção:

Prova escrita de conhecimentos gerais;
Prova prática de conhecimentos específicos;
Entrevista profissional de selecção.

12.1 — Programa da prova teórica escrita de conhecimentos ge-
rais:

Organização e gestão das autarquias;
Regime Jurídico de Pessoal.

12.2 — Nos termos do n.º 1 do artigo 19.º, conjugado com o n.º 1 do
artigo 36.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, a prova teóri-
ca escrita de conhecimentos gerais terá carácter eliminatório.

12.3 — A prova prática de conhecimentos específicos consistirá
na limpeza de instalações municipais.

12.4 — A entrevista profissional de selecção visa avaliar, numa
relação interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as apti-
dões profissionais e pessoais dos candidatos, ponderados os seguin-
tes factores: relacionamento interpessoal em que se avaliará o poder
de comunicação e de reacção às situações colocadas; cultura geral,
pela abordagem de temas da actualidade, capacidades intelectuais,
em que se analisará e ponderará a sequência lógica do raciocínio e
a fluência e riqueza de expressão verbal dos candidatos; motivação
profissional, em que se correlacionarão as motivações dos candi-
datos face ao conteúdo e exigências da carreira e categoria em que
se inserirão.

O ordenamento final dos candidatos, pela aplicação dos referidos
métodos de selecção, será expresso de 0 a 20 valores e efectuado de
acordo com a seguinte fórmula:

CF =
 PTECG + PPCE + EPS

3

em que:

CF = classificação final;
PTECG = prova teórica escrita de conhecimentos gerais;
PPCE = prova prática de conhecimentos específicos;
EPS = entrevista profissional de selecção.

13 — Os critérios de apreciação e ponderação das provas, bem como
o sistema de classificação final constam das actas de reuniões do júri
do concurso, sendo as mesmas facultadas aos interessados, sempre que
solicitadas.

14 — A publicitação das listas será feita de harmonia com os arti-
gos 33.º, 34.º e 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

15 — O júri do concurso terá a seguinte constituição:

Presidente — Dr. Francisco José Alveirinho Correia, director do
Departamento de Administração Geral.

Vogais efectivos:

Dâmaso Marques Rito, chefe da Divisão Financeira e do
Património, que substituirá o presidente, nas suas faltas e
impedimentos, e Dr.ª Isabel Ribeiro Leitão Ramalho Ri-
beiro, técnico superior de serviço social assessor princi-
pal.

Vogais suplentes:

Engenheiro Luís Alfredo Cardoso Resende, director do De-
partamento de Planeamento Urbanístico e Obras Parti-
culares, e Guiomar Santos Oliveira Afonso, técnico pro-
fissional de biblioteca e documentação especialista.

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.

9 de Fevereiro de 2006. — O Presidente da Câmara, Joaquim
Morão. 1000297880

CÂMARA MUNICIPAL DE ESPINHO

Aviso
Renovação de contratos de trabalho

a termo resolutivo certo

Para os devidos efeitos e em cumprimento do disposto no 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 Outu-
bro, faz-se público que, por despachos do vice-presidente da Câ-
mara datados de 10 de Novembro de 2005, foram renovados os
contratos de trabalho a termo certo, celebrados com os seguintes
trabalhadores:

Técnico de 2.ª classe (relações internacionais) — Frederico Ma-
ria de Lemos Portugal Diogo, pelo período de 28 de Janeiro
de 2006 a 27 de Janeiro de 2007;

Técnico profissional de 2.ª classe (assistente de arqueólogo) —
João Pedro Figueira Abrantes, pelo período de 1 de Fevereiro
de 2006 a 31 de Janeiro de 2007;

Auxiliar de serviços gerais — Maria de Lurdes Ferreira de Cam-
pos, Sónia Patrícia Alves da Costa Dias e Teresa Maria Ro-
drigues Mano Campos Nunes de Jesus, pelo período de 14 de
Janeiro de 2006 a 13 de Janeiro de 2007; Fernando Joaquim
Oliveira Ferreira, Fernando Jorge da Mota Pais e Hélder Ma-
nuel Gonçalves da Silva Costa, pelo período de 7 de Janeiro
de 2006 a 6 de Janeiro de 2007; José António da Silva Gou-
veia, Alexandra Manuela Rodrigues Cacheira, Carla Cristina
de Oliveira Pinto, Eunice Maria de Oliveira Pinto Alves,
Laura Maria dos Santos Alves, Maria Isabel de Lima Azeve-
do Silva Pereira, Olinda Adelaide Santos Tino Miranda, Paula
Cristina Moreira Guedes, Paulo José Fernandes Pereira, San-
dra Manuela Dias Pereira da Fonseca e Tânia Isabel Ferreira
Meneses, pelo período de 1 de Fevereiro de 2006 a 31 de
Janeiro de 2007.

13 de Dezembro de 2005. — O Vice-Presidente da Câmara, Ro-
lando Nunes de Sousa. 3000190981

Aviso
Para os devidos efeitos e em cumprimento do disposto no 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,
alterado pelo Decreto-Lei n.º 218/98, de 17 de Julho, faz-se público
que esta Câmara Municipal celebrou, nos termos da alínea h) do
n.º 1 do artigo 9.º da Lei n.º 23/2004, de 22 de Junho, contrato a ter-
mo resolutivo certo com:

Técnico superior de 2.ª classe (higiene e segurança no trabalho),
escalão 1, índice 400 — Suéli Tatiana Oliveira Monteiro Ca-
nelas, pelo período de 9 de Dezembro de 2005 a 8 de Dezem-
bro de 2006;

Técnico profissional de 2.ª classe (multimédia), escalão 1, índi-
ce 199 — Liliana Márcia Gomes Ribeiro, pelo período de 2 de
Dezembro de 2005 a 30 de Novembro de 2006;

Técnico profissional de 2.ª classe (animação social), escalão 1,
índice 199 — Sílvia Marina Moreira de Sousa, pelo período de
2 de Janeiro de 2006 a 31 de Dezembro de 2006;

Técnico profissional de 2.ª classe (administração), escalão 1,
índice 199 — Sandra Cristina da Silva Teixeira de Pinho,
pelo período de 2 de Janeiro de 2006 a 31 de Dezembro de
2006;

Auxiliar administrativo (guarda-nocturno), escalão 2, índi-
ce 137 — Manuel Laurindo da Rocha Pereira, pelo período de
2 de Janeiro de 2006 a 31 de Dezembro de 2006;

Auxiliar de serviços gerais, escalão 1, índice 128 — Joaquim
Dias de Castro Teixeira, Fernando Jorge Teniz Tavares
Duarte, Marco Paulo da Silva Ferreira, Maria do Carmo
Gonçalves Ferreira Pinho, Adelaide Maria da Silva Fonse-
ca, Aurora Moreira da Rocha, Sílvia Cristina Gomes
Maganinho Almeida, Sara Rute Oliveira Martins, Telmo José
da Rocha Pereira, Paula Alexandra da Silva Pinhal Maia,
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Isabel Dias de Castro Teixeira, Laura Gomes Soares
Maganinho Pinhal, Manuela Maria de Oliveira Pereira e Luís
Alves da Silva, pelo período de 2 de Janeiro de 2006 a 31 de
Dezembro de 2006.

(Isento do visto do Tribunal de Contas.)

6 de Janeiro de 2006. —O Vice-Presidente da Câmara, Rolando
Nunes de Sousa. 3000190957

Aviso
Licença sem vencimento por um ano

Para os devidos efeitos se torna público que, por meus despachos
de 27 de Janeiro de 2006, foram concedidas, nos termos do artigo 76.º
do Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, com as alterações intro-
duzidas pela Lei n.º 117/99, de 11 de Agosto, licenças sem vencimen-
to por um ano, aos funcionários desta Câmara Municipal, que passo
a indicar:

Álvaro Celestino Patela Rodrigues, titular da categoria de operá-
rio qualificado principal (carpinteiro de limpos), com início a
partir de 9 de Fevereiro de 2006.

Carlos Alberto Couto Alves, titular da categoria de cantoneiro
de limpeza, com início a partir de 22 de Fevereiro de 2006.

Carla Alexandra Novo Santos Rodrigues, titular da categoria de
auxiliar de acção educativa, com início a partir de 6 de Março
de 2006.

30 de Janeiro de 2006. —O Vice-Presidente da Câmara, Rolando
Nunes de Sousa. 3000194014

CÂMARA MUNICIPAL DE ESTARREJA

Aviso n.º 4
Para os devidos efeitos, torna-se público que, por despacho do ve-

reador dos recursos humanos datado de 12 de Dezembro de 2005, são
nomeados, para os lugares de estagiários da carreira técnica (contabi-
lidade), os candidatos aprovados nos dois primeiros lugares, José Maria
Cachide de Almeida e Ana Maria Valente da Cunha, com base no
disposto no n.º 1 do artigo 41.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de
Julho.

O candidato posicionado em 1.º lugar, José Maria Cachide de Al-
meida, é nomeado ao abrigo da alínea a) do n.º 2 do artigo 128.º do
Código do Procedimento Administrativo, com efeitos a partir do dia
19 de Dezembro de 2005.

Ao abrigo da alínea c) do n.º 2 do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 427/
89, de 7 de Dezembro, aplicável à administração local por força do
Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, estas nomeações têm ca-
rácter probatório, desenvolvendo-se em regime de contrato adminis-
trativo de provimento, de harmonia com as regras definidas pelo
artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 265/88, de 28 de Junho.

A nomeada, Ana Maria Valente da Cunha, deverá iniciar o contra-
to administrativo de provimento no prazo de 20 dias úteis a contar
da data da publicação deste aviso no Diário da República.

(A presente nomeação não carece de fiscalização prévia do Tribu-
nal de Contas.)

4 de Janeiro de 2006. — O Vereador dos Recursos Humanos, Ale-
xandre Fonseca. 3000193921

CÂMARA MUNICIPAL DE FAFE

Aviso
Para os devidos efeitos se faz público que, no âmbito das compe-

tências 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], renovei, pelo pe-
ríodo de nove meses, nos termos do n.º 1 do artigo 139.º do Código
do Trabalho, o contrato a termo resolutivo certo das cidadãs: Sandra
Eugénia Ramos Castro e Sandra Manuela Rodrigues Novais, na cate-
goria de assistente de acção educativa, escalão 1, índice 199, da cate-
goria, com efeitos a 1 de Março de 2006, conforme cláusula inserta
no respectivo contrato de trabalho.

(Isento do visto do Tribunal de Contas, conforme Lei n.º 86/89,
com a redacção da Lei n.º 13/96.)

7 de Fevereiro de 2006. — O Presidente da Câmara, José Ribeiro.
3000193878

CÂMARA MUNICIPAL DE GOUVEIA

Aviso
Contrato de trabalho

Para os devidos efeitos e nos termos da alínea b) 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 despacho do vereador permanente respon-
sável pela Gestão dos Recursos Humanos, foi prorrogado, por mais
um ano, o contrato de trabalho celebrado com os seguintes indiví-
duos:

Ana Patrícia Conceição Pinto — técnico profissional de comér-
cio e marketing — 1 de Dezembro de 2006.

Paulo Jorge Branquinho Batista — condutor de máquinas pesa-
das e veículos especiais — 31 de Dezembro de 2006.

(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

22 de Dezembro de 2005. — A Vereadora Permanente (por dele-
gação de competências), Ana Maria Mendes de Oliveira.

3000191690

Aviso
Nomeação

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do pre-
sidente da Câmara datado de 13 de Janeiro de 2006, e na sequência
dos concursos externos de ingresso, publicados no Diário da Repú-
blica, 3.ª série, n.º 148, de 25 de Junho de 2004, foram nomeados,
nos termos do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezem-
bro, adaptado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de
17 de Outubro, os seguintes candidatos:

João Maria de Almeida Lima Falcão e Cunha — técnico superi-
or de 2.ª classe — arquitecto.

José Luís Mendonça Cabral — técnico de 2.ª classe — contabili-
dade.

Paula Alexandra Coutinho Camelo Figueiredo Costa — técnico
superior de 2.ª classe — sociólogo.

Vítor António Rodrigues Matos do Souto — técnico superior de
2.ª classe — urbanista.

Mais se torna público que, uma vez que os pressupostos justificati-
vos da dispensa de estágio existiam à data da nomeação dos candida-
tos como estagiários, é atribuída eficácia retroactiva, pelo que produ-
zirá efeitos desde 18 de Abril de 2005, de acordo com a alínea a) do
n.º 2 do artigo 128.º do CPA.

(Isento de visto do Tribunal de Contas, nos termos do 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.)

20 de Janeiro de 2006. — O Presidente da Câmara, Álvaro dos
Santos Amaro. 3000193912

Aviso
Nomeação

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do pre-
sidente da Câmara datado de 13 de Janeiro de 2006, e na sequência do
concurso externo de ingresso, publicado no Diário da República,
3.ª série, n.º 148, de 25 de Junho de 2004, foi nomeado, nos termos
do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, adaptado
à administração local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro,
a seguinte candidata:

Isabel Maria Maurício Horta Noutel Cunha Paulino — técnico
de 2.ª classe — engenheiro de produção animal.

Mais se torna público que, uma vez que os pressupostos justificati-
vos da dispensa de estágio existiam à data da nomeação da candidata
como estagiária, é atribuída eficácia retroactiva, pelo que produzirá
efeitos desde 1 de Abril de 2005, de acordo com a alínea a) do n.º 2 do
artigo 128.º do CPA.

(Isento de visto do Tribunal de Contas, nos termos do 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.)

20 de Janeiro de 2006. — O Presidente da Câmara, Álvaro dos
Santos Amaro. 3000193915
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CÂMARA MUNICIPAL DA HORTA

Aviso
Torna-se público que, por meu despacho proferido em 30 de No-

vembro do corrente ano, foi celebrado contrato administrativo de
provimento, com início a 1 de Dezembro de 2005, com Hugo Miguel
Ferreira Teixeira Pacheco, para a realização do estágio de ingresso
na carreira técnica superior, área de engenharia do ordenamento dos
recursos naturais, com vista ao provimento de um lugar no quadro de
pessoal desta Câmara.

(Isento de visto do Tribunal de Contas.)

9 de Dezembro de 2005. — O Presidente da Câmara, João Fer-
nando Brum de Azevedo e Castro. 1000297916

Aviso
Torna-se público que, por meu despacho, proferido hoje, foram

nomeadas, com efeitos a 1 de Fevereiro de 2006, para ocuparem três
lugares de assistente administrativo especialista, Cármen Isabel de
Vargas Freitas Furtado, Cecília de Fátima Alves Quadros Raposo de
Medeiros e Anabela Bulcão Rosa.

(Isento de visto de Tribunal de Contas.)

30 de Janeiro de 2006. — O Presidente da Câmara, João Fernando
Brum de Azevedo e Castro. 1000297911

Aviso
Torna-se público que, por meu despacho, proferido hoje, foi no-

meado, com efeitos a 1 de Fevereiro de 2006, para ocupar um lugar
de pintor principal, do grupo de pessoal operário qualificado, Hélder
José do Vale Dias Machado.

(Isento de visto do Tribunal de Contas.)

30 de Janeiro de 2006. — O Presidente da Câmara, João Fernando
Brum de Azevedo e Castro. 1000297912

Aviso
Torna-se público que, por meu despacho, proferido hoje, foram

nomeados, com efeitos a 1 de Fevereiro de 2006, para ocuparem dois
lugares de jardineiro principal, do grupo de pessoal operário qualifica-
do, Ilídio Paulo Garcia Correia e Hélder Manuel Correia da Silva.

(Isento de visto do Tribunal de Contas.)

30 de Janeiro de 2006. — O Presidente da Câmara, João Fernando
Brum de Azevedo e Castro. 1000297913

Aviso
Torna-se público que, por meu despacho, proferido hoje, foi no-

meado, com efeitos a 1 de Fevereiro de 2006, para ocupar um lugar
de carpinteiro principal, do grupo de pessoal operário qualificado, Vítor
José Garcia Correia.

(Isento de visto do Tribunal de Contas.)

30 de Janeiro de 2006. — O Presidente da Câmara, João Fernando
Brum de Azevedo e Castro. 1000297914

Aviso
Torna-se público que, por meu despacho, proferido hoje, foi no-

meado, com efeitos a 1 de Fevereiro de 2006, para ocupar um lugar
de asfaltador principal, do grupo de pessoal operário qualificado, Car-
los Manuel Goulart da Silva.

(Isento de visto do Tribunal de Contas.)

30 de Janeiro de 2006. — O Presidente da Câmara, João Fernando
Brum de Azevedo e Castro. 1000297915

CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA

Aviso
Nomeação

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho de
30 de Janeiro de 2006, foram nomeados, para os lugares de assistente
administrativo especialista, nos termos do artigo 41.º do Decreto-Lei

n.º 204/98, de 11 de Julho, os candidatos classificados no concurso
interno de acesso geral, aberto por aviso publicado no Diário da
República, 3.ª série, n.º 144, de 28 de Julho de 2005, Anabela Gomes
da Costa Dias Leitão, Albertina Nogueira Pereira Costa Moreira, Ana
Paula Coelho Barros, Ilda de Jesus Rodrigues de Sousa, António Joa-
quim Maneca Rabaça e Fernando José da Silva Azevedo, tendo os
mesmos o prazo de 20 dias a contar da publicação do presente aviso
para assinar o respectivo termo de aceitação.

30 de Janeiro de 2006. — O Presidente da Câmara, António Gon-
çalves Bragança Fernandes. 1000297907

CÂMARA MUNICIPAL DE MESÃO FRIO

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

6 do corrente mês, renovei, por mais um ano, nos termos dos n.os 2 e
3 do artigo 140.º da Lei n.º 99/2003, de 27 de Agosto, o seguinte
contrato que termina em 31 de Dezembro de 2005:

Maria José Barrosa Pinto Fontão — técnico superior de serviço
social.

14 de Dezembro de 2005. — O Presidente da Câmara, Marco An-
tónio Peres Teixeira da Silva. 3000190177

Aviso
Para os devidos efeitos, faz-se público que foi celebrado contrato a

termo resolutivo, pelo período de um ano, renovável, ao abrigo da
alínea i) do n.º 1 do artigo 9.º da Lei n.º 23/2004, de 22 de Junho, com
Anita Isabel Ferreira da Costa Pinto, engenheira florestal, para de-
sempenhar funções no Gabinete Técnico Florestal, com início no dia
2 de Janeiro de 2006.

3 de Janeiro de 2006. — O Presidente da Câmara, Marco António
Peres Teixeira da Silva. 3000190965

CÂMARA MUNICIPAL DE MIRA

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

sidente da Câmara Municipal de Mira de 13 de Janeiro de 2006, fo-
ram nomeados, nas respectivas categorias, os funcionários abaixo
mencionados, precedidos de concurso interno de acesso limitado,
aberto por aviso afixado no átrio do município em 22 de Agosto de
2005:

Mário Filipe dos Santos Rua — operário principal altamente
qualificado, da carreira de operador de estação elevatória, do
grupo de pessoal operário altamente qualificado, ficando posi-
cionado no índice 233, escalão 1;

Fernando Pimentel dos Santos — operário principal, da carreira
de calceteiro, do grupo de pessoal operário qualificado, fican-
do posicionado no índice 204, escalão 1;

Lídia Maria Loureiro Inácio, Lucinda dos Santos Roldão e Lur-
des dos Santos Oliveira — operários principais, da carreira de
jardineiro, do grupo de pessoal operário qualificado, ficando
posicionadas no índice 204, escalão 1.

As presentes nomeações tem efeitos reportados a 13 de Janeiro de
2006.

Os candidatos deverão aceitar a respectiva nomeação no prazo de
20 dias a contar da publicação do presente aviso no Diário da Repú-
blica.

(Isento de fiscalização do Tribunal de Contas, nos termos do ar-
tigo 46.º, n.º 1, conjugado com o artigo 114.º, n.º 1, da Lei n.º 98/97,
de 26 de Agosto.)

13 de Janeiro de 2006. — O Vereador, com competências delega-
das, Manuel de Jesus Martins. 1000297878

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

presidente da Câmara Municipal de Mira de 13 de Janeiro de 2006,
foram nomeados, nas respectivas categorias, os funcionários abaixo
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mencionados, precedidos de concurso interno de acesso limitado,
aberto por aviso afixado no átrio do município em 12 de Agosto de
2005:

Licínio de Miranda Castelhano — operário principal, da carreira
de pedreiro, do grupo de pessoal operário qualificado, ficando
posicionado no índice 204, escalão 1;

Joaquim Manuel Bento Mesquita — operário principal, da car-
reira de canalizador, do grupo de pessoal operário qualificado,
ficando posicionado no índice 204, escalão 1.

As presentes nomeações tem efeitos reportados a 13 de Janeiro de
2006.

Os candidatos deverão aceitar a respectiva nomeação no prazo de
20 dias a contar da publicação do presente aviso no Diário da Repú-
blica.

(Isento de fiscalização do Tribunal de Contas, nos termos do ar-
tigo 46.º, n.º 1, conjugado com o artigo 114.º, n.º 1, da Lei n.º 98/97,
de 26 de Agosto.)

13 de Janeiro de 2006. — O Vereador, com competências delega-
das, Manuel de Jesus Martins. 1000297879

CÂMARA MUNICIPAL DE MONDIM DE BASTO

Aviso
Elaboração do Plano de Pormenor e Salvaguarda

para o Núcleo Histórico da vila de Mondim de Basto

Fernando Carvalho Branco Pinto de Moura, presidente da Câmara
Municipal de Mondim de Basto:

Torna público, nos termos e para os efeitos previstos nos arti-
gos 74.º e 77.º, ambos do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro,
com a redacção que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei n.º 310/2003,
de 10 de Dezembro, que, em reunião ordinária de Câmara, realizada
em 25 de Janeiro de 2006, foi deliberado dar início ao processo de
elaboração do Plano de Pormenor e Salvaguarda para o Núcleo His-
tórico da vila de Mondim de Basto, tendo em conta os respectivos
termos de referência, prevendo-se o prazo de um ano, a contar da
data de publicação do presente aviso, para elaboração do citado Pla-
no Municipal de Ordenamento do Território.

Assim, nos termos do n.º 2 do artigo 77.º do diploma legal de en-
quadramento, irá decorrer, por um período de 30 dias a contar do dia
seguinte ao da publicação deste aviso no Diário da República, um
processo de audição ao público, durante o qual os interessados pode-
rão formular sugestões, bem como apresentar informações sobre quais-
quer questões que possam ser consideradas no âmbito do respectivo
procedimento de elaboração deste plano.

Os interessados deverão apresentar as suas observações ou suges-
tões, por escrito, dirigidas ao presidente da Câmara Municipal, em
impresso próprio, a entregar na Secção Administrativa e de Licenças
do Departamento de Urbanismo da Câmara, durante as horas normais
de expediente.

Mais se anuncia que o processo de elaboração do Plano de Porme-
nor se encontra disponível, para consulta, no Gabinete Técnico Lo-
cal (GTL), que funciona no edifício dos Paços do Concelho, Largo do
Conde Vila Real, 4880-236 Mondim de Basto, durante o seguinte
horário: das 9 às 13 horas e das 14 às 17 horas.

25 de Janeiro de 2006. — O Presidente da Câmara, Fernando
Carvalho Branco Pinto de Moura. 1000297891

CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DE AZEMÉIS

Aviso SRSC/12/2006
Para os devidos efeitos, faz-se público que, por meu despacho de

6 de Fevereiro de 2006, foi nomeada, definitivamente, conforme lis-
ta de classificação final do concurso para um lugar de técnico supe-
rior de 1.ª classe — secretariado de gestão, homologada por mim, em
6 de Fevereiro de 2006, a candidata Carla Susana Costa La-Salette.

A candidata dispõe de 20 dias, contados da publicação do presente
aviso no Diário da República, para proceder à aceitação do respec-
tivo cargo.

(Não está sujeito a visto do Tribunal de Contas.)

6 de Fevereiro de 2006. — O Presidente da Câmara, Ápio Cláudio
do Carmo Assunção. 1000297896

CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇOS DE FERREIRA

Aviso n.º 3/SRSP/06
Concurso externo de ingresso para provimento de um

lugar de técnico superior educação social estagiário

1 — Nos termos do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, e
Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, torna-se público que, por meu
despacho datado de 25 de Janeiro de 2006, se encontra aberto, pelo
prazo de 10 dias úteis a contar da data da publicação do presente aviso
no Diário da República, concurso externo de ingresso para provi-
mento de um lugar de técnico superior de educação social (estagiá-
rio), do grupo de pessoal técnico superior, sendo o vencimento cor-
respondente ao escalão 1, índice 321, da função pública, actualmente
1018,08 euros, e Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, e
Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro.

2 — Legislação aplicável — Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de
Outubro, Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho; Decreto-Lei n.º 238/
99, de 25 de Junho; Decreto-Lei n.º 265/88, de 28 de Julho; Decreto-
-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicável por força do Decreto-
-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, e Decreto-Lei n.º 233/94, de 15 de
Setembro, Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, e Decreto-
-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro.

3 — Funções a exercer — o conteúdo do lugar a prover é o previs-
to no grupo de pessoal técnico superior, constante no mapa I anexo
ao Decreto-Lei n.º 248/85, de 15 de Julho. Funções de investigação,
estudo, concepção e adaptação de métodos e processos científico-
-técnicos, de âmbito geral ou especializado, executadas com autono-
mia e responsabilidade, tendo em vista informar a decisão superior,
requerendo uma especialização e formação básica de nível de licen-
ciatura em Educação Social. Identificar problemas sociais e desenvol-
ver campanhas preventivas e programas de educação; desenvolver
competências de integração social dos grupos considerados de risco,
valorizando a sua participação no grupo, na família e na comunidade;
desenvolver e manter os indivíduos desintegrados níveis de autono-
mia funcional capazes de responder a necessidades do quotidiano;
descobrir e rentabilizar nos grupos considerados de risco potenciais de
criatividade e inovação; realizar, dinamizar e apoiar actividades de
carácter cultural, recreativas e de tempos livres; despertar nos grupos
considerados de risco atitudes de sedução e de descoberta em áreas de
conhecimento até antes desconhecidos; despoletar atitudes nos gru-
pos considerados de risco, que os façam investir numa melhoria da
sua qualidade de vida; trabalhar em equipas integradas, visando a arti-
culação de saberes multi, inter e transdisciplinares.

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

5 — Local de trabalho — área do município de Paços de Ferreira.
6 — Serviço a que se destina a vaga — Divisão de Educação, Cul-

tura, Desporto e Acção Social.
7 — Métodos de selecção:
7.1 — Avaliação curricular — serão avaliadas as aptidões profis-

sionais dos candidatos para o exercício do cargo, através da pondera-
ção dos seguintes factores e com aplicação da fórmula:

AC =
 HL + FP + EP

3

Cada factor será valorizado de 0 a 20 valores:

a) HL = habilitações literárias, sendo ponderado o grau acadé-
mico ou a equiparação legalmente reconhecida;

b) FP = formação profissional, sendo ponderadas as acções de
formação e aperfeiçoamento profissional, em especial as
relacionadas com as áreas funcionais dos lugares postos a
concurso;

c) EP = experiência profissional em que se pondera o desem-
penho efectivo de funções na área de actividade para o qual
o concurso é aberto, bem como outras capacitações adequa-
das, com a avaliação da sua natureza e duração.

7.2 — Entrevista profissional de selecção — pretende-se, através
desta, avaliar, numa relação interpessoal e de forma objectiva e siste-
mática, as aptidões profissionais e pessoais dos candidatos, definindo
os seguintes parâmetros:

a) Presença ou forma de estar;
b) Cultura geral e experiência profissional;
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c) Motivação e interesse;
d) Capacidade de expressão e fluências verbais;
e) Sentido de responsabilidade.

Cada parâmetro será valorado da seguinte maneira:

Muito Bom — 17 a 20 valores;
Bom — 14 a 16 valores;
Suficiente — 10 a 13 valores;
Insuficiente — 0 a 9 valores;

A entrevista profissional de selecção será valorada através da se-
guinte fórmula:

Entrevista profissional de selecção = presença ou forma de
estar + cultura geral e experiência profissional + motivação e
interesse + capacidade de expressão e fluência verbais + senti-
do de responsabilidade : 5

Duração da entrevista — máximo quinze minutos.
7.3 — Prova de conhecimentos escrita, que versará sobre a seguin-

te legislação:

Carta Ética — Princípios Éticos da Administração Pública. Re-
solução do Conselho de Ministros n.º 47/97, de 22 de Março;

Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro. Estatuto Disciplinar dos
Funcionários e Agentes da Administração Pública;

Lei n.º 147/99, de 1 de Setembro — Lei de Protecção de Crian-
ças e Jovens em Perigo;

Lei n.º 5/97, de 10 de Fevereiro — Lei-Quadro da Educação Pré-
-Escolar;

Despacho n.º 16 795/2005, de 3 de Agosto — escola a tempo
inteiro;

Resolução do Conselho de Ministros n.º 37/2004, de 20 de Fe-
vereiro;

Programa para a prevenção e eliminação da exploração do tra-
balho infantil;

Portaria n.º 730/2004, de 24 de Junho — Rendimento Social de
Inserção;

Decreto-Lei n.º 135/2004, de 3 de Junho — PROHABITA;
Despacho Conjunto n.º 453/2004 — cria os CEF.

Duração da prova — duas horas.
7.4 — Os critérios de classificação final (será de 0 a 20 valores e

resulta da média aritmética simples dos métodos de selecção).
Os critérios de selecção de apreciação e ponderação da entrevista

profissional de selecção e avaliação curricular, bem como o sistema
de classificação final, incluindo a respectiva fórmula classificativa,
constam de acta de reunião do júri do concurso, sendo a mesma facul-
tada aos candidatos, sempre que solicitada.

8 — Requisitos gerais — a este concurso poderão candidatar-se
todos os indivíduos que satisfaçam os requisitos exigidos pelo artigo 29.º
do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho:

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

b) Ter 18 anos de idade 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 obri-

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

dito para o exercício da função a que se candidata;
f) Possuir a robustez física e o perfil psíquico da função a que

se candidata e ter cumprido as leis de vacinação obrigatória.

9 — Habilitações literárias — licenciatura em Educação Social.
10 — Formalização de candidaturas:
10.1 — As candidaturas deverão ser formalizadas mediante reque-

rimento, dirigido ao presidente da Câmara Municipal de Paços de
Ferreira, com o código postal 4590-527, e entregue na Secção de
Expediente e Serviços Gerais ou enviado pelo correio, registado e com
aviso de recepção, expedido até ao ultimo dia do prazo referido no
presente aviso, com exibição do bilhete de identidade, do qual deve-
rão constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, filiação, estado civil, nacio-
nalidade, data de nascimento, número e data do bilhete de
identidade e arquivo de identificação que o emitiu, número
fiscal de contribuinte, situação militar, residência e código
postal, telefone e, ainda, se possui os requisitos gerais de
admissão a concurso;

b) Habilitações literárias e situação profissional;

c) Caso o candidato deseje especificar no requerimento quais-
quer circunstâncias que considere susceptíveis de influir na
apreciação do seu mérito, deverá apresentar documentos
comprovativos, sob pena de essas circunstâncias não serem
consideradas;

d) Lugar a que se candidata, com referência expressa ao Diário
da República onde consta a publicação do presente aviso;

e) Os candidatos com deficiência devem declarar, no requerimen-
to de admissão, sob compromisso de honra, o respectivo grau
de incapacidade e o tipo de deficiência, sendo dispensada a
apresentação imediata de documento comprovativo. Os can-
didatos com deficiência devem, ainda, indicar, no requerimen-
to de admissão, as respectivas capacidades de comunicação/
expressão.

10.2 — Outros documentos — o requerimento de admissão a con-
curso deve ser acompanhado dos seguintes elementos:

a) Certificado de habilitações literárias ou fotocópia do mes-
mo, devidamente autenticado;

b) Fotocópia do bilhete de identidade actualizado e número de
contribuinte;

c) Curriculum vitae, devidamente comprovado e assinado pelo
candidato.

11 — Dispensa de documentos — os documentos comprovativos
dos requisitos exigidos pelas alíneas a), b), d), e) e f) do artigo 29.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, poderão ser inicialmente dis-
pensados, devendo os candidatos declarar, no respectivo requerimen-
to de admissão, em alíneas separadas e sob compromisso de honra, a
situação precisa em que se encontram, relativamente a cada um da-
queles requisitos, assinando.

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

13 — Publicação das listas — as listas de candidatos admitidos e
excluídos e a lista de classificação final serão tornadas públicas, nos
termos dos artigos 33.º, 34.º e 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de
Julho, sendo afixadas, quando for o caso, no edifício dos Paços do
Concelho.

14 — O júri será constituído pelos seguintes elementos:

Presidente — vereador, Dr. António Manuel Moreira Coelho,
que será substituído, nas suas faltas e impedimentos, pelo di-
rector do Departamento Administrativo, Jurídico e Financei-
ro, Dr. Carlos Alberto Soares de Castro.

Vogais efectivos:

Director do Departamento Administrativo, Jurídico e Fi-
nanceiro, Dr. Carlos Alberto Soares de Castro, e a técni-
ca superior Dr.ª Fernanda Maria Taipa Bessa Mendes.

Vogais suplentes:

Técnica superior, Dr.ª Maria Teresa Leão Cardoso de Bar-
ros Oliveira, e a técnica superior Dr.ª Sandra Maria Fer-
reira de Barros.

15 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da CRP, a Admi-
nistração Pública, enquanto entidade empregadora, promove activa-
mente uma política de igualdade de oportunidades entre homens e
mulheres, no acesso ao emprego e na progressão profissional, provi-
denciando, escrupulosamente, no sentido de evitar toda e qualquer
forma de discriminação.

6 de Fevereiro de 2006. — O Presidente da Câmara, Pedro Olivei-
ra Pinto. 3000193864

Aviso n.º 4/SRSP/06
Concurso externo de ingresso para provimento

de um lugar de técnico superior psicologia estagiário

1 — Nos termos do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, e
Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, torna-se público que, por meu
despacho datado de 25 de Janeiro de 2006, se encontra aberto, pelo
prazo de 10 dias úteis a contar da data da publicação do presente aviso
no Diário da República, concurso externo de ingresso para provi-
mento de um lugar de técnico superior de psicologia (estagiário), do
grupo de pessoal técnico superior, sendo o vencimento correspon-
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dente ao escalão 1, índice 321, da Função Pública, actualmente
1018,08 euros, e Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, e
Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro.

2 — Legislação aplicável — Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de
Outubro, Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho; Decreto-Lei n.º 238/
99, de 25 de Junho; Decreto-Lei n.º 265/88, de 28 de Julho; Decreto-
-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicável por força do Decreto-
-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, e Decreto-Lei n.º 233/94, de 15 de
Setembro, Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, e Decreto-
-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro.

3 — Funções a exercer — o conteúdo do lugar a prover é o pre-
visto no Despacho do SEALOT n.º 9160/2001, publicado no Diá-
rio da República, 2.ª série, n.º 101, de 2 de Maio. Trabalhar em
equipas integradas, visando a articulação de saberes multi, inter e
transdisciplinares; apoiar a comunidade educativa na orientação
vocacional; desenvolver competências sociais, pessoais e parentais,
junto de grupos identificados como prioritários; realizar relatórios
individuais de avaliação para estabelecimento de acções de promo-
ção e protecção de menores; resolução de problemas de adaptação
e readaptação social dos indivíduos, grupos ou comunidades; detec-
ção de necessidades da comunidade educativa, com o fim de pro-
por a realização de acções de prevenção e medidas adequadas, de-
signadamente em casos de insucesso escolar e abandono escolar;
identificação de necessidades de ocupação de tempos livres, pro-
movendo e apoiando actividades de índole cultural, educativa e
recreativa.

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

5 — Local de trabalho — área do município de Paços de Ferreira.
6 — Serviço a que se destina a vaga — Divisão de Educação, Cul-

tura, Desporto e Acção Social.
7 — Métodos de selecção:
7.1 — Avaliação curricular — serão avaliadas as aptidões profis-

sionais dos candidatos para o exercício do cargo, através da pondera-
ção dos seguintes factores e com aplicação da fórmula:

AC =
 HL + FP + EP

3

Cada factor será valorizado de 0 a 20 valores:

a) HL = habilitações literárias, sendo ponderado o grau acadé-
mico ou a equiparação legalmente reconhecida;

b) FP = formação profissional, sendo ponderadas as acções de
formação e aperfeiçoamento profissional, em especial as
relacionadas com as áreas funcionais dos lugares postos a
concurso;

c) EP = experiência profissional em que se pondera o desem-
penho efectivo de funções na área de actividade para o qual
o concurso é aberto, bem como outras capacitações adequa-
das, com a avaliação da sua natureza e duração.

7.2 — Entrevista profissional de selecção — pretende-se, através
desta, avaliar, numa relação interpessoal e de forma objectiva e siste-
mática, as aptidões profissionais e pessoais dos candidatos, definindo
os seguintes parâmetros:

a) Presença ou forma de estar;
b) Cultura geral e experiência profissional;
c) Motivação e interesse;
d) Capacidade de expressão e fluências verbais;
e) Sentido de responsabilidade.

Cada parâmetro será valorado da seguinte maneira:

Muito Bom — 17 a 20 valores;
Bom — 14 a 16 valores;
Suficiente — 10 a 13 valores;
Insuficiente — 0 a 9 valores.

A entrevista profissional de selecção será valorada através da se-
guinte fórmula:

Entrevista profissional de selecção = presença ou forma de
estar + cultura geral e experiência profissional + motivação e
interesse + capacidade de expressão e fluência verbais + senti-
do de responsabilidade : 5

Duração da entrevista — máximo de quinze minutos.

7.3 — Prova de conhecimentos escrita, que versará sobre a seguin-
te legislação:

Carta Ética — Princípios Éticos da Administração Pública. Re-
solução do Conselho de Ministros n.º 47/97, de 22 de Março;

Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro. Estatuto Disciplinar dos
Funcionários e Agentes da Administração Pública.

Lei n.º 147/99, de 1 de Setembro — Lei de Protecção de Crian-
ças e Jovens em Perigo;

Lei n.º 5/97, de 10 de Fevereiro — Lei-Quadro da Educação Pré-
-Escolar;

Despacho n.º 16 795/2005, de 3 de Agosto — escola a tempo
inteiro;

Resolução do Conselho de Ministros n.º 37/2004, de 20 de Fe-
vereiro — programa para a prevenção e eliminação da explo-
ração do trabalho infantil;

Portaria n.º 730/2004, de 24 de Junho — Rendimento Social de
Inserção;

Decreto-Lei n.º 135/2004, de 3 de Junho — PROHABITA;
Despacho Conjunto n.º 453/2004 — cria os CEF;
Lei n.º 7/2003, de 15 de Janeiro — Conselho Municipal de Edu-

cação;
Decreto-Lei n.º 319/91, de 23 de Agosto — crianças com ne-

cessidades educativas especiais;
Despacho n.º 105/97, de 30 de Maio — apoios educativos;
Despacho n.º 173/91, de 23 de Outubro — regulamenta o De-

creto-Lei n.º 319/91, de 23 de Agosto;
Despacho n.º 10 856/2005, de 13 de Maio — apoios educativos;
Despacho Conjunto n.º 891/99, de 19 de Outubro — estimulação

precoce;
Portaria n.º 611/93, de 29 de Junho — necessidades educativas

especiais — pré-escolar;
Decreto-Lei n.º 190/2001, de 17 de Maio — cria a carreira de

psicólogo nas escolas e define as suas competências;
Despacho Normativo n.º 1/2006, de 6 de Janeiro — cursos

curriculares alternativos.

Duração da prova — duas horas.
7.4 — Os critérios de classificação final (será de 0 a 20 valores e

resulta da média aritmética simples dos métodos de selecção).
Os critérios de selecção de apreciação e ponderação da entrevista

profissional de selecção e avaliação curricular, bem como o sistema
de classificação final, incluindo a respectiva fórmula classificativa,
constam de acta de reunião do júri do concurso, sendo a mesma facul-
tada aos candidatos, sempre que solicitada.

8 — Requisitos gerais — a este concurso poderão candidatar-se
todos os indivíduos que satisfaçam os requisitos exigidos pelo artigo 29.º
do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho:

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

b) Ter 18 anos de idade 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 obri-

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

dito para o exercício da função a que se candidata;
f) Possuir a robustez física e o perfil psíquico da função a que

se candidata e ter cumprido as leis de vacinação obrigatória.

9 — Habilitações literárias — licenciatura em Psicologia.
10 — Formalização de candidaturas:
10.1 — As candidaturas deverão ser formalizadas mediante reque-

rimento, dirigido ao presidente da Câmara Municipal de Paços de
Ferreira, com o código postal 4590-527, e entregue na Secção de
Expediente e Serviços Gerais ou enviado pelo correio, registado e com
aviso de recepção, expedido até ao ultimo dia do prazo referido no
presente aviso, com exibição do bilhete de identidade, do qual deve-
rão constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, filiação, estado civil, nacio-
nalidade, data de nascimento, número e data do bilhete de
identidade e arquivo de identificação que o emitiu, número
fiscal de contribuinte, situação militar, residência e código
postal, telefone) e, ainda, se possui os requisitos gerais de
admissão a concurso;

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

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

d) Lugar a que se candidata, com referência expressa ao Diário
da República onde consta a publicação do presente aviso;

e) Os candidatos com deficiência devem declarar, no requerimen-
to de admissão, sob compromisso de honra, o respectivo grau
de incapacidade e o tipo de deficiência, sendo dispensada a
apresentação imediata de documento comprovativo. Os can-
didatos com deficiência devem, ainda, indicar, no requerimen-
to de admissão, as respectivas capacidades de comunicação/
expressão.

10.2 — Outros documentos — o requerimento de admissão a con-
curso deve ser acompanhado dos seguintes elementos:

a) Certificado de habilitações literárias ou fotocópia do mes-
mo, devidamente autenticado;

b) Fotocópia do bilhete de identidade actualizado e número de
contribuinte;

c) Curriculum vitae, devidamente comprovado e assinado pelo
candidato.

11 — Dispensa de documentos — os documentos comprovativos
dos requisitos exigidos pelas alíneas a), b), d), e) e f) do artigo 29.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, poderão ser inicialmente dis-
pensados, devendo os candidatos declarar, no respectivo requerimen-
to de admissão, em alíneas separadas e sob compromisso de honra, a
situação precisa em que se encontram, relativamente a cada um da-
queles requisitos, assinando.

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

13 — Publicação das listas — as listas de candidatos admitidos e
excluídos e a lista de classificação final serão tornadas públicas, nos
termos dos artigos 33.º, 34.º e 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de
Julho, sendo afixadas, quando for o caso, no édifício dos Paços do
Concelho.

14 — O júri será constituído pelos seguintes elementos:

Presidente — vereador, Dr. António Manuel Moreira Coelho,
que será substituído, nas suas faltas e impedimentos, pelo di-
rector do Departamento Administrativo Jurídico e Financei-
ro, Dr. Carlos Alberto Soares de Castro.

Vogais efectivos:

Director do Departamento Administrativo Jurídico e Finan-
ceiro, Dr. Carlos Alberto Soares de Castro, e a técnica
superior, Dr.ª Fernanda Maria Taipa Bessa Mendes.

Vogais suplentes:

Técnica superior, Dr.ª Maria Teresa Leão Cardoso de Bar-
ros Oliveira, e a técnica superior, Dr.ª Sandra Maria Fer-
reira de Barros.

15 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da CRP, a Admi-
nistração Pública, enquanto entidade empregadora, promove activa-
mente uma política de igualdade de oportunidades entre homens e
mulheres, no acesso ao emprego e na progressão profissional, provi-
denciando, escrupulosamente, no sentido de evitar toda e qualquer
forma de discriminação.

6 de Fevereiro de 2006. — O Presidente da Câmara, Pedro Olivei-
ra Pinto. 3000193852

CÂMARA MUNICIPAL DE PALMELA

Aviso
Para os devidos efeitos se faz público que foi celebrado o contrato

a termo resolutivo certo, por 12 meses, ao abrigo da alínea h) do
n.º 1 do artigo 9.º da Lei n.º 23/2004, de 22 de Janeiro, respectiva-
mente:

Rosana Vasconcelos Berbat Ventura — auxiliar de acção educa-
tiva, com início em 2 de Novembro de 2005, despacho de
28 de Outubro de 2005.

30 de Novembro de 2005. — A Vereadora, com competência de-
legada na área dos Recursos Humanos, Adília Candeias.

3000190975

Aviso
Para os devidos efeitos se faz público que foi celebrado o contrato

a termo resolutivo certo, a tempo parcial, por 12 meses, ao abrigo da
alínea h) do n.º 1 do artigo 9.º da Lei n.º 23/2004, de 22 de Janeiro,
respectivamente:

Cecília Maria Tavanez Duarte Gonçalves — auxiliar de serviços
gerais, com início em 17 de Novembro de 2005, despacho de
20 de Setembro de 2005.

30 de Novembro de 2005. — A Vereadora, com competência de-
legada na área dos Recursos Humanos, Adília Candeias.

3000190977

Aviso
Par os devidos efeitos se faz público que foi celebrado o contrato

a termo resolutivo certo, por 12 meses, ao abrigo da alínea a) do
n.º 1 do artigo 9.º da Lei n.º 23/2004, de 22 de Janeiro.

Ana Rita Martins Ochoa Castro — técnico superior de 2.ª clas-
se — arquitecto, com início em 2 de Dezembro de 2005, des-
pacho de 29 de Novembro de 2005.

30 de Dezembro de 2005. — A Vereadora, com competência dele-
gada na área dos Recursos Humanos, Adília Candeias.

3000190882

Aviso
Para os devidos efeitos se faz público que foi celebrado o contrato

a termo resolutivo certo, por seis meses, ao abrigo da alínea a) do
n.º 1 do artigo 9.º da Lei n.º 23/2004, de 22 de Janeiro.

Fernando Jorge de Almeida Ferreira — técnico superior de geo-
grafia e planeamento regional de 2.ª classe, com início em 2 de
Dezembro de 2005, despacho de 29 de Novembro de 2005.

30 de Dezembro de 2005. — A Vereadora, com competência dele-
gada na área dos Recursos Humanos, Adília Candeias.

3000190884

Aviso
Para os devidos efeitos se faz público que foram celebrados os

contratos a termo resolutivo certo, por 12 meses, ao abrigo da
alínea h) do n.º 1 do artigo 9.º da Lei n.º 23/2004, de 22 de Janeiro.

Orlanda Fernandes de Jesus Caferra — auxiliar de acção educati-
va, com início em 3 de Janeiro de 2006, despacho de 29 de
Dezembro de 2005;

Maria Celeste Ribeiro Martins — auxiliar de acção educativa, com
início em 3 de Janeiro de 2006, despacho de 29 de Dezembro
de 2005.

31 de Janeiro de 2006. — A Vereadora, com competência delega-
da na área dos Recursos Humanos, Adília Candeias. 3000193895

Aviso
Para os devidos efeitos se faz público que foi rescindido o contrato

a termo, celebrado ao abrigo do artigo 18.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, adaptado à administração local pelo Decreto-Lei
n.º 409/91, de 17 de Outubro, com:

Bruno José Coutinho Melício Nunes — auxiliar administrativo,
com início em 6 de Abril de 2005, rescindido em 1 de Feve-
reiro de 2006.

31 de Janeiro de 2006. — A Vereadora, com competência delega-
da na área dos Recursos Humanos, Adília Candeias. 3000193897

Aviso
Para os devidos efeitos se faz público que foram renovados os

contratos a termo certo, por 12 meses, ao abrigo do artigo 139.º do
Código do Trabalho, aplicável à administração local pelo n.º 1 do
artigo 2.º da Lei n.º 23/2004, de 22 de Junho, com:

Vanda Sofia da Fonte Moutinho Pinto Coelho — engenheira
técnica civil de 2.ª classe, com início em 10 de Janeiro de
2006, despacho de 2 de Dezembro de 2005.



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIE N.º 40 — 24 de Fevereiro de 20064192

Maria Fernanda Canas Manita — operador de reprografia, com
início em 4 de Janeiro de 2006, despacho de 18 de Novembro
de 2005.

31 de Janeiro de 2006. — A Vereadora, com competência delega-
da na área dos Recursos Humanos, Adília Candeias. 3000193899

CÂMARA MUNICIPAL DE PENAFIEL

Aviso
Contratos a termo resolutivo certo

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do ve-
reador dos Recursos Humanos de 5 de Dezembro de 2005, foram ce-
lebrados contratos a termo resolutivo certo, a tempo parcial, com os
professores, Isabel Beatriz Aires Silva, Fábia Catarina Martins Veiga,
Paulo Jorge Trinta Florim e Natália Maria Moreira Garcês, os quais
vão exercer as funções de professores de inglês, com a remuneração
de 8,364 euros/hora, a partir de 5 de Dezembro de 2005.

Os presentes contratos são celebrados para dar cumprimento ao
despacho n.º 14 753/12005, do Ministério da Educação — Programa
de Generalização do Ensino de Inglês, através de candidatura apresen-
tada por esta Câmara Municipal, a qual foi aprovada.

(Isento de visto do Tribunal de Contas.)

5 de Dezembro de 2005. — O Vereador, com competências dele-
gadas, Antonino Aurélio Vieira de Sousa. 3000190919

Aviso
Contratos a termo certo — rescisões

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho de
29 de Novembro de 2005, foi autorizada a rescisão do contrato a
termo resolutivo certo, celebrado com Olga Marina de Sousa Olivei-
ra, engenheira agrária, a partir de 1 de Janeiro de 2006.

27 de Dezembro de 2005. — O Vereador, com competências dele-
gadas, Antonino Aurélio Vieira de Sousa. 3000190712

CÂMARA MUNICIPAL DO PORTO

Aviso
Nos termos dos n.os 1 e 3 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 555/

99, de 16 de Dezembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-
-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, torna-se público que a Câmara Mu-
nicipal do Porto vai proceder à discussão pública do projecto de lo-
teamento do prédio sito à Rua de Silva Porto/Rua de S. Dinis —
Parcela B da Permuta n.º 47/99, a qual terá início no 9.º dia útil e
término no 25.º dia útil após publicação.

O processo de loteamento encontra-se disponível, para consulta,
todos os dias úteis, das 10 às 12 horas e das 14 horas e 30 minutos às
16 horas, no Gabinete do Munícipe, sito à Praça do General Hum-
berto Delgado, 266, Porto.

4 de Janeiro de 2006. — O Director do Departamento de Licen-
ciamento, Salubridade e Fiscalização, José Duarte. 3000193850

Aviso
Por despacho do vereador dos Recursos Humanos de 2 de Feverei-

ro de 2006, foram nomeados, definitivamente:

Domingas Isabel Costeira da Rocha de Vasconcelos (5056), ar-
quitecto assessor.

Cristina Lopes Medeiros Coelho (6157), técnico superior eco-
nomista principal.

Sandra Susana Moreira Pinheiro (5846), técnico profissional de
contabilidade principal.

Maria Fernanda Barbosa Pereira (126), técnico de contabilidade
e administração principal.

Maria de Fátima Ferreira (3984), técnico de contabilidade e ad-
ministração especialista principal.

Sandra Cristina Correia Lopes Garcia Monteiro (5097), assistente
administrativo especialista.

Maria Albertina Teixeira Trindade Martins Vieira (5664), assis-
tente administrativo especialista.

Manuela Augusta Rodrigues Taveira Afonso (7051), assistente
administrativo especialista.

António Manuel Fontes Gapo Simões (5263), assistente admi-
nistrativo especialista.

Maria Fernanda da Silva Teixeira Machado (4996), assistente
administrativo especialista.

Maria José de Carvalho Ferreira da Silva (5458), assistente ad-
ministrativo especialista.

Olga Bela de Sousa e Santos Trigo (5248), assistente administra-
tivo especialista.

Maria Luísa Pacheco Garcia de Almeida Silva (3410), assistente
administrativo especialista.

Maria João Silva Marques dos Santos (5549), assistente adminis-
trativo especialista.

Paulo Manuel Peneda Braga da Silva Fernandes (5809), assisten-
te administrativo especialista.

Maria da Graça Brito Pinto (5022), assistente administrativo
especialista.

Teresa de Jesus Pereira de Sousa Silva (3540), assistente admi-
nistrativo especialista.

Maria José Teixeira Chaves (3552), assistente administrativo
especialista.

Maria Helena Pereira Guimarães (5571), assistente, administra-
tivo especialista.

Maria do Céu Oliveira Branco Melo (5131), assistente adminis-
trativo especialista.

Ana Maria da Rocha Oliveira Reis (5141), assistente adminis-
trativo especialista.

Paula Cristina Madureira da Silveira (5810), assistente adminis-
trativo especialista.

Paulo Manuel de Melo Verdura (4914), assistente administrati-
vo especialista.

Ana Cristina de Carvalho Vieira (5233), assistente administrati-
vo especialista.

Maria Angelina Pereira e Couto Silva (3613), assistente admi-
nistrativo especialista.

Alda Maria Vieira Pedro (5094), assistente administrativo espe-
cialista.

Lucinda Maria Coutinho Ferreira Alves (5823), assistente admi-
nistrativo especialista.

Maria da Conceição da Silva Dias Garcêz Trindade (3395), assis-
tente administrativo especialista.

Maria Alice Matos Fernandes (5813), assistente administrativo
especialista.

Sónia Cardoso Monteiro (5812), assistente administrativo espe-
cialista.

Francisco Manuel Pinto (1012), assistente administrativo espe-
cialista.

Maria da Conceição Costa Martins d’Alte Ferreirinha Pinto
(5687), assistente administrativo especialista.

Maria de Lurdes Machado (2004), assistente administrativo es-
pecialista.

Por despacho do vereador dos Recursos Humanos de 2 de Feverei-
ro de 2006, foram renovadas as comissões de serviço por três anos a:

Maria Isabel de Noronha e Azeredo Pinto Osório (4236), no
cargo de chefe de Divisão Municipal de Património Cultural.

Maria Helena de Paiva Gil Braga (4081), no cargo de chefe de
Divisão Municipal de Arquivo Histórico.

Maria João Lopes Calheiros de Carvalho (5344), no cargo de
chefe de Divisão Municipal de Arquivo Geral.

Por despacho do vereador dos Recursos Humanos de 2 de Feverei-
ro de 2006, foi reclassificada, definitivamente, Margarida Clementi-
na Pacheco Reis (5405) como cozinheira.

Por despacho do vereador dos Recursos Humanos de 2 de Feverei-
ro de 2006, foi reclassificada, em comissão de serviço extraordinária,
por um ano, Cristina Alexandra Seixas Azevedo (5589) como téc-
nico de turismo de 2.ª classe.

Por despacho do vereador dos Recursos Humanos de 6 de Feverei-
ro de 2006, não foi renovada a comissão de serviço a Maria João
Gagean de Vasconcelos (3927), no cargo de directora de Departamento
Municipal de Museus e Património Cultural.

Por despacho do vereador dos Recursos Humanos de 2 de Feverei-
ro de 2006, foi exonerado João Paulo de Oliveira Lima Matos Vilar
(7610), cantoneiro de limpeza, com efeitos a 14 de Janeiro de 2006.

Por despacho do vereador dos Recursos Humanos de 2 de Feverei-
ro de 2006, foi exonerada Maria José Pimenta Pereira Ribeiro (5707),
técnico profissional de arqueologia de 1.ª classe, com efeitos a 31 de
Janeiro de 2006.

(Não são devidos emolumentos — isento de visto de Tribunal de
Contas.)

8 de Fevereiro de 2006. — O Director de Departamento Munici-
pal de Administração de Pessoal, Ângelo Rocha. 3000193084
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CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Aviso n.º 387/2005/DRH
Contratos de trabalho a termo resolutivo certo

Para os efeitos previstos no artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/89,
de 7 de Dezembro (aplicado à administração local pelo Decreto-Lei
n.º 409/91, de 17 de Outubro), se torna público que foram renovados
os contratos de trabalho a termo resolutivo certo, pelo prazo de um
ano, com Bruno Alexandre Martins Rocha e Luís Carlos dos Santos
Coelho, com efeitos desde 22 de Novembro de 2005 e termo em 22 de
Novembro de 2006, para a categoria de carregador, ao abrigo do dis-
posto nos artigos 2.º do Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro,
14.º, n.º 3, 18.º, n.º 2, alínea d), e 20.º, n.º 1, todos do Decreto-Lei
n.º 427/89, de 7 de Dezembro, e no Decreto-Lei n.º 353-A/89, de
16 de Outubro, e legislação complementar.

(Isento de visto do Tribunal de Contas.)

6 de Dezembro de 2005. — O Presidente da Câmara, Carlos Ma-
nuel Barateiro de Sousa. 3000190296

Aviso n.º 392/2005/DRH
Contrato de trabalho a termo resolutivo

Para os efeitos previstos no artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/
89, de 7 de Dezembro (aplicado à administração local pelo Decreto-
-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro), se torna público que foi celebra-
do o contrato de trabalho a termo resolutivo, pelo prazo de um
ano, para a categoria de especialista de informática grau I, nível I,
com Ana Sofia Evaristo Duarte Martins, com início em 14 de No-
vembro de 2005, ao abrigo do disposto nos artigos 3.º e 9.º, n.º 1,
alínea h), e 10.º, todos da Lei n.º 23/2004, de 22 de Junho (regime
jurídico de contrato de trabalho na Administração Pública), 14.º,
n.º 3, do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, 9.º, do Decreto-
-Lei n.º 184/89, de 2 de Junho.

15 de Dezembro de 2005. — O Presidente da Câmara, Carlos
Manuel Barateiro de Sousa. 3000190298

Aviso n.º 398/2005/DRH
Procedimento concursal com vista ao provimento do car-

go de chefe da Divisão de Salubridade e Qualidade do
Ambiente do Departamento de Turismo e Ambiente.

Para os efeitos previstos no n.º 6 do artigo 12.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, e artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de
Janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto,
se torna público que, por meu despacho de 9 de Dezembro de 2005,
na qualidade de presidente da Câmara, com competência própria,
procedi à alteração da composição do júri do procedimento concursal
supra-referenciado, aberto pelo aviso n.º 289/2005/DRH, de 5 de Se-
tembro de 2005, publicado no jornal Público de 9 de Novembro e no
Diário da República, 3.ª série, n.º 232, de 5 de Dezembro de 2005, o
qual passa a ter a seguinte composição:

Presidente — André Valente Martins, vereador.
Vogais efectivos:

Eduarda Maria Alves Gomes, técnico superior assessor prin-
cipal, da carreira de engenheiro do ambiente, directora
do Departamento de Turismo e Ambiente, que substitui-
rá o presidente nas suas faltas e impedimentos.

Nuno Viterbo da Cunha Abrunhosa e Sousa, arquitecto pai-
sagista principal, chefe da Divisão de Imagem Urbana do
Departamento de Turismo e Ambiente.

Vogais suplentes:

Sérgio António Gaspar, engenheiro florestal de 1.ª classe,
chefe da Divisão de Espaços Verdes do Departamento de
Turismo e Ambiente.

João Manuel Cebolas Batista Barreta, técnico superior
de 2.ª classe, chefe da Divisão de Turismo e Activi-
dades Económicas do Departamento de Turismo e Am-
biente.

22 de Dezembro de 2005. — O Presidente da Câmara, Carlos
Manuel Barateiro de Sousa. 3000193911

Aviso n.º 3/2006/DRH
Reclassificação profissional

Para os efeitos previstos na alínea a) do n.º 1 do artigo 34.º do
Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro (aplicado à administração
local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro), se torna públi-
co que, por meu despacho de 20 de Dezembro de 2005, Maria Ade-
laide Teixeira Neto, auxiliar de serviços gerais (escalão 2, índice 137),
foi nomeada em comissão de serviço extraordinária, pelo período de
seis meses, mediante o procedimento de reclassificação profissional,
para a categoria de auxiliar administrativo, do grupo de pessoal auxi-
liar, com posicionamento no escalão 2, índice 137, ao abrigo e nos
termos do disposto nos artigos 6.º, n.º 1, 2.ª parte, e 10.º, n.º 1, am-
bos do Decreto-Lei n.º 497/99, de 19 de Novembro, conjugados com
os artigos 2.º, alínea e), 3.º, 4.º e 5.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 218/
2000, de 9 de Setembro, e artigo 10.º, n.º 1, alínea c), do Decreto-Lei
n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro.

Esta nomeação produz efeitos a partir da data da publicação no
Diário da República.

(Isento de visto do Tribunal de Contas.)

9 de Janeiro de 2006. — O Presidente da Câmara, Carlos Manuel
Barateiro de Sousa. 3000193913

Aviso n.º 4/2006/DRH
Reclassificação profissional

Para os efeitos previstos na alínea a) do n.º 1 do artigo 34.º do
Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro (aplicado à administração
local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro), se torna públi-
co que, por meu despacho de 20 de Dezembro de 2005, Isabel Maria
Rodrigues Silva Almeida Martins, auxiliar de serviços gerais (escalão 2,
índice 137), foi nomeada em comissão de serviço extraordinária, pelo
período de seis meses, mediante o procedimento de reclassificação
profissional, para a categoria de auxiliar administrativo, do grupo de
pessoal auxiliar, com posicionamento no escalão 2, índice 137, ao
abrigo e nos termos do disposto nos artigos 6.º, n.º 1, 2.ª parte, e 10.º,
n.º 1, ambos do Decreto-Lei n.º 497/99, de 19 de Novembro, conju-
gados com os artigos 2.º, alínea e), 3.º, 4.º e 5.º, n.º 1, do Decreto-Lei
n.º 218/2000, de 9 de Setembro, e artigo 10.º, n.º 1, alínea c), do
Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro.

Esta nomeação produz efeitos a partir da data da publicação no
Diário da República.

(Isento de visto do Tribunal de Contas.)

9 de Janeiro de 2006. — O Presidente da Câmara, Carlos Manuel
Barateiro de Sousa. 3000193916

Aviso n.º 11/2006/DRH
Nomeação em regime de substituição, designação

para o exercício de funções de chefia

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho de
20 de Dezembro de 2005, fazendo uso de competência própria, Ma-
ria Helena Azevedo de Carvalho da Costa Mendes, assistente admi-
nistrativo especialista, foi nomeada, em regime de substituição, pelo
período de seis meses, para exercer o cargo de chefe da Secção de
Contra-Ordenações e Execuções Fiscais, da Divisão de Gestão Finan-
ceira do Departamento de Administração Geral e Finanças, ao abrigo
do disposto no artigo 28.º do Decreto-Lei n.º 466/79, de 7 de Dezem-
bro (na redacção do Decreto-Lei n.º 406/82, de 27 de Setembro).

Esta nomeação produz efeitos a partir de 1 de Janeiro de 2006,
para a qual foi reconhecida a urgente conveniência de serviço.

(Isento de visto do Tribunal de Contas.)

13 de Janeiro de 2006. — O Presidente da Câmara, Carlos Manuel
Barateiro de Sousa. 3000193901

Aviso n.º 12/2006/DRH
Reclassificação profissional

Nomeação definitiva

Para os efeitos previstos na alínea a) do n.º 1 do artigo 34.º do
Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro (aplicado à administração
local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro), se torna públi-
co que, por meu despacho de 22 de Dezembro de 2005, Elisabete
Cristina Galvão Pegas foi nomeada definitivamente, mediante o pro-
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cedimento de reclassificação profissional, para a categoria de técnico
superior de 2.ª classe, da carreira de técnico superior generalista, fin-
do o período de nomeação em comissão de serviço extraordinária,
com posicionamento no escalão 1, índice 400, ao abrigo e nos ter-
mos do disposto nos artigos 3.º, 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 o artigo 4.º, n.º 1, alínea d), do Decreto-Lei n.º 404-
-A/98, de 18 de Dezembro.

(Isento de visto do Tribunal de Contas.)

13 de Janeiro de 2006. — O Presidente da Câmara, Carlos Manuel
Barateiro de Sousa. 3000193903

Aviso n.º 13/2006/DRH
Reclassificação profissiona

Nomeação definitiva

Para os efeitos previstos na alínea a) do n.º 1 do artigo 34.º do
Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro (aplicado à administração
local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro), se torna públi-
co que, por meu despacho de 22 de Dezembro de 2005, João Carlos
Gomes Malhante foi nomeado definitivamente, mediante o procedi-
mento de reclassificação profissional, para a categoria de técnico de
2.ª classe, da carreira de técnico de contabilidade, findo o período de
nomeação em comissão de serviço extraordinária, com posiciona-
mento no escalão 1, índice 295, ao abrigo e nos termos do disposto
nos artigos 2.º, alíneas d) e e), 3.º e 5.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 218/
2000, de 9 de Setembro, 6.º, n.º 2, e 10.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 497/
99, de 19 de Novembro, conjugado com o artigo 5.º, n.º 1, alínea c),
do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro.

(Isento de visto do Tribunal de Contas.)

13 de Janeiro de 2006. — O Presidente da Câmara, Carlos Manuel
Barateiro de Sousa. 3000193904

Aviso n.º 14/2006/DRH
Reclassificação profissional

Para os efeitos previstos na alínea a) do n.º 1 do artigo 34.º do
Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro (aplicado à administração
local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro), se torna públi-
co que, por meu despacho de 22 de Dezembro de 2005, Andreia Bru-
no Pinto Soromenho Quintas da Costa, assistente administrativo (es-
calão 2, índice 209), foi nomeada em comissão de serviço
extraordinária, pelo período de seis meses, mediante o procedimento
de reclassificação profissional, para a categoria de técnico de infor-
mática de grau 1, nível 1, da carreira de técnico de informática, com
posicionamento no escalão 1, índice 332, ao abrigo e nos termos do
disposto nos artigos 2.º, alínea d), 3.º e 5.º, n.º 1, do Decreto-Lei
n.º 218/2000, de 9 de Setembro, e 6.º, n.º 1, e 10.º, n.º 1, do Decreto-
-Lei n.º 497/99, de 19 de Novembro, e 9.º, n.os 1 e 2, alínea a), e
10.º, n.º 1, alínea a), ambos do Decreto-Lei n.º 97/2001, de 26 de
Março.

Esta nomeação produz efeitos a partir da data da publicação no
Diário da República.

(Isento de visto do Tribunal de Contas.)

13 de Janeiro de 2006. — O Presidente da Câmara, Carlos Manuel
Barateiro de Sousa. 3000193906

Aviso n.º 18/2006/DRH
Contrato de trabalho a termo resolutivo

Para os efeitos previstos no artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/89,
de 7 de Dezembro (aplicado à administração local pelo Decreto-Lei
n.º 409/91, de 17 de Outubro), se torna público que foram celebrados
os contratos de trabalho a termo resolutivo, pelo prazo de um ano,
para a categoria de tratador-apanhador de animais, com Valter de Jesus
Pais Pereira e Paulo Ricardo Horta de Jesus, com início em 2 de Ja-
neiro de 2006, ao abrigo do disposto nos artigos 3.º e 9.º, n.º 1,
alínea h), e 10.º, todos da Lei n.º 23/2004, de 22 de Junho (regime
jurídico de contrato de trabalho da Administração Pública), 14.º, n.º 3,
do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, 9.º, do Decreto-Lei
n.º 184/89, de 2 de Junho.

13 de Janeiro de 2006. — O Presidente da Câmara, Carlos Manuel
Barateiro de Sousa. 3000193907

Aviso n.º 28/2006/DRH
Contrato de trabalho a termo resolutivo

Para os efeitos previstos no artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/89,
de 7 de Dezembro (aplicado à administração local pelo Decreto-Lei
n.º 409/91, de 17 de Outubro), se torna público que foram celebrados
os contratos de trabalho a termo resolutivo, pelo prazo de um ano,
para a categoria de coveiro, com Jaime Humberto Contente da Silva
Crispim, Pedro Manuel Palheira Raposo de Matos, Paulo Roberto
Antunes Jerónimo e José António Mendes Pena, com início em 2 de
Janeiro de 2006, ao abrigo do disposto nos artigos 3.º e 9.º, n.º 1,
alínea h), e 10.º, todos da Lei n.º 23/2004, de 22 de Junho (regime
jurídico de contrato de trabalho da Administração Pública), 14.º, n.º 3,
do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, 9.º, do Decreto-Lei
n.º 184/89, de 2 de Junho.

16 de Janeiro de 2006. — O Presidente da Câmara, Carlos Manuel
Barateiro de Sousa. 3000193908

CÂMARA MUNICIPAL DE TORRE DE MONCORVO

Aviso
Para os devidos efeitos se torna público que foram prorrogados os

contratos de trabalho a termo resolutivo certo, celebrados nos ter-
mos do artigo 9.º da Lei n.º 23/2004, de 22 de Junho, pelo período de
três anos, com início no dia 1 de Janeiro, com os seguintes trabalha-
dores:

Fiscal de obras:

Gonçalo Carvalho Teixeira.
Alcino Ramos Bernardino.

Porta-miras:

Adelino José Cavalheiro Paiva.

Cabouqueiros:

António Alberto Garcia.
Carlos Jorge Campos Pontes.
Filipe Duarte Seifão Costa.
Paulo Alexandre Rodrigues Soares.
Flávio André Cardoso Mendes Teixeira.
Rui Daniel Cordeiro Rego.

17 de Janeiro de 2006. — O Presidente da Câmara, Aires Ferreira.
3000191401

Aviso
Contrato administrativo de provimento

Para efeitos do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 34.º do
Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, torna-se público que, por
despacho de 8 de Fevereiro de 2006, foi celebrado contrato adminis-
trativo de provimento com a candidata aprovada em 1.º lugar no
concurso aberto por aviso publicado no Diário da República, 3.ª sé-
rie, de 31 de Maio de 2005, Paula Cristina Reis Salema, estagiária na
carreira técnica superior de 2.ª classe, por um ano, prorrogável até
ao limite estabelecido por lei, com início em 9 de Fevereiro de 2006,
a vencer pelo escalão 1, índice 321.

(Isento de fiscalização 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.)

9 de Fevereiro de 2006. — O Presidente da Câmara, Aires Ferreira.
3000193939

Aviso
Contratos a termo certo

Nos termos da alínea b) do n.º 1 do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de
Dezembro, faz-se público que, por meu despacho de 30 de Janeiro de
2006, foram celebrados contratos de trabalho a termo resolutivo certo,
pelo período de 12 meses, com José Augusto Ramos Rachado, para
exercer funções de engenheiro do ambiente e do território, e com
Duarte Nuno Freitas Martins, para exercer funções de engenheiro civil,
com início no dia 1 de Fevereiro de 2006, com o vencimento mensal
de 1268,64 euros.
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(Isento de fiscalização 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.)

9 de Fevereiro de 2006. — O Presidente da Câmara, Aires Ferreira.
3000193942

CÂMARA MUNICIPAL DE TORRES NOVAS

Aviso
Renovação de contrato de trabalho a termo certo

Para os devidos efeitos se torna público que, ao abrigo do disposto
no artigo 10.º da Lei n.º 23/2004, de 22 de Junho, e por despacho
exarado em 7 de Dezembro do corrente ano, se procedeu à renova-
ção do contrato de trabalho a termo certo celebrado com Manuel
Ramiro de Jesus Joaquim, técnico superior de 2.ª classe (conservação
e restauro), com início a 22 de Dezembro de 2005 até 21 de Dezem-
bro de 2006.

(Isento do visto do Tribunal de Contas.)

12 de Dezembro de 2005. — O Presidente da Câmara, António
Manuel Oliveira Rodrigues. 3000191672

Aviso
Renovação de contrato de trabalho a termo certo

Para os devidos efeitos se torna público que, ao abrigo do disposto
no artigo 10.º da Lei n.º 23/2004, de 22 de Junho, e por despacho
exarado em 16 de Dezembro de 2005, se procedeu à renovação do
contrato de trabalho a termo certo celebrado com André da Silva Sousa,
técnico superior de 2.ª classe (desporto), com início a 1 de Janeiro de
2006 até 31 de Dezembro de 2006.

(Isento do visto do Tribunal de Contas.)

13 de Janeiro de 2006. — Pelo Presidente da Câmara, (Assinatura
ilegível.) 3000191404

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

sidente desta Câmara Municipal datado de 28 de Dezembro de 2005,
procedeu-se à reclassificação profissional, nos termos da alínea b) do
artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro, do opera-
dor de estações elevatórias Ricardo José Ramos Rosado, para a cate-
goria de assistente administrativo, escalão 1, índice 199.

O funcionário reclassificado será provido em regime de comissão
de serviço extraordinária, pelo período de seis meses, de acordo com
a alínea b) do n.º 1 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de
Setembro, produzindo efeitos a partir da data da publicação deste aviso
no Diário da República.

(Isento do visto do Tribunal de Contas.)

16 de Janeiro de 2006. — O Presidente da Câmara, António Ma-
nuel Oliveira Rodrigues. 1000297886

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

sidente desta Câmara Municipal datado de 28 de Dezembro de 2005,
procedeu-se à reclassificação profissional, nos termos da alínea b) do
artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro, do canto-
neiro de limpeza Paulo Alexandre Vicente Boavida, para a categoria
de operário qualificado (jardineiro), escalão 1, índice 189.

O funcionário reclassificado será provido em regime de comissão
de serviço extraordinária, pelo período de seis meses, de acordo com
a alínea b) do n.º 1 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de
Setembro, produzindo efeitos a partir da data da publicação deste aviso
no Diário da República.

(Isento do visto do Tribunal de Contas.)

16 de Janeiro de 2006. — O Presidente da Câmara, António Ma-
nuel Oliveira Rodrigues. 1000297887

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

sidente desta Câmara Municipal datado de 28 de Dezembro de 2005,
procedeu-se à reclassificação profissional, nos termos da alínea b) do

artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro, do auxiliar
de serviços gerais João Manuel Correia Gomes Vieira, para a catego-
ria de assistente administrativo, escalão 1, índice 199.

O funcionário reclassificado será provido em regime de comissão
de serviço extraordinária, pelo período de seis meses, de acordo com
a alínea b) do n.º 1 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de
Setembro, produzindo efeitos a partir da data da publicação deste aviso
no Diário da República.

(Isento do visto do Tribunal de Contas.)

16 de Janeiro de 2006. — O Presidente da Câmara, António Ma-
nuel Oliveira Rodrigues. 1000297888

Aviso
António Manuel Oliveira Rodrigues, presidente da Câmara Municipal

de Torres Novas:

Faz saber que, de conformidade com o seu despacho datado de 3 de
Fevereiro do corrente ano, foi nomeado em comissão de serviço, ao
abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 74.º da Lei n.º 169/99, de 18 de
Setembro, com a alteração introduzida pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de
Janeiro, para o cargo de chefe do meu Gabinete de Apoio Pessoal,
Manuel Paulo Mendes Tojo, com efeitos a partir de 6 de Fevereiro
de 2006, inclusive.

(Isento do visto do Tribunal de Contas.)

7 de Fevereiro de 2006. — O Presidente da Câmara, António Ma-
nuel Oliveira Rodrigues. 1000297903

CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO

Aviso
Nomeação

Defensor Oliveira Moura, presidente da Câmara Municipal de Viana
do Castelo:

Para os devidos efeitos se torna público que, nos termos do ar-
tigo 41.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicado à admi-
nistração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, foi no-
meado, precedendo concurso, por meu despacho de 7 de Fevereiro de
2006, para a categoria de operário qualificado principal/trolha, o
candidato graduado em 1.º lugar no referido concurso, aberto por
publicação no Diário da República, 3.ª série, n.º 230, de 30 de No-
vembro, e no Jornal de Notícias, n.º 189, de 7 de Dezembro, ambos
do ano de 2005, cuja lista de classificação final foi publicitada nos
termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98,
de 11 de Julho: Adriano da Silva Barbosa.

O lugar agora ocupado foi criado no quadro de pessoal desta Câma-
ra Municipal, aprovado pela Assembleia Municipal em 18 de Junho
de 2003, mediante proposta da Câmara Municipal de 4 de Junho de
2003, conforme publicação no Diário da República, 2.ª série, n.º 178,
apêndice n.º 117, de 4 de Agosto de 2003.

O nomeado, Adriano da Silva Barbosa, fica posicionado no esca-
lão 1, índice 204, a que corresponde o montante de 647,01 euros, de
acordo com o estipulado no Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de De-
zembro, aplicado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/
98, de 30 de Dezembro, em conjugação com o artigo 17.º do Decre-
to-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Outubro, alterado pelo Decreto-Lei
n.º 57/2004, de 17 de Março, e pela Portaria n.º 42-A/2005, de 17 de
Janeiro, devendo tomar posse no prazo de 20 dias, a contar da publi-
cação da nomeação no Diário da República.

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

8 de Fevereiro de 2006. — Pelo Presidente da Câmara, (Assinatu-
ra ilegível.) 1000297872

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VIÇOSA

Aviso n.º 5/06
Nomeação

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, aplicado à administra-
ção local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, faz-se pú-
blico que, por meu despacho de 10 de Fevereiro de 2006, e na se-
quência do concurso interno de acesso geral para provimento de um
lugar de encarregado de parques desportivos e ou recreativos, do gru-
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po de pessoal auxiliar, publicado no Diário da República, 3.ª série,
n.º 216, de 10 de Novembro, cuja lista de classificação final foi ho-
mologada por meu despacho de 2 de Fevereiro de 2006, foi nomeado:
Joaquim José Canelhas Boquinhas, classificado em 1.º lugar com
16,488 valores, para ocupar o referido lugar, a que corresponde a re-
muneração de 773,87 euros, escalão 1, índice 244.

O candidato ora nomeado deve aceitar a nomeação no prazo de
20 dias, contados a partir da publicação deste aviso no Diário da Re-
pública.

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

10 de Fevereiro de 2006. — O Presidente da Câmara, Manuel João
Fontainhas Condenado. 1000297902

Aviso n.º 6/06
Nomeação

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, aplicado à administra-
ção local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, faz-se pú-
blico que, por meu despacho de 10 de Fevereiro de 2006, e na se-
quência do concurso interno de acesso limitado para provimento de
um lugar de técnico de informática de grau 1, nível 1, do grupo de
pessoal de informática, publicado nas instalações da Câmara Munici-
pal de Vila Viçosa, cuja lista de classificação final foi homologada por
meu despacho de 8 de Fevereiro de 2006, foi nomeada Natalina da
Conceição Pardal Frade Parraça, classificada em 1.º lugar com
17,272 valores, para ocupar o referido lugar, a que corresponde a re-
muneração de 1078,34 euros, escalão 2, índice 340.

A candidata ora nomeada deve aceitar a nomeação no prazo de
20 dias, contados a partir da publicação deste aviso no Diário da Re-
pública.

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

10 de Fevereiro de 2006. — O Presidente da Câmara, Manuel João
Fontainhas Condenado. 1000297901

JUNTA DE FREGUESIA DE CASTRO DAIRE

Aviso
Concurso externo de ingresso para provimento

de um lugar de cantoneiro de limpeza

1 — Para os devidos efeitos se faz público que, por meu despacho
datado de 6 de Fevereiro de 2006, proferido ao abrigo da alínea d) do
n.º 1 do artigo 34.º, conjugada com o n.º 1 do artigo 35.º, ambos da
Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na actual redacção, se encontra
aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, a contar da data da publicação do
presente aviso no Diário da República, concurso externo de ingresso
para provimento do lugar de cantoneiro de limpeza, do quadro de
pessoal desta Junta de Freguesia.

2 — Prazo de validade — o concurso é válido para o lugar posto a
concurso, caducando com o seu preenchimento.

3 — Legislação aplicável — Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Ju-
lho, 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 a
redacção dada pela Lei n.º 44/99, de 11 de Junho, aplicado à adminis-
tração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.

4 — Conteúdo funcional — o descrito no Despacho n.º 38/88,
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 22, de 26 de Janeiro
de 1989.

5 — Local da prestação de trabalho — área territorial da freguesia
de Castro Daire.

6 — Vencimento e condições de trabalho — o vencimento é o
estipulado através do respectivo escalão e índice do sistema retribu-
tivo da função pública, nos termos do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de
18 de Dezembro, adaptado à administração local pelo Decreto-Lei
n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, com a alteração introduzida pela
Lei n.º 44/99, de 11 de Junho, sendo as regalias sociais as vigentes
para a administração local.

7 — Condições de candidatura — poderão concorrer todos os indi-
víduos que reúnam os seguintes requisitos:

7.1 — Gerais — os mencionados no n.º 2 do artigo 29.º do Decre-
to-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicado à administração local pelo
Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho.

7.2 — Especiais — possuir a escolaridade obrigatória.

8 — Formalização das candidaturas — as candidaturas deverão ser
formalizadas mediante requerimento, dirigido ao presidente da Junta
de Freguesia de Castro Daire, entregue pessoalmente ou remetido pelo
correio, com aviso de recepção, expedido até ao termo do prazo fi-
xado, endereçado à Junta de Freguesia de Castro Daire, Rua de Ino-
cêncio Santos Cruz, 3600-189 Castro Daire, dele devendo constar os
seguintes elementos:

a) Identificação completa do candidato (nome completo, esta-
do civil, filiação, naturalidade, nacionalidade, data de nasci-
mento, número, data do bilhete de identidade e serviço de
identificação que o emitiu, morada, identificação do código
postal, número de telefone e número de identificação fis-
cal);

b) Habilitações literárias e profissionais;
c) Concurso a que se candidata, com indicação do número e

data do Diário da República onde o aviso de abertura se
encontra publicado.

8.1 — Os requerimentos de admissão deverão ser acompanhados,
sob pena de exclusão, de documento autêntico ou autenticado com-
provativo das habilitações literárias.

9 — Métodos de selecção — entrevista profissional de selecção e
prova oral de conhecimentos.

9.1 — A prova oral de conhecimentos terá a duração de trinta
minutos, valorada de 0 a 20 valores, e versará sobre a seguinte legis-
lação:

Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, alterado pelo Decreto-
-Lei n.º 117/99, de 11 de Agosto, e pelos Decretos-Leis
n.os 503/99, de 20 de Novembro, 70-A/2000, de 5 de Maio, e
157/2001, de 11 de Maio.

9.2 — A entrevista profissional de selecção, com a duração de vinte
minutos, sendo valorada de 0 a 20 valores, visa a avaliação das apti-
dões pessoais e profissionais dos candidatos, definindo-se os seguintes
critérios:

EPS =
 a) + b) + c)

3

em que:

a) = relacionamento humano;
b) = sentido de responsabilidade;
c) = motivação para o cargo.

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

A classificação final, graduada de 0 a 20 valores, resultará da média
aritmética simples da nota obtida em cada uma das provas utilizadas
como métodos de selecção, considerando-se não aprovados os candi-
datos que obtenham classificação final inferior a 9,5 valores.

10 — Relação dos candidatos e lista de classificação final — a re-
lação dos candidatos admitidos será afixada no placard da Junta de
Freguesia ou publicadas no Diário da República, 3.ª série, bem como
a lista de classificação final, conforme as situações previstas nos ar-
tigos 33.º e 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicado
à administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho.

11 — O júri do concurso terá a seguinte composição:

Presidente — António Augusto Pinto Vicente, presidente da Junta
de Freguesia.

Vogais efectivos:

António Augusto Almeida Pinto, secretário da Junta de
Freguesia, que substituirá o presidente nas suas faltas e
impedimentos, e José Mário Pereira Morgado, tesoureiro
da Junta de Freguesia.

Vogais suplentes:

Hernâni Marcelino Almeida e Fernando Jorge Ferreira Le-
mos, membros da Assembleia de Freguesia.

8 de Fevereiro de 2006. — O Presidente da Junta, António Augusto
Pinto Vicente. 1000297895

JUNTA DE FREGUESIA DE CORTE DO PINTO

Aviso
A Junta de Freguesia de Corte do Pinto torna público que Maria

de Fátima Emídio Fernandes e Ana Isabel Lopes Branco, contrata-
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das a termo certo, rescindiram os seus contratos no dia 1 de De-
zembro de 2005.

13 de Dezembro de 2005. — O Presidente da Junta, Joaquim Sil-
vestre da Costa Cardeira. 3000191643

JUNTA DE FREGUESIA DA ESTELA

Aviso
1 — Faz-se público que, autorizado por deliberação da Junta de

Freguesia da Estela de 31 de Janeiro de 2006, e em cumprimento do
disposto no artigo 28.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, e
artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, se encontram
abertos, pelo prazo de 10 dias úteis, a contar da data da publicação
deste aviso no Diário da República, concursos para provimento dos
seguintes lugares:

1.1) Auxiliar administrativo — uma vaga;
1.2) Cantoneiro de limpeza — uma vaga;
1.3) Motorista de ligeiros — uma vaga;
1.4) Calceteiro operário — uma vaga.

2 — Natureza dos concursos — externos de ingresso.
3 — Validade dos concursos — caducam com o preenchimento das

vagas postas a concurso.
4 — Local de trabalho — na freguesia da Estela.
5 — Conteúdo funcional:
5.1 — Auxiliar administrativo — o constante do Despacho n.º 4/

88, do Secretário de Estado da Administração Local e do Ordena-
mento do Território, publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 80, de 6 de Abril de 1989.

5.2 — Cantoneiro de limpeza — o constante do Despacho n.º 4/
88, da Secretaria de Estado da Administração Local e do Ordenamento
do Território, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 80, de
6 de Abril de 1989.

5.3 — Motorista de ligeiros — o constante do Despacho n.º 38/
88, da Secretaria de Estado da Administração Local e do Ordenamento
do Território, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 22, de
26 de Janeiro de 1989.

5.4 — Calceteiro operário — o constante do Despacho n.º 38/88,
da Secretaria de Estado da Administração Local e do Ordenamento
do Território, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 22, de
26 de Janeiro de 1989.

6 — Requisitos de admissão — só podem ser admitidos a concurso
os indivíduos que, até ao termo do prazo fixado para a apresentação
das candidaturas, satisfaçam os seguintes requisitos:

6.1 — Requisitos gerais de admissão a concurso e provimento em
funções públicas:

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.

6.2 — Requisitos especiais:
6.2.1 — Auxiliar administrativo, cantoneiro de limpeza e calce-

teiro operário — escolaridade obrigatória (para os nascidos a partir
de 1 de Janeiro de 1967 é exigido o 6.º ano de escolaridade; para os
nascidos a partir de 1 de Janeiro de 1981 é exigido o 9.º ano de esco-
laridade).

6.2.2 — Motorista de ligeiros — escolaridade obrigatória (para os
nascidos a partir de 1 de Janeiro de 1967 é exigido o 6.º ano de esco-
laridade; para os nascidos a partir de 1 de Janeiro de 1981 é exigido o
9.º ano de escolaridade) e carta de condução adequada.

7 — Remuneração e condições de trabalho — a remuneração cor-
respondente ao escalão das respectivas categorias, sendo actualmente
de 405,96 euros para a categoria de auxiliar administrativo,
491,60 euros para a categoria de cantoneiro de limpeza, 450,37 eu-
ros para a categoria de motorista de ligeiros e 450,37 euros para
calceteiro operário; as condições de trabalho e as regalias sociais
são as genericamente vigentes para os funcionários e agentes da
administração local.

8 — Métodos de selecção:
8.1 — Auxiliar administrativo, cantoneiro de limpeza, motorista

de ligeiros e calceteiro operário — prova teórica de conhecimentos
gerais escrita (com duração máxima de quarenta e cinco minutos) e
entrevista profissional de selecção. O ordenamento final dos candida-
tos será expresso na escala de 0 a 20 valores, com arredondamento
às centésimas, e resultará da aplicação da seguinte fórmula:

CF =
 (PTCGE + EPS)

2

sendo:

CF = classificação final;
PTCGE = prova teórica de conhecimentos gerais escrita;
EPS = entrevista profissional de selecção.

Consideram-se não aprovados os candidatos que, na classificação
final, obtenham classificação inferior a 9,5 valores.

9 — Factores de apreciação da entrevista profissional de selecção —
capacidade para resolução de problemas, conhecimentos profissionais,
motivação e interesse pela função, capacidade de iniciativa e grau de
criatividade.

10 — Programa da prova de conhecimentos:
10.1 — Temas relativos aos direitos e deveres da função pública e

à deontologia profissional.
11 — Legislação — 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; Decreto-Lei n.º 24/84,
de 16 de Janeiro; Carta Ética da Presidência do Conselho de Mi-
nistros.

12 — Apresentação das candidaturas — as candidaturas devem ser
formalizadas mediante requerimento dirigido ao presidente da Junta
de Freguesia da Estela, a enviar pelo correio, com aviso de recepção,
e expedido até ao termo do prazo fixado no n.º 1 deste aviso, sita na
Rua do Comendador Araújo, 199, 4570-203 Estela, ou entregue na
sede da Junta de Freguesia.

12.1 — Tratando-se de indivíduos com deficiência devem, ainda,
declarar no requerimento, sob compromisso de honra, o respectivo
grau de incapacidade e tipo de deficiência.

12.2 — Ao requerimento de admissão deve ser junto, sob pena de
exclusão:

12.2.1 — Fotocópia do documento comprovativo da posse das
habilitações literárias e ou qualificações profissionais exigidas.

12.2.2 — Fotocópia do bilhete de identidade.
12.2.3 — Para o concurso identificado no n.º 1.3 fotocópia da carta

de condução.
12.3 — Tratando-se de indivíduos com deficiência devem, ainda,

mencionar no requerimento de admissão, todos os elementos neces-
sários, para que o processo de selecção seja adequado, nas suas dife-
rentes vertentes, às capacidades de comunicação/expressão.

13 — Os candidatos podem, ainda, especificar quaisquer circuns-
tâncias que considerem passíveis de influírem na apreciação do seu
mérito ou constituírem motivo de preferência legal, as quais só serão
tidas em consideração se devidamente comprovadas.

14 — Assiste ao júri a faculdade de exigir dos candidatos a apre-
sentação de documentos comprovativos de factos por eles referidos
que possam relevar para a apreciação do seu mérito.

15 — A apresentação ou entrega de documentos falsos implica a
participação à entidade competente para procedimento disciplinar e
penal, bem como exclusão ou o não provimento.

16 — A publicitação da relação dos candidatos e da lista de classi-
ficação final será feita no termos dos artigos 33.º, 34.º e 40.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

17 — O júri dos concursos terá a seguinte composição:

Presidente — Adelino Miranda da Costa, presidente da Junta de
Freguesia.

Vogais efectivos:

1.º Jorge Manuel de Guimarães Caimoto, chefe da Divisão
dos Serviços Jurídicos da Câmara Municipal da Póvoa
de Varzim.

2.º Adriano José Fernandes da Silva, chefe da Divisão dos
Serviços Gerais da Câmara Municipal da Póvoa de Var-
zim.

Vogais suplentes:

1.º Manuel da Costa Lemos de Azevedo, jurista do municí-
pio da Póvoa de Varzim.

2.º Francisco José Viana Gomes, engenheiro do município
da Póvoa de Varzim.
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O presidente do júri será substituído, nas suas faltas e impedimen-
tos, pelo 1.º vogal efectivo.

Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, a Ad-
ministração Pública, enquanto entidade empregadora, promove acti-
vamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens e
mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, provi-
denciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer for-
ma de discriminação.

14 de Fevereiro de 2006. — O Presidente da Junta, Adelino Mi-
randa da Costa. 1000297890

JUNTA DE FREGUESIA DE LUFREI

Aviso
Concurso externo de ingresso

1 — Para os devidos efeitos se torna público que, por deliberação
do executivo da Junta de Freguesia de Lufrei de 14 de Outubro de 2005,
se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, contados a partir da
publicação do presente aviso no Diário da República, o seguinte
concurso externo de ingresso:

Concurso externo de ingresso para provimento de um lugar de
auxiliar administrativo.

2 — O presente aviso rege-se pelo disposto no Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho, adaptado à administração local pelo Decreto-Lei
n.º 238/99, de 25 de Junho; Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezem-
bro, adaptado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de
17 de Outubro; Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, alte-
rado pela Lei n.º 44/99, de 11 de Junho, adaptado à administração
local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro; Decreto-
-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Outubro, e Decreto-Lei n.º 29/2001, de
2 de Fevereiro.

3 — Validade do concurso — o concurso é válido para a vaga pos-
ta a concurso e caduca com o seu preenchimento.

4 — Local de trabalho — Junta de Freguesia de Lufrei.
5 — Conteúdo funcional — o constante do Despacho do SEALOT

n.º 4/88, publicado no Diário da República, 2.ª série, de 6 de Abril de
1989.

6 — Requisitos de admissão — poderão candidatar-se os indivíduos
que, até ao termo do prazo fixado para a apresentação das candidatu-
ras, reúnam os seguintes requisitos:

6.1 — Requisitos gerais — são requisitos gerais de admissão a con-
curso os constantes do n.º 2 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 legalmente exigidas para o

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

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

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

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

6.2 — Requisitos especiais — os constantes da alínea a) do n.º 1 do
artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, apli-
cado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de
Dezembro, nomeadamente possuir a escolaridade obrigatória.

7 — É dispensada a apresentação dos documentos comprovativos
dos requisitos gerais referidos nas alíneas a), b), d), e) e f) do n.º 6.1 do
presente aviso, se os candidatos declararem, no respectivo requeri-
mento, em alíneas separadas e sob compromisso de honra, a situação
precisa em que se encontram relativamente a cada uma das referidas
alíneas.

7.1 — A não apresentação dos documentos comprovativos dos
requisitos de admissão exigíveis nos termos das alíneas a), b), c), d),
e) e f) do n.º 6.1 determina a exclusão do concurso.

8 — As candidaturas deverão ser formalizadas mediante requeri-
mento dirigido ao presidente da Junta de Freguesia de Lufrei, o qual,
bem como a documentação que o deva acompanhar, poderá ser en-
tregue pessoalmente na sede da Junta ou remetido pelo correio, com
aviso de recepção, para a seguinte morada: Junta de Freguesia de Lufrei,

Rua da Igreja, 4600-681 Lufrei — Amarante, expedido até ao termo
do prazo fixado, e dele deverão constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa do candidato (nome, filiação, natu-
ralidade, estaco civil, nacionalidade, data de nascimento,
residência, número e data do bilhete de identidade e serviço
que o emitiu, número de contribuinte e situação militar);

b) Habilitações literárias;
c) Identificação do concurso a que se candidata com indicação

do Diário da República em que o presente aviso foi publi-
cado;

d) Quaisquer outros elementos em que os candidatos entendam
dever especificar para melhor apreciação do seu mérito.

8.1 — Os requerimentos deverão ser acompanhados, obrigatoria-
mente, sob pena de exclusão, da seguinte documentação:

a) Documento autêntico, comprovativo das habilitações lite-
rárias;

b) Fotocópia do bilhete de identidade;
c) Fotocópia do cartão de contribuinte;
d) Documentação comprovativa das circunstâncias referidas na

alínea d) do número anterior, sem o que as mesmas não se-
rão consideradas.

8.2 — As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão puni-
das nos termos da lei.

9 — Vencimento, condições de trabalho e regalias sociais — o
vencimento será o correspondente ao índice 128, escalão 1 (405,96 eu-
ros), do anexo II do Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro,
sendo as condições de trabalho e regalias sociais as vigentes para os
actuais funcionários da administração local.

10 — Nos termos do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de
Julho, adaptado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99,
de 25 de Junho, o júri do concurso terá a seguinte composição:

Presidente — António Alexandrino Ferreira Magalhães, presi-
dente da Junta de Freguesia de Lufrei, que será substituído pelo
1.º vogal efectivo nas suas faltas ou impedimentos.

Vogais efectivos:

Dr. Sérgio Martins Vieira da Cunha.
António Francisco Macedo Teixeira.

Vogais suplentes:

Jorge Francisco Azevedo Pinto.
Deolinda Celina Azevedo Ferreira Cerqueira.

11 — Métodos de selecção — prova oral de conhecimentos e ava-
liação curricular.

11.1 — A prova oral de conhecimentos versará sobre os seguintes
temas:

Competências e funcionamento dos órgãos dos municípios e das
freguesias — Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada e
republicada pela lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro;

Estatuto disciplinar — Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro;
Regime de Férias, Faltas e Licenças — Decreto-Lei n.º 100/99,

de 31 de Março, e respectivas alterações;
Cultura geral.

12 — Os critérios de ponderação e avaliação dos métodos de se-
lecção, bem como o sistema de classificação final, incluindo as res-
pectivas fórmulas, constam da acta do júri, sendo a mesma facultada
aos candidatos sempre que solicitada.

13 — Classificação final — será expressa de 0 a 20 valores e resul-
tará da média aritmética das classificações obtidas nos métodos de
selecção, de acordo com a seguinte fórmula:

CF =
 POC + AC

2

sendo que:

CF = classificação final;
POC = prova oral de conhecimentos;
AC = avaliação curricular.

14 — Consideram-se excluídos os candidatos que obtenham classi-
ficação inferior a 9,5 valores.

15 — A lista dos candidatos admitidos e excluídos e a lista de clas-
sificação final serão publicitadas nos termos dos artigos 33.º, 31.º, 38.º
e 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

16 — Os candidatos com deficiência, abrangidos pelo Decreto-Lei
n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro, têm preferência em igualdade de classi-
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ficação, prevalecendo esta sobre qualquer outra preferência legal, de-
vendo declarar no requerimento de admissão, sob compromisso de honra,
o respectivo grau de incapacidade e tipo de deficiência que possui, sen-
do dispensada a apresentação imediata de documento comprovativo.

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.

8 de Fevereiro de 2006. — O Presidente da Junta, António Ale-
xandrino Ferreira Magalhães. 3000193882

JUNTA DE FREGUESIA DA MADALENA

Aviso
Concurso externo de ingresso para um lugar de auxiliar

de serviços gerais (artigo 7.º, alínea do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho).

Para os devidos efeitos, faz-se público que, por despacho do presi-
dente da Junta de Freguesia da Madalena de 6 de Fevereiro de 2006,
está aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, concurso externo de ingresso
para um lugar de auxiliar dos serviços gerais, do quadro o pessoal desta
freguesia, no âmbito da aplicação dos Decretos-Leis n.os 404-A/98,
de 18 de Dezembro, 412-A/98, de 30 de Dezembro, 204/98, de 11 de
Julho, 238/99, de 25 de Junho, e Lei n.º 44/99, de 11 de Junho.

1 — Prazo de validade — este concurso é válido por um ano para
o lugar posto a concurso e para os que vierem a entender preencher.

2 — Vencimento — escalão 1, índice 128, 405,96 euros.
3 — Conteúdo funcional — auxiliar de serviços gerais — assegura

a limpeza e conservação das instalações; colabora eventualmente nos
trabalhos auxiliares de montagem, desmontagem e conservação de
equipamentos; auxilia a execução de cargas e descargas; realiza tare-
fas de arrumação e distribuição; executa outras tarefas simples, não
especificadas, de carácter manual e exigindo principalmente esforço
físico e conhecimentos práticos.

4 — Serviço a que se destina — serviços na Junta de Freguesia da
Madalena.

5 — Local de prestação de trabalho — o local de prestação de tra-
balho abrangerá a área da freguesia da Madalena, concelho de Vila
Nova de Gaia.

6 — Requisitos de admissão:

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

b) Ter 18 anos completos;
c) Possuir a escolaridade obrigatória;
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.

10 — Métodos de selecção — a selecção dos candidatos será feita
através de prova de conhecimentos teóricos gerais escrita e entrevis-
ta profissional de selecção.

A prova de conhecimentos e a entrevista profissional de selecção
serão pontuadas de 0 a 20 valores e a ordenação final dos candidatos
será resultante da média aritmética das classificações obtidas nas
mesmas.

O sistema de classificação final, incluindo a respectiva fórmula
classificativa, constará de acta de reunião do júri do concurso, sendo
a mesma facultada aos candidatos sempre que solicitada.

Entrevista profissional de selecção, que terá a duração de trinta
minutos e visa avaliar, numa relação interpessoal e de forma objecti-
va e sistemática, as aptidões profissionais e pessoais dos candidatos.

Prova de conhecimentos, que terá a duração de duas horas, versará
sobre o conhecimento das seguintes matérias:

Específicos:

Cultura geral;
Matemática;
Ortografia.

Gerais:

Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro (artigos 2.º, 3.º, 12.º
e 46.º) — Estatuto Disciplinar;

Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março (artigos 2.º, 3.º,
10.º, 12.º, 20.º, 21.º, 29.º, 30.º, 31.º, 32.º, 33.º, 71.º, 72.º
e 73.º), com as alterações do Decreto-Lei n.º 117/99, de
11 de Agosto, e Decreto-Lei n.º 157/2001, de 11 de
Maio — Regime de Férias, Faltas e Licenças.

11 — Marcação da entrevista e da prova — a data e local da pro-
va e da entrevista serão definidas oportunamente e comunicadas em
tempo útil aos candidatos.

12 — Formalização — os interessados deverão utilizar obrigato-
riamente requerimento tipo, a obter na secretaria da Junta de Fre-
guesia da Madalena para o efeito, no qual deverá constar o nome do
candidato, estado civil, naturalidade (freguesia e concelho), residên-
cia (rua e número, código postal e localidade), número de telefone,
data de nascimento, filiação, habilitações literárias, número e data
do bilhete de identidade e serviço de identificação que o emitiu,
número fiscal de contribuinte, referência ao concurso a que se can-
didata, declaração, em alíneas separadas e sob compromisso de hon-
ra, da situação precisa em que se encontra relativamente a cada uma
das alíneas do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho,
e assinatura.

13 — Os requerimentos de admissão a concurso deverão ser acom-
panhados do certificado de habilitações, sob pena de exclusão, bilhete
de identidade e cartão de contribuinte, com fotocópia dos mesmos.

14 — Os requerimentos de admissão ao concurso podem ser entre-
gues pessoalmente ou remetidos pelo correio, em carta registada com
aviso de recepção, endereçados à Secção de Pessoal da Junta de Fre-
guesia da Madalena, Rua de António Francisco de Sousa, 419, 4405-
-726 Vila Nova de Gaia. Consideram-se entregues dentro do prazo os
requerimentos cujo aviso de recepção tenha sido expedido até ao ter-
mo do prazo fixado para a sua apresentação.

15 — A relação de candidatos e a lista de classificação final serão
afixadas na vitrina do hall da secretaria da Junta de Freguesia da
Madalena.

16 — Da exclusão do concurso cabe recurso hierárquico, a inter-
por no prazo de oito dias para o presidente da Junta de Freguesia da
Madalena.

17 — Da homologação da acta de que consta a lista de classifica-
ção final cabe recurso, nos termos do regime geral do contencioso
administrativo.

18 — O júri deste concurso terá a seguinte constituição:

Presidente — Maria Elisa Vieira da Silva Cidade Oliveira.
Vogais efectivos:

Tesoureiro, Abel Morgado Borges de Freitas, e vogal, Jai-
me Luís Oliveira.

Vogais suplentes:

Vogal, Joel Cunha Freitas e assistente administrativo, Ma-
ria Fernanda Nogueira Pereira Gama.

7 de Fevereiro de 2006. — O Presidente da Junta, José Carlos
Cidade Rodrigues de Oliveira. 1000297892

JUNTA DE FREGUESIA DE PEDROUÇOS

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

sidente da Junta de Freguesia de Pedrouços de 2 de Fevereiro de 2006,
e em cumprimento da alínea b) do n.º 1 do artigo 34.º do Decreto-
-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, foi renovado, por mais seis me-
ses, nos termos do disposto no artigo 10.º da Lei n.º 23/2004, de 22 de
Junho, com efeitos a partir de 17 de Fevereiro de 2006, o contrato
de trabalho a termo resolutivo com o funcionário António Jorge
Monteiro Ribeiro Carvalho.

2 de Fevereiro de 2006. — O Presidente da Junta, Abílio Rodri-
gues de Sousa. 3000193851

JUNTA DE FREGUESIA DE PORTO DE MÓS
(SÃO JOÃO BAPTISTA)

Aviso
José Gabriel Pires Vala, presidente da Junta de Freguesia de Porto de

Mós (São João Baptista):

Torna público que, de acordo com o Decreto-Lei n.º 219/89, de
7 de Dezembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei
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n.º 219/98, de 17 de Junho, foi celebrado um contrato de trabalho a
termo certo, por urgência e conveniência de serviços, pelo período
de 12 meses, eventualmente renovável por igual período, com Vera
Lúcia Gomes Silva, para a categoria de auxiliar administrativo, com o
vencimento correspondente ao escalão 1, índice 128, do novo siste-
ma retributivo.

O contrato teve início a 1 de Janeiro de 2006.

27 de Janeiro de 2006. — O Presidente da Junta, José Gabriel Vala.
3000192080

JUNTA DE FREGUESIA DE ROGIL

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que foi, no dia 30 de
Dezembro de 2005, e em cumprimento da deliberação da Junta de
Freguesia de Rogil datada de 23 de Dezembro de 2005, celebrado
contrato de trabalho a termo resolutivo certo com fundamento na
alínea h) do n.º 1 do artigo 9.º da Lei n.º 23/2004, de 22 de Junho,
pelo prazo de um ano, eventualmente renovado, nas seguintes ca-
tegorias:

Nome Categoria Início de funções

Patrícia Alexandra Assistente administrativo 30-12-2005
Nunes Oliveira.

Horácio Domingos Operário qualificado — 30-12-2005
de Jesus Cavaco. serralheiro civil.

16 de Janeiro de 2006. — O Presidente da Junta, Eliezer João
Candeias. 3000191567

JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA MARIA

Aviso

Para os devidos efeitos e em cumprimento do disposto na alínea b)
do n.º 1 do artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro,
e aplicado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de
Outubro, torna-se público que foi celebrado contrato a termo resolu-
tivo certo, pelo prazo de um ano, eventualmente renovável, nos ter-
mos do Código do Trabalho, com o trabalhador a seguir indicado, nos
termos da alínea h) do n.º 1 do artigo 9.º da Lei n.º 23/2004, de 22 de
Junho:

António Francisco Ferrinho Parreira, auxiliar de serviços gerais,
escalão 1, índice 128, com início de funções em 1 de Feverei-
ro de 2006, de acordo com deliberação da Junta de Freguesia
de Santa Maria de 18 de Janeiro de 2006.

[Processo isento de visto do Tribunal de Contas, nos termos
da alínea g) do n.º 3 do artigo 114.º da Lei n.º 98/97, de 26 de
Agosto.]

8 de Fevereiro de 2006. — O Presidente da Junta, Carlos Alberto
Bule Martins Alves. 1000297893

JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO JOÃO BAPTISTA

Aviso

Concurso interno de acesso geral para provimento
de um lugar de assistente administrativo especialista

No seguimento da abertura do concurso em epígrafe, por aviso
afixado no dia 23 de Novembro de 2005, torna-se público que o pre-
sidente da Junta de Freguesia, por deliberação de 1 de Fevereiro de
2006, nomeou Violante Helena Castanho Ruas Fortunato para a ca-
tegoria de assistente administrativo especialista.

Mais se torna público que a nomeada deverá tomar posse no prazo
de 20 dias, contados a partir da data de publicação do presente aviso
no Diário da República.

1 de Fevereiro de 2006. — O Presidente da Junta, João Luís Lopes
da Encarnação. 3000192395

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO
DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALMADA

Aviso
Concurso externo de ingresso para provimento

de cinco lugares de auxiliar administrativo

Os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Almada são
serviços públicos de interesse local, que têm como finalidade a capta-
ção, adução e distribuição de água potável, bem como a construção,
exploração e gestão do sistema municipal de saneamento.

Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição, a Ad-
ministração Pública, enquanto entidade empregadora, promove acti-
vamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens e
mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, provi-
denciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer for-
ma de discriminação.

1 — Nos termos do n.º 1 do 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, faz-se público que pelo meu despacho
n.º 11, de 7 de Fevereiro de 2006, se encontra aberto concurso exter-
no de ingresso para provimento de cinco lugares de auxiliar adminis-
trativo, do grupo de pessoal auxiliar, pelo prazo de 10 dias úteis, a
contar do dia seguinte ao da publicação do presente aviso.

2 — Quota de emprego prevista no artigo 3.º do Decreto-Lei
n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro.

3 — A validade do concurso cessa com o provimento do referido
lugar.

4 — Conteúdo funcional — assegura o contacto entre os serviços,
efectua a recepção e entrega de expediente e encomendas; anuncia
mensagens, transmite recados, levanta e deposita dinheiro ou valo-
res, presta informações verbais ou telefónicas, transporta máquinas,
artigos de escritório e documentação diversa entre gabinetes; assegura
a vigilância de instalações e acompanha os visitantes aos locais pre-
tendidos [...] — Despacho n.º 4/88, publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 80, de 6 de Abril de 1989.

5 — A área funcional será no Departamento Municipal Adminis-
trativo e Financeiro e Departamento Municipal de Gestão de Redes
de Água e Esgotos.

6 — O local de trabalho situa-se na área do concelho de Almada.
Remuneração a atribuir — para além dos demais direitos e regalias

em vigor para os funcionários e agentes da administração local, o
vencimento mensal correspondente ao escalão 1 e índice de ingresso
na respectiva carreira, actualmente, índice 128 (405,96 euros).

Legislação aplicável — Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de Julho,
238/99, de 25 de Junho, 404-A/98, de 18 de Dezembro, 412-A/98,
de 30 de Dezembro, 427/89, de 7 de Dezembro, 409/91, de 17 de
Outubro, e Código do Procedimento Administrativo.

7 — Requisitos de admissão ao concurso:
7.1 — Gerais:

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

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

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

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

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

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

7.2 — Especiais — possuir a escolaridade obrigatória (4.ª classe do
ensino primário para os candidatos nascidos até 31 de Dezembro de
1966, seis anos de escolaridade para os candidatos nascidos após 1 de
Janeiro de 1967 e nove anos de escolaridade para os nascidos após
1 de Janeiro de 1981).

8 — As candidaturas deverão ser formalizadas mediante requeri-
mento elaborado em folhas normalizadas, brancas ou de cores páli-
das, de formato A4 ou A5 (Decreto-Lei n.º 135/99, de 22 de Abril),
dirigido ao presidente do conselho de administração dos Serviços
Municipalizados de Almada, podendo ser entregues pessoalmente na
Divisão de Recursos Humanos dos SMAS ou remetidas pelo correio,
com aviso de recepção, para Serviços Municipalizados de Água e Sa-
neamento de Almada, Praceta de Ricardo Jorge, 2, 2800-585 Pragal.

9 — Dos requerimentos de admissão deverão constar, obrigatoria-
mente, os seguintes elementos:

Identificação completa — nome, filiação, naturalidade, data de
nascimento, número de contribuinte, bilhete de identidade e
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data, bem como o serviço de identificação que o emitiu, resi-
dência (rua, número de polícia, andar, localidade, código pos-
tal) e telefone;

Habilitações literárias.

10 — Os requerimentos de admissão deverão ser acompanhados da
seguinte documentação:

a) Fotocópia do bilhete de identidade e contribuinte;
b) Documento comprovativo das habilitações literárias.

Os candidatos com deficiência deverão declarar no requerimento
de admissão, sob compromisso de honra, o respectivo grau de incapa-
cidade e tipo de deficiência (no sentido de adequar o processo de se-
lecção nas suas diferentes vertentes às capacidades de comunicação/
expressão), sendo dispensada a apresentação do documento compro-
vativo.

É dispensada a apresentação dos documentos indicados nas
alíneas a), b), d), e) e f) do n.º 7.1 do presente aviso, bastando a
declaração dos candidatos, sob compromisso de honra, no próprio
requerimento, e por alíneas separadas, quanto à situação precisa em
que se encontram relativamente a cada um dos requisitos gerais de
admissão.

11 — As falsas declarações prestadas são punidas nos termos da
lei.

12 — Os métodos de selecção a utilizar são:
12.1 — Prova prática/escrita de conhecimentos, com carácter eli-

minatório e duração de cerca de sessenta minutos que incidirá sobre o
conteúdo funcional do lugar a prover.

A prova de conhecimentos será classificada na escala de 0 a 20 va-
lores.

12.3 — Entrevista profissional de selecção, que terá os seguintes
factores de apreciação:

a) Aprofundamento de aspectos curriculares;
b) Perspectiva de integração;
c) Motivação para a função;
d) Enquadramento organizacional e funcional.

A entrevista profissional de selecção é graduada na escala de 0 a
20 valores.

13 — A fórmula da classificação final:

CF = (PCE + EPS)/2

e adoptar-se-á a escala de 0 a 20 valores.
14 — Serão considerados não aprovados os candidatos que obte-

nham, no método de selecção eliminatório ou na classificação final,
classificação inferior a 9,50 valores.

15 — Os critérios de apreciação e ponderação da prova de conhe-
cimentos e entrevista profissional de selecção, bem como o sistema
de classificação final, incluindo a respectiva fórmula classificativa,
constam de acta de reunião do júri do concurso, sendo a mesma facul-
tada aos candidatos sempre que solicitada.

16 — A publicação das listas de candidatos admitidos e excluídos e
de classificação final serão afixadas, para consulta, na Divisão de
Recursos Humanos destes SMAS, Praceta de Ricardo Jorge, 2, 2800-
-585 Pragal, publicadas no Diário da República, 3.ª série, ou envia-
das por ofício registado aos candidatos, conforme o preceituado no
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.

17 — O júri tem a seguinte composição:

Presidente do júri — Henrique Rosa Carreiras (presidente do
conselho de administração).

Vogais efectivos:

Carlos Fernando dos Reis Mendes (chefe de divisão munici-
pal), que substitui o presidente do júri nas suas faltas e
impedimentos.

Luís Manuel Delgado Gonçalves (director de departamento
municipal).

Vogais suplentes:

Ramiro Cipriano Rosado Norberto (director de departamento
municipal).

Filomena Maria Fonseca Correia Martins (técnico superior
de 1.ª classe).

8 de Fevereiro de 2006. — O Presidente do Conselho de Adminis-
tração, Henrique Rosa Carreiras. 3000193866

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO
DA CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES

Aviso n.º 1-CT/2006
Para efeitos do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 34.º do Decreto-

-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado à administração local pelo
Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, torna-se público que foram
celebrados os seguintes contratos de trabalho a termo certo com:

Fernando Rosa de Carvalho, Gracinda dos Santos Carvalho Sil-
va, Hélder Joaquim Paiva Mendes e Luís Alberto Rodrigues
Pires, cantoneiros de limpeza, pelo prazo de 12 meses, po-
dendo ser renovados, remunerados pelo escalão 1, índice 155,
com início em 6 de Dezembro de 2006.

Benilde Barbosa Ferreira, Raquel Luísa Alves de Melo e Ricardo
João Cotrim Nunes de Jesus, cantoneiros de limpeza, pelo prazo
de 12 meses, podendo ser renovados, remunerados pelo esca-
lão 1, índice 155, com início em 6 de Janeiro de 2006.

7 de Fevereiro de 2006. — O Vogal do Conselho de Administra-
ção, Jorge Manuel Firmino Baptista. 3000193859

Aviso n.º 2-CT/2006
Para efeitos do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 34.º do

Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado à administração
local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, torna-se público
que foram renovados os seguintes contratos de trabalho a termo certo:

Filipe António Teodoro Rodrigues, João Pedro dos Santos An-
drade de Sá e Vasco Lemos Marques Pires, fiéis de armazém,
com início em 2 de Dezembro de 2003, pelo prazo de 12 me-
ses, renovados a partir de 2 de Dezembro de 2005, remunera-
dos pelo escalão 1, índice 142.

Pedro Miguel Martins Carpinteiro, desenhador de 2.ª classe, com
início em 2 de Dezembro de 2003, pelo prazo de 12 meses,
renovado a partir de 2 de Dezembro de 2005, remunerado pelo
escalão 1, índice 199.

Maria Teresa Esperança Crespo, auxiliar de serviços gerais, com
início em 15 de Dezembro de 2004, pelo prazo de 12 meses,
renovado a partir de 15 de Dezembro de 2005, remunerada
pelo escalão 1, índice 128.

Catarina Alexandra Pereira de Almeida Dias e Mafalda Sofia
Coelho Simplício, engenheiras do ambiente de 2.ª classe, com
início em 3 de Janeiro de 2005, pelo prazo de 12 meses, re-
novados a partir de 3 de Janeiro de 2006, remuneradas pelo
escalão 1, índice 400.

Patrícia Ângela Rôla Marques, engenheira do ordenamento e
recursos naturais de 2.ª classe, com início em 3 de Janeiro de
2005, pelo prazo de 12 meses, renovado a partir de 3 de Ja-
neiro de 2006, remunerada pelo escalão 1, índice 400.

Patrícia Groen Duarte, técnica superior de 1.ª classe, com início
em 3 de Janeiro de 2005, pelo prazo de 12 meses, renovado a
partir de 3 de Janeiro de 2006, remunerada pelo escalão 1,
índice 460.

Raquel Irene Costa Faria Venâncio, técnica superior de infor-
mação e relações públicas de 2.ª classe, com início em 3 de
Janeiro de 2005, pelo prazo de 12 meses, renovado a partir
de 3 de Janeiro de 2006, remunerada pelo escalão 1, índi-
ce 400.

Adelino José Carvalho Dias, Igor Edgar da Conceição Galhanas,
Rui Manuel Maria Madeira, Eugénio da Conceição Gaspar e
Manuel Rodrigues Pereira, cabouqueiros, com início em 5 de
Janeiro de 2004, pelo prazo de 12 meses, renovados a partir de
5 de Janeiro de 2006, remunerados pelo escalão 1, índice 137.

7 de Fevereiro de 2006. — O Vogal do Conselho de Administra-
ção, Jorge Manuel Firmino Baptista. 3000193860

Aviso n.º 7/2006
Torna-se público que o conselho de administração dos Serviços

Municipalizados de Loures deliberou, em reunião de 31 de Janeiro de
2006, nomear o candidato abaixo indicado, aprovado no concurso
interno de ingresso para provimento de um lugar na categoria de
encarregado de serviços de higiene e limpeza:

Rui Miguel Figueiredo Gomes.

(Processo não sujeito a visto do Tribunal de Contas, ao abrigo do
artigo 114.º da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.)
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Mais se torna público que o nomeado deverá assinar o termo de
aceitação de nomeação no prazo de 20 dias úteis, a contar do dia útil
seguinte à data da publicação deste aviso no Diário da República.

7 de Fevereiro de 2006. — O Vogal do Conselho de Administra-
ção, Jorge Manuel Firmino Baptista. 3000193858

Aviso n.º 14-CT/2005
Para efeitos do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 34.º do Decreto-

-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado à administração local
pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, torna-se público que
foram celebrados os seguintes contratos de trabalho a termo certo com:

Ana Paula dos Santos Oliveira, com a categoria de auxiliar de
serviços gerais, para exercer funções na Divisão de Recursos
Humanos, com início em 25 de Novembro de 2005, e pelo
prazo de 12 meses, podendo ser renovado, remunerada pelo
escalão 1, índice 128.

Carla Maria Domingues da Silveira Quadrado, com a categoria
de auxiliar de serviços gerais, para exercer funções na Divisão
de Recursos Humanos, com início em 25 de Novembro de
2005, e pelo prazo de 12 meses, podendo ser renovado, re-
munerada pelo escalão 1, índice 128.

19 de Dezembro de 2005. — O Vogal do Conselho de Administra-
ção, Jorge Manuel Firmino Baptista. 3000191666

Aviso n.º 15-CT/2005
Para efeitos do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 34.º do

Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado à administração
local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, torna-se públi-
co que foram renovados os contratos de trabalho a termo certo com:

António José Antunes Candeias, com a categoria de engenheiro
técnico civil de 2.ª classe, a exercer funções na Divisão de
Água, com início em 4 de Novembro de 2004, pelo prazo de
12 meses, renovado por mais 12 meses, a partir de 4 de No-
vembro de 2005, remunerado pelo escalão 3, índice 316.

Paulo Nuno Carvalho de Sousa, com a categoria de cantoneiro
de limpeza, a exercer funções na Divisão de Resíduos Sólidos,
com início em 9 de Novembro de 2004, pelo prazo de 12 me-
ses, renovado por mais 12 meses, a partir de 9 de Novembro
de 2005, remunerado pelo escalão 1, índice 155.

19 de Dezembro de 2005. — O Vogal do Conselho de Administra-
ção, Jorge Manuel Firmino Baptista. 3000191667

RECTIFICAÇÕES

CÂMARA MUNICIPAL DE AVEIRO

Rectificação
Aviso n.º 11/2006. — Para os devidos efeitos, faz-se público que

o aviso DRH n.º 6/2006, desta Câmara Municipal, publicado no Diá-

rio da República, 3.ª série, n.º 23, de 1 de Fevereiro de 2006, saiu
com incorrecções. Assim, onde se lê «[...] As presentes nomeações
produzem efeitos à data da sua publicação no Diário da República.»
deve ler-se «[...] Os candidatos deverão apresentar-se a aceitar o lu-
gar nos 20 dias imediatos ao da publicação do presente aviso no Diá-
rio da República.».

1 de Fevereiro de 2006. — O Vereador, em exercício permanente,
Jorge Manuel Henriques de Medeiros Greno. 3000193896

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Rectificação
Aviso n.º 9/2006/DRH. — Gabinete de Apoio Pessoal ao Presi-

dente da Câmara. — Nomeações. — Para os devidos efeitos se torna
público que o aviso n.º 375/2005/DRH, de 23 de Novembro de 2005,
publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 6, em 9 de Janeiro de
2006, saiu com algumas inexactidões que desta forma se rectificam.
Assim, onde se lê «[...] Carlos Alberto Soares Santana Peres [...] com
remuneração correspondente a 80 % [...]» deve ler-se «[...] Carlos
Alberto Soares Santana Peres [...] com remuneração correspondente
a 60 % [...]».

12 de Janeiro de 2006. — O Presidente da Câmara, Carlos Manuel
Barateiro de Sousa. 3000193900

JUNTA DE FREGUESIA DE PAVIA

Rectificação
Para os devidos efeitos, rectifica-se o aviso publicado no Diário

da República, 3.ª série, n.º 234, de 7 de Dezembro de 2005, refe-
rente à nomeação de um auxiliar administrativo. Assim, onde se lê
«[...] com efeito a partir do 1.º dia do mês seguinte ao da publica-
ção do presente aviso.» deve ler-se «[...] mais se torna público que
a referida candidata deverá tomar posse no prazo de 20 dias a con-
tar a partir da data da publicação do presente aviso no Diário da
República.».

(Isento do visto do Tribunal de Contas.)

8 de Fevereiro de 2006. — O Presidente da Junta, Joaquim Antó-
nio de Matos Caeiro. 1000297882

Rectificação
Para os devidos efeitos, rectifica-se o aviso publicado no Diário

da República, 3.ª série, n.º 182, de 8 de Agosto de 2000, referen-
te à nomeação de um assistente administrativo. Assim, onde se lê
«[...] grupo de pessoal auxiliar desta Junta de Freguesia [...]» deve
ler-se «[...] grupo de pessoal administrativo desta Junta de Fregue-
sia [...]».

(Isento do visto do Tribunal de Contas.)

8 de Fevereiro de 2006. — O Presidente da Junta, Joaquim Antó-
nio de Matos Caeiro. 1000297883
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3. Diversos

CONVOCATÓRIAS

AGA — ÁLCOOL E GÉNEROS ALIMENTARES, S. A.

Sede: Rua de Brito Capelo, 120, 4050-128 Porto

Capital social: € 1 000 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o
n.º 2393-A/940725.

Pessoa colectiva n.º 500727457.

CONVOCATÓRIA

Nos termos dos artigos 373.º e 376.º do Código das Sociedades
Comerciais, convoco os Srs. Accionistas para se reunirem em
assembleia geral anual no próximo dia 29 de Março de 2006, pelas
14 horas e 30 minutos, na sede social desta sociedade, com a seguinte
ordem de trabalhos:

1) Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exer-
cício findo em 31 de Dezembro de 2005;

2) Deliberar sobre a proposta de aplicação dos resultados;
3) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização

da sociedade;
4) Proceder à eleição dos órgãos sociais para o triénio de 2006-

-2008;
5) Tratar de quaisquer outros assuntos de interesse para a sociedade.

17 de Fevereiro de 2006. — O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Gil Pereira Moreira dos Santos. 3000194248

AGROTAB, EMPREENDIMENTOS AGRO-INDUSTRIAIS, S. A.

Sede: Monte da Barca, Coruche

Capital social: € 5 000 000, inteiramente realizado

Matrícula n.º 656 da Conservatória do Registo Comercial de Coruche.
Contribuinte n.º 501705074.

CONVOCATÓRIA

Nos termos da lei e dos estatutos, convoco a assembleia geral anual
da sociedade para se reunir na sede social no próximo dia 28 de Março
de 2006, pelas 11 horas, com a seguinte ordem de trabalhos:

1.º Discutir, aprovar ou modificar o relatório de gestão e
documentos de prestação de contas do conselho de adminis-
tração e relatório do fiscal único relativos ao exercício de
2005;

2.º Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
3.º Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização

da sociedade relativas ao exercício de 2005;
4.º Deliberar sobre a aplicação de reservas livres;
5.º Proceder à fixação dos vencimentos dos órgãos sociais.

De acordo com os estatutos da sociedade, poderão participar na
assembleia e votar os accionistas titulares de, pelo menos, 20 acções,
devidamente registadas ou depositadas em seu nome.

Os accionistas que não tiverem por si direito de participação e de
voto na assembleia geral poderão agrupar-se para esse efeito, dele-
gando num deles a representação do grupo.

Os elementos e documentos a que se reporta o artigo 289.º do Có-
digo das Sociedades Comerciais estarão à disposição dos accionistas,
para consulta, na sede social, nos 15 dias anteriores à data da reunião.

7 de Fevereiro de 2006. — O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, (Assinatura ilegível.) 3000194140

A. BAPTISTA DE ALMEIDA, S. A.

Assembleia geral

CONVOCATÓRIA

É convocada a assembleia geral de A. Baptista de Almeida, S. A.,
com sede na Rua de Adriano Lucas, freguesia de Eiras, concelho de

Coimbra, pessoa colectiva n.º 500000379, matriculada na Conserva-
tória do Registo Comercial de Coimbra sob o n.º 1166, com o capital
social de € 1 500 000, para se reunir na sede social pelas 17 horas do
dia 24 de Março de 2006, com a seguinte ordem de trabalhos:

1) Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercício
de 2005;

2) Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
3) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização

da sociedade.

A participação e o exercício do direito de voto estão subordinados
aos estatutos da empresa e às disposições do Código das Sociedades
Comerciais,

A documentação de prestação de contas do exercício de 2005
encontra-se à disposição dos Ex.mos Accionistas, para consulta, a partir
do dia 9 de Março de 2006, na sede social, no horário de expediente
das 9 às 13 e das 14 às 18 horas.

16 de Fevereiro de 2006. — A Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, (Assinatura ilegível.) 3000194222

CMC/IN2 — SOCIEDADE PARA COMERCIALIZAÇÃO
DE EQUIPAMENTOS INFORMÁTICOS, S. A.

CONVOCATÓRIA

Nos termos e para os efeitos dos artigos 376.º e 377.º do Código
das Sociedades Comerciais, bem como dos estatutos, são convocados
os Srs. Accionistas da firma CMC/IN2 — Sociedade para
Comercialização de Equipamentos Informáticos, S. A., com sede na
Avenida de Irene Lisboa, 54, fracções S-Z, em Rio de Mouro, contri-
buinte fiscal n.º 500332622, matriculada na Conservatória do Registo
Comercial de Cascais sob o n.º 17 376/010710 (Sintra), e com o ca-
pital social de € 748 500, para se reunirem em assembleia geral anu-
al, em primeira convocação, no próximo dia 29 de Março de 2006
pelas 18 horas e 30 minutos, na sede social, com a seguinte ordem de
trabalhos:

1) Discutir e deliberar sobre o relatório de gestão e as contas
do exercício de 2005;

2) Discutir e deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
3) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização

da sociedade.

A assembleia geral é constituída pelos accionistas com direito a
voto e só terão direito a voto aqueles que possuírem acções devida-
mente averbadas em seu nome no livro de registos de acções da
sociedade ou depositadas na sede social até, pelo menos, 10 dias antes
da data da assembleia, competindo um voto a cada acção.

14 de Fevereiro de 2006. — A Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Amélia Maria Pinto Bernardo Fernandes da Silva.

3000194184

CNB CAMAC, S. A.
CONVOCATÓRIA

CNB CAMAC, S. A., sociedade comercial sob a forma anónima,
com sede no lugar da Palmeira, Areias, apartado 29, 4784-909 Santo
Tirso, com o capital social de € 10 000 000, matriculada na Conser-
vatória do Registo Comercial de Santo Tirso sob o n.º 4753, pessoa
colectiva n.º 500107424, convoca os Srs. Accionistas da CNB
CAMAC — Companhia nacional de Borrachas, S. A., para reunirem
em assembleia geral, no próximo dia 31 de Março de 2006, pelas 17
horas, na sede social, com a seguinte ordem de trabalhos:

1) Deliberar sobre o relatório de gestão do conselho de admi-
nistração e o balanço e contas relativos ao exercício de
2005;

2) Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
3) Apreciação da actividade do conselho de administração e do

conselho fiscal no exercício de 2005;
4) Apreciação da situação de perda de metade do capital social

e deliberação das medidas adequadas a superar a situação, nos
termos do artigo 35.º do Código das Sociedades Comerciais,
designadamente:

a) Dissolução da sociedade;
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b) Redução do capital social;
c) Realização pelos accionistas de entradas para reforço

da cobertura do capital.

Caso a assembleia geral não se possa constituir por falta do quórum
exigível nos termos do artigo 13.º do contrato de sociedade, convoco
desde já os Srs. Accionistas para reunirem em segunda convocatória
no dia 18 de Abril de 2006, pelas 17 horas, na sua sede social acima
mencionada.

Nos termos dos artigos 10.º, n.os 1 e 2, 11.º e 12.º, n.os 1 e 2, do
contrato de sociedade:

Têm direito a estar presentes na assembleia geral e aí discutir e
votar os accionistas que tiverem direito a, pelo menos, um
voto;

Cabe um voto a cada grupo de 100 acções;
A prova da qualidade de accionista, para efeito do exercício do

direito de participação e de voto nas assembleias gerais, far-
-se-á pelo depósito dos títulos na sede da sociedade ou em ins-
tituição de crédito, devendo, neste último caso, fazer-se prova
de tal depósito mediante declaração emitida pela respectiva
instituição de crédito que dê entrada na sede da sociedade até
cinco dias antes da data da realização da assembleia;

Os Srs. Accionistas podem fazer-se representar nos termos dos
artigos 380.º e 381.º do Código das Sociedades Comerciais, sendo
certo que as pessoas colectivas e as sociedades poderão fazê-lo
na pessoa de qualquer empregado, membro do órgão de admi-
nistração ou terceiro designado, bastando para prova do man-
dato uma carta elaborada de acordo com o estabelecido no n.º 2
do artigo 380.º do Código das Sociedades Comerciais.

As propostas sujeitas à discussão e deliberação, bem como os
documentos de informação legalmente exigíveis, encontram-se à dis-
posição dos Srs. Accionistas na sede social durante os 15 dias ante-
riores à data da assembleia geral.

17 de Fevereiro de 2006. — O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Adriano Ferreira Gomes da Encarnação. 3000194205

CENTRO TÉCNICO HOSPITALAR, S. A.

Sede: Rua de José Carlos dos Santos, 7-A, 1700-256 Lisboa

Capital social: € 250 000

Registada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 23 090.

Contribuinte n.º 500061246.

Assembleia geral

CONVOCATÓRIA

Nos termos da lei e do contrato social, é convocada a assembleia
geral do Centro Técnico Hospitalar, S. A., para reunir em sessão
ordinária no dia 22 do próximo mês de Março, pelas 15 horas, na sua
sede, sita na Rua de José Carlos dos Santos, 7-A, em Lisboa, com a
seguinte ordem de trabalhos:

1) Deliberar sobre o relatório de gestão, o balanço e as contas
do exercício de 2005, bem como sobre o relatório e parecer
do fiscal único;

2) Deliberar sobre a proposta de aplicação dos resultados;
3) Nomeação dos corpos sociais para o triénio de 2006-2008;
4) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização

da sociedade.

Poderão participar na assembleia geral todos os sócios ou nela fa-
zerem-se representar por qualquer outro sócio, nos termos indicados
nos artigos 12.º e 13.º dos estatutos da sociedade.

10 de Fevereiro de 2006. — O Presidente da Assembleia Geral,
António Casimiro Monteiro. 3000194211

CERALFA — PAVIMENTOS E REVESTIMENTOS
CERÂMICOS, S. A.

Sede: lugar de Alguzes, Oiã, Oliveira do Bairro

Capital social: € 1 500 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do
Bairro sob o n.º 183/870625.

Pessoa colectiva n.º 501843949.

Assembleia geral anual

CONVOCATÓRIA

No cumprimento das disposições legais e estatutárias, convoco os
Srs. Accionistas da CERALFA — Pavimentos e Revestimentos
Cerâmicos, S. A., com sede no lugar de Alguzes, Oiã, Oliveira do Bairro,
sociedade anónima com o número de pessoa colectiva 501843949,
com o capital social realizado de € 1 500 000, matriculada na Con-
servatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro sob o n.º 183/
870625, para se reunirem em assembleia geral anual, no dia 30 de
Março de 2006, pelas 10 horas e 30 minutos, na sede da sociedade,
com a seguinte ordem de trabalhos:

1.º Deliberar sobre o relatório de gestão e contas referentes ao
exercício findo em 31 de Dezembro de 2005;

2.º Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados relati-
vos ao exercício de 2005;

3.º Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização
da sociedade;

4.º Proceder à eleição dos órgãos sociais para o triénio de 2006-
-2008;

5.º Tratar de outros assuntos com interesse para a sociedade.

Nos termos do disposto no artigo 18.º dos estatutos da sociedade,
têm direito a estar presentes na assembleia geral todos os accionistas
com direito a voto; o direito a um voto será conferido a cada grupo
de 100 acções. Para o exercício do direito de voto, os accionistas
proprietários de acções ao portador deverão depositá-las na sede da
sociedade, ou apresentar uma certidão de depósito em instituição ban-
cária, até 10 dias antes da data da assembleia geral. As pessoas colec-
tivas ou incapazes, os contitulares e acções de herança indivisas serão
representados em assembleia geral por uma só pessoa.

20 de Fevereiro de 2006. — O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Carlos Manuel de Jesus Moreira. 3000194322

CPC — IMOBILIÁRIA, S. A.

Sede: Rua de Alexandre Herculano, 50, 10.º, Lisboa

Capital social: € 1 000 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 13 550.

Pessoa colectiva n.º 502668520.

Assembleia geral de accionistas

CONVOCATÓRIA

Nos termos legais e estatutários, convocam-se os Srs. Accionistas
para a reunião da assembleia geral da sociedade, que terá lugar na sede
social, às 11 horas do dia 28 de Março de 2006, com a seguinte ordem
de trabalhos:

1) Deliberar sobre o relatório de gestão do conselho de admi-
nistração, o balanço e contas do exercício de 2005;

2) Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
3) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização

da sociedade;
4) Proceder à eleição dos órgãos sociais para o triénio de 2006-

-2008;
5) Deliberar nos termos e para os efeitos do n.º 3 do artigo 396.º

do Código das Sociedades Comerciais;
6) Deliberar nos termos e para os efeitos do n.º 1 do artigo 399.º

do Código das Sociedades Comerciais.

De acordo com o disposto no artigo 12.º dos estatutos da socieda-
de, podem participar na assembleia geral os accionistas que tenham
direito a, pelo menos, um voto e que, até oito dias antes da respec-
tiva data, tenham as suas acções:

a) Averbadas em seu nome nos registos da sociedade, sendo
nominativas;

b) Registadas em seu nome nos livros da sociedade, ou deposita-
das nos cofres da sociedade ou em instituição de crédito, sendo
ao portador, devendo, neste último caso, o depósito ser com-
provado por carta emitida pela instituição e dar entrada na
sociedade até oito dias antes da realização da assembleia.

A cada 500 acções (1000 de capital) corresponde um voto.
Os accionistas que possuírem o número de acções necessário para

poderem participar na assembleia geral podem fazer-se representar
na reunião por um membro do conselho de administração, pelo côn-
juge, ascendente ou descendente, ou ainda por outro accionista com
direito a participar na assembleia, o que deverão comunicar por meio
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de carta dirigida ao presidente da mesa, até ao dia útil anterior à reu-
nião da assembleia, a quem cabe decidir da autenticidade da mesma.

Os accionistas que não possuírem um número de acções suficiente
para participarem na assembleia geral poderão agrupar-se de forma a
completarem o número exigido e fazerem-se representar por um dos
agrupados, cujo nome será indicado em carta dirigida ao presidente da
mesa, com as assinaturas de todos e por aquele recebida até oito dias
antes da realização da assembleia.

De acordo com o disposto no artigo 13.º dos estatutos da sociedade,
a assembleia geral só poderá reunir e deliberar validamente, em pri-
meira convocatória, se a ela estiverem presentes ou representados
accionistas detentores de votos correspondentes a, pelo menos, 50%
do capital social.

16 de Fevereiro de 2006. — O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Alexandre Lucena e Vale. 3000194174

DUQREST — RESTAURAÇÃO E CATERING, S. A.

Sede: Avenida de Casal Ribeiro, 63-A,
freguesia de São Jorge de Arroios, Lisboa

Capital social: € 588 192

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 13 196.

Número de identificação de pessoa colectiva 506268586.

Assembleia geral anual

CONVOCATÓRIA

Nos termos da lei das sociedades comerciais e dos estatutos da
empresa, e devido à inexistência de quórum verificada no passado dia
12 de Abril, convocam-se os Srs. Accionistas para a assembleia geral
anual da DUQREST —Restauração e Catering, S. A., pessoa colecti-
va n.º 506268586, com sede no Edifício Atrium Saldanha, Avenida
de Casal Ribeiro, 63-A, freguesia de São Jorge de Arroios, Lisboa, com
o capital social de € 588 192, matriculada na Conservatória do Re-
gisto Comercial de Lisboa sob o n .º 13 196, a ter lugar no próximo
dia 27 de Março, pelas 11 horas, na sua sede, com a seguinte ordem
de trabalhos:

1) Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercício
findo em 31 de Dezembro de 2005;

2) Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
3) Proceder à apreciação geral da administração e da fiscaliza-

ção da sociedade;
4) Eleição dos corpos sociais para o próximo triénio;
5) Outros assuntos de interesse para a sociedade.

Encontram-se à disposição dos Srs. Accionistas, a partir desta data,
na sede social, os elementos informativos e documentos menciona-
dos no artigo 289.º do Código das Sociedades Comerciais.

Podem tomar parte da assembleia geral todos os accionistas. Caso
não exista quórum, desde já se dá cumprimento ao disposto no n.º 4 do
artigo 383.º do Código das Sociedades Comerciais e desde já se designa
como segunda data o dia 27 de Março, pelas 11 horas e 30 minutos.

13 de Fevereiro de 2006. — O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, (Assinatura ilegível.) 3000194247

EMPRESA INDUSTRIAL UNIÃO, S. A.

Sede: Travessa de Nova Sintra, 236, 4300 Porto

Capital social: € 300 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o
n.º 5339.

Pessoa colectiva n.º 500095337.

Assembleia geral anual

CONVOCATÓRIA

Nos termos do disposto no artigo 376.º do Código das Sociedades
Comerciais, é convocada a assembleia geral anual desta Empresa para
reunir na sua sede, Travessa de Nova Sintra, 236, no dia 31 de Março
próximo, pelas 15 horas, com a seguinte ordem de trabalhos:

1.º Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercício
findo em 31 de Dezembro de 2005;

2.º Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
3.º Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização

da sociedade;

4.º Eleger os membros dos órgãos sociais para o triénio 2006-
-2008;

5.º Tratar de quaisquer assuntos de interesse para a sociedade.

A assembleia geral é constituída pelos accionistas que possuírem,
pelo menos, 5 acções averbadas, registadas ou depositadas nos cofres
da sociedade ou de qualquer estabelecimento bancário, conforme o caso,
com 20 dias de antecedência em relação à data da reunião.

A cada grupo de 5 acções corresponde um voto. Os accionistas
podem fazer-se representar na assembleia geral nos termos previstos
nos artigos 380.º, n.os 1 e 2, do Código das Sociedades Comerciais e
20.º do contrato social.

10 de Fevereiro de 2006. — O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, (Assinatura ilegível.)      3000194175

EPRI — ESTUDOS, PLANIFICAÇÃO E REALIZAÇÕES
IMOBILIÁRIAS, S. A.

Sede: Rua do Dr. Eduardo Santos Silva, 373, 4200-283 Porto

Capital social: € 4 080 000

Registada na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o
n.º 1005.

Contribuinte n.º 502053216.

Assembleia geral anual

CONVOCATÓRIA

Nos termos da lei e dos estatutos, convoco a assembleia geral de
accionistas da EPRI — Estudos, Planificação e Realizações Imobiliá-
rias, S. A., para reunir na sede social, sita na Rua do Dr. Eduardo
Santos Silva, 373, no Porto, no dia 25 de Março de 2006, pelas 11 ho-
ras, com a seguinte ordem do dia:

Ponto 1 — Discutir, aprovar ou modificar o balanço, contas e
relatório do conselho de administração, bem como o parecer
do conselho fiscal, relativos ao exercício findo em 31 de
Dezembro de 2005;

Ponto 2 — Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
Ponto 3 — Proceder à apreciação geral da administração e fis-

calização da sociedade;
Ponto 4 — Proceder à eleição dos membros dos órgãos sociais

para o triénio de 2006-2008.

Nos termos do n.º 2 do artigo 6.º dos estatutos, só poderão parti-
cipar na assembleia geral os accionistas detentores do número mínimo
de 100 acções em seu nome registadas ou depositadas em instituição
de crédito ou na sociedade.

Nos termos do artigo 379.º, n.º 5, do Código das Sociedades Co-
merciais, os accionistas possuidores de número inferior de acções
poderão agrupar-se por forma a completar 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.

15 de Fevereiro de 2006. — O Presidente da Assembleia Geral, José
Manuel Pinto Monteiro. 3000194170

JERÓNIMO MARTINS, SGPS, S. A.

(sociedade aberta)
Rua de Tierno Galvan, torre 3, 9.º, J, Lisboa

Capital social: € 629 293 220

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 8122.

Número de identificação de pessoa colectiva 500100144.

CONVOCATÓRIA

Nos termos legais e estatutários, convocam-se os accionistas da
Jerónimo Martins, SGPS, S. A., para a reunião da assembleia geral anual,
que terá lugar no próximo dia 31 de Março de 2006, pelas 11 horas, na
Rua do Actor António Silva, 7, 15.º, em Lisboa, por não haver disponi-
bilidade de espaço na sua sede social, com a seguinte ordem de trabalhos:

1) Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercício
de 2005;

2) Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
3) Deliberar sobre o relatório consolidado de gestão e as contas

consolidadas respeitantes ao exercício de 2005;
4) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização

da Sociedade.
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De acordo com o disposto nos estatutos da Sociedade, poderão
participar na reunião da assembleia geral os accionistas com direito a
voto que, até cinco dias úteis antes da realização da reunião da
assembleia, tenham as respectivas acções depositadas nos cofres da
Sociedade ou de instituições de crédito, ou inscritas em seu nome em
conta de valores mobiliários, comprovando o depósito ou a inscri-
ção, nestes últimos casos, por carta emitida pela respectiva instituição,
dirigida ao presidente da mesa da assembleia geral, que dê entrada na
sede da Sociedade no prazo de cinco dias úteis acima referido.

A cada 100 acções corresponde um voto. Os accionistas possuidores
de menor número de acções poderão agrupar-se de forma a completar
o número de 100 acções exigido e fazer-se representar por um dos
agrupados.

Os accionistas poderão fazer-se representar nas reuniões da assem-
bleia geral por um membro do conselho de administração da Socieda-
de ou outro accionista ou, tratando-se de pessoa singular por cônjuge,
ascendente ou descendente, ou tratando-se de pessoa colectiva por
quem para o efeito designarem, mediante carta dirigida ao presidente
da mesa da assembeia geral e entregue até ao início dos trabalhos,
indicando o nome e domicílio do representante e data da reunião.

Nos termos do artigo 22.º do Código dos Valores Mobiliários, os
Srs. Accionistas poderão exercer o direito de voto por correspondência
postal ou electrónica, nos seguintes termos:

a) No caso de voto por correspondência postal, cada uma das
declarações de voto deverá ser encerrada em sobrescrito no
qual deverá ser anotado: «Contém declaração de voto sobre
o número (indicar o respectivo número) da ordem de traba-
lho». Os sobrescritos deverão, por sua vez, ser acompanhados
de carta assinada pelo titular das acções, com assinatura
reconhecida (ou, no caso de pessoas singulares, com assinatura
simples acompanhada de cópia do respectivo bilhete de iden-
tidade). Apenas serão considerados os votos por correspon-
dência postal recebidos até ao 2.º dia anterior à assembleia
geral, na Rua de Tierno Galvan, torre 3, 9.º, J, em Lisboa,
por meio de carta registada e com aviso de recepção, dirigida
ao presidente da mesa da assembleia geral, sem prejuízo da
prova da qualidade de accionista;

b) No caso de voto por correspondência electrónica, os accio-
nistas deverão manifestar a intenção de exercer o seu
direito por esta via ao presidente da mesa da assembleia ge-
ral, junto da sede social ou através da página
www.jeronimomartins.com até 21 de Março de 2006.
Subsequentemente receberão uma carta registada endereçada
para a morada constante na declaração do intermediário
financeiro de registo dos valores mobiliários, contendo o en-
dereço electrónico a usar para exercício do direito de voto e
um código identificador a referir na mensagem de correio
electrónico com que o accionista poderá exercer o seu direito
de voto, até ao 2.º dia anterior à assembleia geral;

c) Só serão consideradas válidas as declarações de voto postal
ou electrónico onde conste:

i) A indicação do ponto ou pontos da ordem de traba-
lhos a que respeita;

ii) A indicação precisa e incondicional do sentido de voto
para cada proposta;

d) Compete ao presidente da mesa da assembleia geral, ou ao
seu substituto, verificar da conformidade das declarações de
voto por correspondência postal e electrónica, valendo como
não emitidos os votos correspondentes às declarações não
aceites;

e) Para exercer o direito de voto por correspondência postal
ou electrónica, os Srs. Accionistas deverão utilizar boletins
de voto que, de forma clara e inequívoca, expressem o seu
sentido de voto. Para este efeito, poderão utilizar o modelo
disponível na página do Grupo Jerónimo Martins na internet
(www.jeronimomartins.com), ou solicitá-lo, por escrito, ao
presidente da mesa até ao dia 21 de Março de 2006.

Encontram-se à disposição dos accionistas, para consulta, na pági-
na do Grupo Jerónimo Martins na internet (www.jeronimo-
-martins.com), bem como na sede da Sociedade, durante as horas de
expediente, os elementos e informações preparatórios da assembleia
geral a que se refere o artigo 289.º do Código das Sociedades Comer-
ciais, os quais serão disponibilizados dentro dos prazos legais.

15 de Fevereiro de 2006. — O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Manuel Dias Loureiro. 3000194186

LRP — BRITAS DO CENTRO, S. A.

Sede: Rua do Dr. Simão da Cunha, 49, 1.º, esquerdo, Condeixa-a-Nova

Capital social: € 1 000 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Condeixa-a-
-Nova sob o n.º 466.

Titular do número de pessoa colectiva 503577553.

CONVOCATÓRIA

Nos termos do artigo 377.º do Código das Sociedades Comerciais,
convoco a assembleia geral anual da sociedade para reunir no próxi-
mo dia 31 de Março, pelas 15 horas, na sua sede social, com a seguinte
ordem de trabalhos:

1) Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas referentes
ao exercício de 2005;

2) Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados líquidos
referentes ao exercício de 2005;

3) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização
da sociedade no exercício de 2005;

4) Eleição dos órgãos sociais para o triénio de 2006-2008.

Lembram-se os Srs. Accionistas de que devem apresentar as suas
acções com a antecedência de cinco dias úteis a fim de poderem exer-
cer o direito de voto e de que os documentos de prestação de contas
se encontram à sua disposição na sede social.

9 de Fevereiro de 2006. — O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Fernando Marques Gaspar. 3000194169

MINERTES COMÉRCIO DE INERTES, S. A.

Sede: Rua do Dr. Manuel Rodrigues, 26, 1.º, esquerdo,
3000-258 Coimbra

Capital social: € 200 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Coimbra sob
o n.º 10 204.

Contribuinte n.º 506978044.

CONVOCATÓRIA

Nos termos do artigo 377.º do Código das Sociedades Comerciais,
convoco a assembleia geral anual da sociedade para reunir no próximo
dia 31 de Março, pelas 15 horas, na sua sede social, com a seguinte
ordem de trabalhos:

1) Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas referentes
ao exercício de 2005;

2) Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados líquidos
referentes ao exercício de 2005;

3) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização
da sociedade no exercício de 2005.

Lembram-se os Srs. Accionistas de que devem apresentar as suas
acções com a antecedência de cindo dias úteis a fim de poderem exer-
cer o direito de voto e de que os documentos de prestação de contas
se encontram à sua disposição na sede social.

17 de Fevereiro de 2006. — O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Lúcio Martins Lopes. 3000194325

OPTIVISÃO — ÓPTICA, SERVIÇOS DE INVESTIMENTO, S. A.

Sede: Alameda de Salgueiro Maia, lote 4, 2.º,
2660-329 Santo António dos Cavaleiros

Capital social: € 1 440 000

Matrícula n.º 13 119 da Conservatória do Registo Comercial de Loures.
Pessoa colectiva n.º 502288655.

Assembleia geral anual

CONVOCATÓRIA

Nos termos do artigo 23.º dos estatutos da sociedade e do arti-
go 377.º do Código das Sociedades Comerciais, convoco os Srs. Ac-
cionistas para se reunirem em assembleia geral anual a realizar no
próximo dia 26 de Março de 2006, pelas 10 horas, na sua sede social,
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sita na Alameda de Salgueiro Maia, lote 4, 2.º, na freguesia de Santo
António dos Cavaleiros, concelho de Loures, com a seguinte ordem
de trabalhos:

1) Eleição de secretário da mesa da assembleia geral para com-
pletar o mandato em curso;

2) Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exer-
cício de 2005;

3) Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
4) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização

da sociedade;
5) Deliberar sobre uma proposta de alteração do contrato de

sociedade abrangendo as cláusulas 8.ª, 9.ª, 12.ª, 25.ª, 28.ª e 29.ª

Nos termos do disposto no artigo 289.º do Código das Sociedades
Comerciais, durante os 15 dias anteriores à data da assembleia geral
serão facultados à consulta dos accionistas, na sede social, os elementos
de informação preparatória previstos no referido preceito, bem como
a proposta de alteração das cláusulas do contrato de sociedade supra-
-referidas.

A assembleia é constituída por todos os accionistas que tenham
acções averbadas em seu nome no livro de registo da sociedade, po-
dendo fazer-se representar nos termos do artigo 303.º, com remissão
para os artigos 223.º e 379.º a 381.º, todos do Código das Sociedades
Comerciais.

16 de Fevereiro de 2006. — O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, António Joaquim Geada Pinto. 3000194176

PARQUE EXPO 98, S. A.
CONVOCATÓRIA

Em cumprimento das disposições legais e estatutárias, convoco os
accionistas da sociedade Parque Expo 98, S. A., com o capital social
de € 66 051 000, com sede na Avenida de D. João II, lote 1.07.2.1,
em Lisboa, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de
Lisboa sob o n.º 2618/930519, contribuinte n.º 503000019, para se
reunirem em assembleia geral anual às 16 horas do dia 27 de Março
de 2006, na sede social, com seguinte ordem de trabalhos:

1) Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercício
de 2005;

2) Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
3) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização

da sociedade;
4) Deliberar sobre os assuntos previstos no n.º 3 do artigo 35.º

do Código das Sociedades Comerciais.

17 de Fevereiro de 2006. — O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, José Clemente Gomes. 3000194252

PRODUTOS SARCOL, S. A.

Sede: Rua de Brito Capelo, 138, 4050-128 Porto

Capital social: € 2 000 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o
n.º 12 634/480607.

Pessoa colectiva n.º 500223084.

CONVOCATÓRIA

Nos termos dos artigos 373.º e 376.º do Código das Sociedades
Comerciais, convoco os Srs. Accionistas para se reunirem em
assembleia geral anual no próximo dia 29 de Março de 2006, pelas
17 horas, na sede social desta sociedade, com a seguinte ordem de
trabalhos:

1) Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exer-
cício findo em 31 de Dezembro de 2005;

2) Deliberar sobre a proposta de aplicação dos resultados;
3) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização

da sociedade;
4) Proceder à eleição dos órgãos sociais para o triénio de 2006-

-2008;
5) Tratar de quaisquer outros assuntos de interesse para a socie-

dade.

17 de Fevereiro de 2006. — O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Gil Pereira Moreira dos Santos. 3000194251

PROJECTOPLANO, CONSULTORES ECONÓMICOS, S. A.

Sede social: Rua de Hermano Neves, 22, 3.º, C,
1600-477 Lisboa

Capital social: € 150 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 54 485.

Contribuinte n.º 500913056.

CONVOCATÓRIA

Nos termos da lei e dos estatutos, convoca-se a assembleia geral
ordinária da sociedade PROJECTOPLANO, Consultores Económicos,
S. A., para se reunir em Lisboa, no Largo de Santos, 9, 2.º, esquerdo,
no dia 29 de Março de 2006, pelas 18 horas, com a seguinte ordem
de trabalhos:

1.º Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercício
de 2005;

2.º Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
3.º Proceder à apreciação geral da administração e da fiscaliza-

ção da sociedade;
4.º Proceder à eleição dos titulares dos órgãos sociais da socie-

dade.

20 de Janeiro de 2005. — O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Mário Nunes da Silva. 3000194161

RAÇÕES ACRAL, S. A.

Assembleia geral ordinária

CONVOCATÓRIA

Nos termos da lei e dos estatutos, convoco a assembleia geral
anual da sociedade Rações ACRAL, S. A., com sede em Torres Vedras,
pessoa colectiva n.º 502892544, com o capital social de € 3 000 000,
matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras,
com o n.º 1939, para se reunir na CAERO — Centro de Apoio ao
Empresário, L.da, sita na Rua de António Leal d’Ascenção, em Torres
Vedras, no dia 16 de Março de 2006, quinta-feira, pelas 16 horas e
30 minutos, com a seguinte ordem de trabalhos:

1) Discutir e deliberar sobre o relatório do conselho de admi-
nistração, balanço e contas da empresa respeitantes ao ano
de 2005 e sobre o respectivo relatório e parecer do conse-
lho fiscal, aprovando-os ou modificando-os;

2) Deliberar sobre a proposta de aplicação dos resultados;
3) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização

da sociedade com a amplitude prevista na lei;
4) Deliberar sobre outros assuntos de interesse para a sociedade.

Não podendo reunir-se em primeira convocatória por falta do
quórum exigido no contrato, fica desde já fixado o dia 23 de Março,
às 16 horas e 30 minutos, para reunir em segunda convocatória, tam-
bém na CAERO, com a mesma ordem de trabalhos.

A assembleia geral será constituída pelos accionistas com direito a
voto, nos termos do artigo 12.º dos estatutos.

As informações preparatórias da assembleia geral serão facultadas
à consulta dos Srs. Accionistas, na sede da sociedade, nas horas de
expediente, a partir do dia 2 de Março próximo.

15 de Fevereiro de 2006. — A Presidente da Mesa da Assembleia Geral,
Maria Cristina Bogarim Pereira Mota da Silva. 3000194192

SAR — SOCIEDADE DE PARTICIPAÇÕES
FINANCEIRAS, S. A.

Sede: Rua de Santa Catarina, 1166, 4000-447 Porto

Capital social: € 150 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o
n.º 40 794/860121.

Pessoa colectiva n.º 501630074.

CONVOCATÓRIA

Nos termos dos artigos 373.º e 376.º do Código das Sociedades
Comerciais, convoco os Srs. Accionistas para se reunirem em
assembleia geral anual no próximo dia 29 de Março de 2006, pelas
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16 horas, na sede social desta sociedade, com a seguinte ordem de
trabalhos:

1) Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercício
findo em 31 de Dezembro de 2005;

2) Deliberar sobre a proposta de aplicação dos resultados;
3) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização

da sociedade;
4) Proceder à eleição dos órgãos sociais para o triénio de 2006-

-2008;
5) Tratar de quaisquer outros assuntos de interesse para a socie-

dade.

17 de Fevereiro de 2006. — O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Gil Pereira Moreira dos Santos. 3000194250

SARCOL — SOCIEDADE DE GESTÃO E INVESTIMENTO
IMOBILIÁRIO, S. A.

Sede: Rua de Brito Capelo, 132, 4050-128 Porto

Capital social: € 9 980 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o
n.º 853/880812.

Pessoa colectiva n.º 502022167.

CONVOCATÓRIA

Nos termos dos artigos 373.º e 376.º do Código das Sociedades
Comerciais, convoco os Srs. Accionistas para se reunirem em
assembleia geral anual no próximo dia 29 de Março de 2006, pelas
16 horas e 30 minutos, na sede social desta Sociedade, com a seguinte
ordem de trabalhos:

1) Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercício
findo em 31 de Dezembro de 2005;

2) Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
3) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização

da Sociedade;
4) Proceder à eleição dos órgãos sociais para o triénio de 2006-

-2008;
5) Tratar de quaisquer outros assuntos de interesse para a Socie-

dade.

17 de Fevereiro de 2006. — O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Gil Pereira Moreira dos Santos. 3000194249

SOCER — IMOBILIÁRIA E INVESTIMENTOS, S. A.

Sede: Avenida de António Augusto de Aguiar, 19, 1.º,
1050-012 Lisboa

Capital social: € 2 145 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 22 718.

Contribuinte n.º 500476225.

Assembleia geral anual

CONVOCATÓRIA

Nos termos da lei e dos estatutos, é convocada a assembleia geral
anual dos accionistas da SOCER — Imobiliária e Investimentos, S. A.,
para se reunir na sua sede social, sita em Lisboa, no dia 30 de Março
de 2006, pelas 10 horas. A composição da assembleia regula-se de
acordo com o estabelecido no n.º 1 do artigo 11.º dos estatutos e
atendendo ao disposto no artigo 379.º do Código das Sociedades
Comerciais.

A ordem de trabalhos será a seguinte:

1) Deliberar sobre o relatório de gestão do conselho de admi-
nistração e as contas do exercício de 2005;

2) Deliberar sobre a aplicação dos resultados;
3) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização

da sociedade;
4) Deliberar sobre outros assuntos de interesse para a sociedade.

17 de Fevereiro de 2006. — O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, José Manuel Parada Ramos. 3000194165

SOCIEDADE AGRÍCOLA DA HERDADE DE PALMA, S. A.

(em liquidação)

Sede: Rua de São Julião, 32, sobreloja, esquerda,
1100-525 Lisboa

Capital social: € 224 400

Matrícula n.º 17 148, fl. 90 v.º do livro C-45, da Conservatória do
Registo Comercial de Lisboa.

Contribuinte n.º 500253102.

CONVOCATÓRIA

Nos termos da lei e dos estatutos, são convocados os Srs. Accio-
nistas para se reunirem em assembleia geral no dia 30 de Março de
2006, pelas 17 horas, no Notário Dr. Joaquim Barata Lopes, sito na
Rua dos Sapateiros, 158, 3.º, 1100-580 Lisboa, com a seguinte ordem
de trabalhos:

1.º Deliberar sobre o relatório do estado e contas da liquidação
(artigo 155.º do Código das Sociedades Comerciais);

2.º Deliberar sobre o relatório da liquidação e contas finais dos
liquidatários e sobre o projecto de partilha do activo restan-
te (artigo 157.º do Código das Sociedades Comerciais);

3.º Deliberar sobre o relatório do fiscal único.

15 de Fevereiro de 2006. — O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, (Assinatura ilegível.) 3000194178

SOCIEDADE PORTUGUESA DE ADMINISTRAÇÕES, S. A.

Sede: Rua de São Domingos à Lapa, 35, 1249-130 Lisboa

Capital social: € 500 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 6707.

Contribuinte n.º 500547670.

Assembleia geral

CONVOCATÓRIA

Nos termos dos artigos 376.º e 377.º do Código das Sociedades,
convoco os Srs. Accionistas para se reunirem na Rua de São Domingos
à Lapa, 35, em Lisboa, no dia 31 de Março de 2006, pelas 17 horas,
com a seguinte ordem de trabalhos:

1) Deliberar sobre o relatório de gestão do conselho de admi-
nistração, balanço e contas relativos ao exercício de 2005,
bem como apreciar o parecer do conselho fiscal relativo aos
aludidos documentos;

2) Deliberar sobre a proposta de aplicação dos resultados;
3) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização

da Sociedade;
4) Proceder à eleição de um vogal suplente para o conselho de

administração e designar de entre os membros eleitos o pre-
sidente;

5) Deliberar sobre qualquer outro assunto de interesse para a
Sociedade.

Os documentos a submeter à assembleia geral encontram-se à dis-
posição dos Srs. Accionistas na sede social.

Podem participar na assembleia todos os accionistas com direito a
voto que tiverem em seu nome as acções registadas no livro respec-
tivo da Sociedade, ou depositadas numa instituição de crédito, pelo
menos oito dias antes da data marcada para a deliberação e até ao
encerramento desta.

A cada acção corresponde um voto, podendo os accionistas fazer-
-se representar, nos termos previstos na lei, mediante simples carta
enviada ao Sr. Presidente da Mesa da Assembleia Geral.

15 de Fevereiro de 2006. — O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, João Manuel Santos Lima Oliveira da Silva. 3000194177

SOCIEDADE TURÍSTICA DA PENINA, S. A.

Sede: Le Meridien Penina

Capital social: € 3 519 496,90

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Portimão sob
o n.º 1670.

Contribuinte n.º 500269270.
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CONVOCATÓRIA

Nos termos da lei e dos estatutos, são convocados os Srs. Accio-
nistas da Sociedade Turística da Penina, S. A., a reunirem em assem-
bleia geral anual, na sede social, sita no hotel Le Meridien Penina
Golf & Resort, no dia 31 de Março de 2006, pelas 12 horas, com a
seguinte ordem de trabalhos:

1.º Deliberar sobre o relatório de gestão, as contas do exercício
e o parecer do fiscal único relativos a 2005;

2.º Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
3.º Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização

da Sociedade;
4.º Deliberar sobre a ratificação da cooptação de um novo

administrador realizada pelo conselho de administração;
5.º Deliberar sobre a designação dos órgãos sociais para o triénio

de 2006-2008.

Informam-se ainda os Srs. Accionistas de que:

Nos termos previstos no artigo 12.º dos estatutos da Sociedade
Turística da Penina, S. A., a assembleia geral é composta por
todos os accionistas possuidores de uma ou mais acções regis-
tadas no livro de averbamento da Sociedade ou depositadas,
consoante forem nominativas ou ao portador, até 10 dias antes
do dia marcado para a reunião;

A qualidade de accionista deverá comprovar-se através da apre-
sentação ou envio ao presidente da mesa da assembleia geral,
para o Hotel Le Meridien Penina, lugar da Penina, em Porti-
mão, de certificado emitido nos termos do n.º 2 do artigo 78.º
do Código dos Valores Mobiliários, pelos intermediários finan-
ceiros que tenham a seu cargo o serviço de depósito das acções,
pela posse dos títulos ou de acordo com o que constar do re-
gisto da Sociedade, consoante aplicável;

As acções deverão permanecer inscritas, registadas ou deposita-
das em nome do accionista até ao encerramento da reunião da
assembleia geral;

Os accionistas poderão fazer-se representar em reuniões das
assembleias gerais pelo cônjuge, ascendente ou descendente,
por outro accionista, por um membro do conselho de admi-
nistração ou por terceiros;

A representação do accionista poderá ser feita através de carta
dirigida por este último ao presidente da mesa da assembleia
geral, para o Hotel Le Meridien Penina, lugar da Penina, em
Portimão, devendo igualmente ser enviadas as cartas dos
accionistas que sejam pessoas colectivas comunicando o nome
de quem as representará, bem como os instrumentos de agru-
pamentos de accionistas.

16 de Fevereiro de 2006. — O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, John B. Stilwell. 1000298025

TOBIS PORTUGUESA, S. A.
CONVOCATÓRIA

Nos termos do n.º 1 do artigo 375.º do Código das Sociedades
Comerciais, convoco a assembleia geral da Tobis Portuguesa, S. A.,
com sede social na Praça de Bernardino Machado, em Lisboa, com o
capital social integralmente realizado de € 850 000, matriculada na
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 13 406, nú-
mero de identificação de pessoa colectiva 500285349, para reunir no
próximo dia 31 de Março de 2006, pelas 11 horas, com a seguinte
ordem de trabalhos:

1) Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercício
de 2005;

2) Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
3) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização

da sociedade;
4) Eleger os corpos sociais para o triénio de 2006-2008;
5) Deliberar sobre quaisquer assuntos de interesse para a socie-

dade.
Observações

1) Nos termos da lei e do artigo 7.º do contrato da sociedade, a
assembleia geral pode deliberar validamente, em primeira convoca-
ção, desde que estejam presentes ou representados accionistas deten-
tores de mais de metade do capital social e, em segunda convocação,
qualquer que seja o número de accionistas presentes ou representados
e o capital por eles representado.

2) Nos termos da lei e do artigo 5.º do contrato da sociedade, podem
participar na assembleia geral e aí discutir e votar os accionistas cujas
acções estejam averbadas no livro de registo de acções ou depositadas
nos cofres da sociedade ou em instituição bancária, desde que com-
provem, neste último caso, o respectivo depósito através de carta
até ao dia anterior ao da realização da assembleia geral.

3) A cada acção corresponde um voto.
4) Todos os documentos de suporte à ordem dos trabalhos supra

encontrar-se-ão à disposição dos Srs. Accionistas na sede social, para
consulta, a partir de 16 de Março de 2006, nos termos do n.º 1 do
artigo 289.º do Código das Sociedades Comerciais.

16 de Fevereiro de 2006. — O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Paulo António Rodrigues Noronha Trancoso. 3000194159

URBIAIRES — CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS, S. A.

Rua de Ferreira Lapa, 32, 4.o, esquerdo, Lisboa

Capital social: € 1 000 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 51 016.

Número de identificação de pessoal colectiva 500690090.

CONVOCATÓRIA

Nos termos da lei e dos estatutos, convoco os Srs. Accionistas para
participarem na assembleia geral da sociedade que se realizará no dia
29 de Março de 2006, pelas 11 horas, na Avenida do Engenheiro
Duarte Pacheco, Amoreiras, torre 2, 10.º, sala 1, em Lisboa, com a
seguinte ordem de trabalhos:

1.º Apreciar e votar o relatório de gestão e contas do exercício
findo em 31 de Dezembro de 2005;

2.º Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
3.º Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização

da sociedade.

Têm direito a participar na assembleia e votar os accionistas que
reunírem as condições previstas nos artigos 18.º e 19.º do contrato de
sociedade.

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral, Alfredo Augusto de
Lemos Damião. 3000194141

VISÃO — INFORMÁTICA PROFISSIONAL, S. A.
CONVOCATÓRIA

Nos termos e para os efeitos dos artigos 376.º e 377.º do Código
das Sociedades Comerciais, bem como dos estatutos, são convocados
os Srs. Accionistas da firma Visão — Informática Profissional, S. A.,
com sede na Avenida de Irene Lisboa, 54, fracções S-Z, em Rio de
Mouro, contribuinte fiscal n.º 502197625, matriculada na Conserva-
tória do Registo Comercial de Cascais sob o n.º 17 375/010710
(Sintra), e com o capital social de € 50 000, para se reunirem em
assembleia geral anual, em primeira convocação, no próximo dia 29
de Março de 2006, pelas 17 horas, na sede social, com a seguinte
ordem de trabalhos:

1) Discutir e deliberar sobre o relatório de gestão e as contas
do exercício de 2005;

2) Discutir e deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
3) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização

da sociedade.

A assembleia geral é constituída pelos accionistas com direito a
voto e só terão direito a voto aqueles que possuírem acções devida-
mente averbadas em seu nome no livro de registos de acções da soci-
edade ou depositadas na sede social até, pelo menos, 15 dias antes da
data da assembleia, competindo um voto a cada acção.

Os accionistas podem fazer-se representar nos termos do artigo 15.º,
n.º 4, do contrato de sociedade.

14 de Fevereiro de 2006. — A Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Amélia Maria Pinto Bernardo Fernandes da Silva.

3000194187
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AVISOS

COMPANHIA PORTUGUESA DE RESSEGUROS, S. A.

Sede social: Avenida da Liberdade, 277, 4.º, 1250-142 Lisboa.
Capital social: 7 500 000 euros.
Pessoa colectiva n.º 500926980.
Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o

n.º 2859.
Aviso

A Companhia Portuguesa de Resseguros, S. A., faz publicar no Diário
da República o relatório anual, balanço e contas de 2004, que entre-
gou na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção, em
5 de Abril de 2005.

15 de Fevereiro de 2005. — (Assinaturas ilegíveis.)

Órgãos sociais
Assembleia geral:

Fundo de Garantia Automóvel, presidente.
Império Bonança — Companhia de Seguros, S. A.
AXA Portugal — Companhia de Seguros, S. A.

Conselho de administração:

Império Bonança — Companhia de Seguros, S. A., presidente,
representada por José Pereira Morgado.

Açoreana Seguros, S. A., representada por João Alberto Pimentel
Baeta.

Axa Portugal — Companhia de Seguros, S. A., representada por
Paulo Jorge Branco Bracons.

Cosec — Companhia de Seguro de Créditos, S. A., representada
por Maria Filomena M. Palma Coelho Cordovil Cardoso.

Companhia de Seguros Fidelidade-Mundial, S. A., representada por
José Paulo Ferreira Santos.

Conselho fiscal:

José Luís Emídio Mateus, presidente.
Luís Manuel Afonso Martins, vogal.
José Joaquim de Jesus Xavier Ferreira, vogal e revisor oficial de

contas.

Relatório do conselho de administração

De acordo com as disposições legais e estatutárias, o conselho de
administração apresenta aos senhores accionistas o relatório da acti-
vidade da empresa, o balanço e as demonstrações dos resultados refe-
rentes ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2004.

1 — Introdução

Apesar da cessação, ainda no final de 2003, da subscrição de novos
riscos e da promoção do cancelamento, nas respectivas datas termo,
dos contratos então em vigor, a actividade da Companhia, durante o
ano de 2004, desenvolveu-se num quadro de plena normalidade
institucional, embora circunscrita basicamente à gestão corrente dos
negócios a produzir efeitos, com riscos em curso ou com sinistros em
suspenso, e à execução do programa de racionalização de recursos e
estruturas, definido em decorrência da radical redução de actividade.

É de assinalar, entretanto, que, quer a preparação das contas de
2003, quer as operações contabilísticas baseadas nas contas e nas in-
formações das cedentes relativas ao 4.º trimestre de 2003 e ao trata-
mento das respectivas retrocessões, foram realizadas, como sempre
aconteceu na Companhia, apenas nos primeiros meses do ano seguinte
— no caso, em 2004 — o que, por um lado, explica o volume de
prémios contabilizados em 2004 e, por outro, a utilização de meios
e recursos, nesses meses, similares aos que seriam exigíveis em situa-
ção de continuidade da operação.

Acresce que foram ainda desenvolvidas ao longo do exercício, no
quadro dos objectivos traçados, designadamente a partir do final do
primeiro trimestre, acções visando: (i) a «liquidificação» do patrimó-
nio, mobiliário e imobiliário, da Companhia; (ii) a preparação da li-
quidação antecipada do activo e passivo técnico, por acordos apro-
priados; (iii) a passagem, para regime de outsourcing, da execução
das tarefas subsistentes, de natureza administrativa, informática e
contabilística; (iv) a confirmação da estimativa actuarial sobre a ade-
quação da provisão para sinistros.

Os mais relevantes e visíveis efeitos das acções levadas a cabo, para
além do reflectido de modo explícito nas contas e seus anexos, pode-
rão ser traduzidos, de modo sumário, no seguinte enunciado:

Quadro de colaboradores — redução, entre 31 de Dezembro
de 2003 e 31 de Dezembro de 2004, com base em cessação
por acordo dos respectivos contratos, de 18 para 4 do núme-
ro de colaboradores afectos à actividade resseguradora propria-
mente dita e de 9 para 6 do número de colaboradores exer-
cendo funções de portaria, em prédios de rendimento;

Património imobiliário — concretização da venda do imóvel sito
na Rua Alexandre Herculano, 27, em Lisboa, onde se situava
a sede da Companhia e funcionavam os respectivos serviços,
operação essa realizada com um ganho de 10% em relação ao
valor de reavaliação de 2000. Passagem a regime de proprie-
dade horizontal de 9 dos 11 imóveis de rendimento de que a
Companhia é proprietária, criando, assim, condições para, se
for o caso, e logo que clarificado o sentido e âmbito da anun-
ciada reforma do regime de arrendamento, promover a res-
pectiva venda em fracções, oferecendo, nos termos da lei,
preferência aos respectivos inquilinos. Os processos relativos
aos restantes 2 imóveis estão em curso;

Carteira de valores mobiliários — alienação em bloco por valo-
res alinhados com os valores de inventário em 31 de Dezem-
bro de 2003, considerando a operação na sua globalidade;

Outsourcing — concretização de acordos com empresas espe-
cializadas na prestação de serviços de contabilidade e infor-
mática, respectivamente a Audiconsulte e a Extremos, que
garantem a execução, com plena eficácia e operacionalidade,
das respectivas tarefas, no quadro regulamentar actual e no
que vier a ser definido. O aplicativo informático da Extre-
mos, já devidamente testado, passará a ser o suporte único
dos sistemas de informação da Companhia a partir de 2005,
permitindo a desactivação dos sistemas até à data usados;

Relações com cedentes e retrocessionárias — intensificação do
esforço de cobrança de créditos e aceleração da satisfação de
débitos, das quais resultou uma redução substancial, em com-
paração com os valores registados no final do ano anterior,
dos saldos das contas de ressegurados e de resseguradores pen-
dentes no final do ano e um reforço relevante da cobertura,
por depósitos recebidos dos resseguradores, das responsabilida-
des a cargo destes;

Acordos de cessação de responsabilidades — concretização, até
31 de Dezembro de 2004, de acordos de relevante expressão
económica, com três das maiores clientes da Companhia,
sedeadas em Portugal e vários acordos relativos a negócios de
origem estrangeira, de expressão económica reduzida. Já em
2005, após o encerramento das contas, «fecho» de mais três
acordos com cedentes nacionais, também de reduzida expres-
são económica, bem como extinção, por acordo, das respon-
sabilidades recíprocas com uma resseguradora profissional, com
sede em Espanha. Os acordos foram concretizados dentro dos
limites dos valores globalmente provisionados. Estão em curso,
finalmente, contactos, processos de negociação e de actua-
lização de informação, com graus de avanço e de dificuldade
diferenciados, com boa parte das restantes cedentes, nacionais
e estrangeiras. A concretização destes contactos e negocia-
ções em acordos de bases equilibradas não depende, no entan-
to, apenas ou fundamentalmente da CPR, supondo também
uma efectiva disponibilidade e abertura das contrapartes;

Mudança de sede e de serviços — devido à venda do prédio sito
na Rua Alexandre Herculano, 27, em Lisboa, onde se situava
a sede da Companhia, deu-se a transferência desta, a partir de
Novembro de 2004, para a Avenida da Liberdade, 227, 4.º,
em Lisboa, para uma fracção autónoma de um imóvel, aí sito,
arrendada para o efeito;

Estudo actuarial — confirmação, por acreditado consultor exter-
no independente, Watson Wyatt, da bondade, em termos glo-
bais e no essencial, das conclusões expressas nos relatórios do
actuário responsável, que serviram de base, como foi assinala-
do no relatório relativo ao exercício de 2003, às decisões de
reajustamento das provisões para sinistros assumidas nesse ano.

2 — A exploração técnica (em sentido estrito)

2.1 — Os prémios brutos

Os prémios brutos de aceite e de cedido e, consequentemente, os
prémios brutos, líquidos de resseguro cedido, por ramos, contabilizados
no exercício de 2004 — relativos embora a negócios dos anos de
subscrição de 2003 e anteriores — comparados com os valores, da
mesma natureza, contabilizados em 2003, constam do Quadro I.
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QUADRO I

Prémios brutos (por ramos)
(Em euros)

                         2003

(1) (2) (3) (3/1)
Ramos

Percen-
Aceite Cedido Líquido

tagem

Vida ............................................................................... 4 185 – 4 185 100,0
Acidentes e doença ....................................................... 1 067 171 302 950 764 221 71,6
Incêndio e outros danos ................................................ 7 161 595 2 452 179 4 709 416 65,8
Automóveis ................................................................... 869 353 184 070 685 283 78,8
Marítimo e transportes ................................................. 1 396 038 525 356 870 682 62,4
Resp. civil geral ............................................................ 207 607 22 420 185 187 89,2
Diversos ........................................................................ 243 484 6 093 237 391 97,5

                           Totais ........................................ 10 949 433 3 493 068 7 456 365 68,1

                        2004 Variação 2003-2004

(4) (5) (6) (6/4) Percent. Percent. Percent.
Ramos

Percen-
Aceite Cedido Líquido Aceite Cedido Líquido

tagem

Vida ............................... 3 516 – 3 516 100,0 — 15,99 – — 15,99
Acidentes e doença ....... 101 070 29 403 71 667 70,9 — 90,53 — 90,29 — 90,62
Incêndio e outros danos 264 850 129 693 135 157 51,0 — 96,30 — 94,71 — 97,13
Automóveis ................... 237 266 89 969 147 297 62,1 — 72,71 — 51,12 — 78,51
Marítimo e transportes 540 434 218 418 322 016 59,6 — 61,29 — 58,42 — 63,02
Resp. civil geral ............ 21 947 — 1 230 23 177 105,6 — 89,43 — 105,49 — 87,48
Diversos ........................ 25 942 2 193 23 748 91,5 — 89,35 — 64,00 — 90,00

           Totais ............. 1 195 025 468 447 726 578 60,8 — 89,09 — 86,59 — 90,26

Por outro lado, o Quadro II reflecte a decomposição dos prémios contabilizados (valores totais) em prémios propriamente ditos e saldos dos
movimentos de carteira de prémios. Este desdobramento reveste-se de especial relevo no exercício de 2004, face à não renovação de negócios
no final de 2003 e, portanto, à inexistência de entradas de carteiras relativas ao exercício de 2004 susceptíveis de compensar as saídas relativas
aos negócios findos em 31 de Dezembro de 2003, estas contabilizadas já no exercício em apreciação.

QUADRO II

Evolução/decomposição dos prémios (totais)
(Em euros)

                                    Variação 2003-2004
2003 2004

Valor Percent.

Aceite:

Prémios ............................................................ 10 763 873 2 887 772 — 7 876 101 —  73,17
Movimento de carteiras ................................... 185 560 — 1 692 747 — 1 878 307 — 1 012,24

                           Total .................................... 10 949 433 1 195 025 — 9 754 408 —  89,09

Cedido:

Prémios ............................................................ 3 446 465 1 000 566 — 2 445 899 —  70,97
Movimento de carteiras ................................... 46 603 —  532 119 —  578 722 — 1 241,81

                           Total .................................... 3 493 068 468 447 — 3 024 621 —  86,59

Líquido:

Prémios ............................................................ 7 317 408 1 887 206 — 5 430 202 —  74,21
Movimento de carteiras ................................... 138 957 — 1 160 628 — 1 299 585 —  935,24

                           Total .................................... 7 456 365 726 578 — 6 729 787 —  90,26

A evolução registada revela o efeito da cessação da subscrição e da extinção dos negócios na redução da receita, perspectivando-se uma
receita de prémios a tender para o zero, em 2005.

Deve sublinhar-se, todavia, que os prémios brutos registados em 2004 — respeitantes todos eles, repete-se, a subscrições de anos anterio-
res — sem considerar os movimentos de carteiras, ascendem a 2 887 772 euros, que representam 26,83% dos valores da mesma natureza
registados em 2003. De referir, de qualquer modo, que tais prémios em 2004, deduzidos já dos movimentos de carteiras, cifram-se apenas em
1 195 025 euros, que correspondem a 10,91% dos correlativos valores processados em 2003.
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2.2 — Variação das provisões para prémios não adquiridos

O Quadro III, infra, reflecte a evolução verificada na provisão em rubrica, no sentido da sua redução, à semelhança do ocorrido já no ano
transacto, por efeito da cessação da subscrição.

QUADRO III

Provisões para prémios não adquiridos (por ramos)
(Em euros)

                         2003 (a)

(1) (2) (3) (3/1)
Ramos

Percen-
Aceite Cedido Líquido

tagem

Vida ............................................................................... 2 092 – 2 092 100,0
Acidentes e doença ....................................................... 205 855 63 024 142 831 69,4
Incêndio e outros danos ................................................ 1 524 427 511 640 1 012 787 66,4
Automóveis ................................................................... – – – –
Marítimo e transportes ................................................. 165 069 65 443 99 626 60,4
Resp. civil geral ............................................................ 57 708 4 197 53 511 92,7
Diversos ........................................................................ 50 397 1 653 48 744 96,7

                           Totais ........................................ 2 005 548 645 957 1 359 591 67,8

                        2004 (a) Variação 2003-2004

(4) (5) (6) (6/4) (7) (8) (9)
Ramos

Percen-
Aceite Cedido Líquido Aceite Cedido Líquido

tagem

Vida ............................... 1 758 – 1 758 100,0 —   334 – —  334
Acidentes e doença ....... 68 618 21 008 47 610 69,4 —  137 237 — 42 016 — 95 221
Incêndio e outros danos 508 143 170 547 337 596 66,4 — 1 016 284 — 341 093 — 675 191
Automóveis ................... – – – – – – –
Marítimo e transportes – – – – —  165 069 — 65 443 — 99 626
Resp. civil geral ............ 19 236 1 399 17 837 92,7 —  38 472 — 2 798 — 35 674
Diversos ........................ – – – – —  50 397 — 1 653 — 48 744

           Totais ............. 597 755 192 954 404 801 67,7 — 1 407 793 — 453 003 — 954 790

(a) Valores de balanço.

Nota. — A provisão matemática do Ramo Vida está incluída em prémios não adquiridos. Os valores resultantes desta evolução constituem «ganho».

A evolução verificada resulta da redução para um terço das provisões registadas no balanço de 2003 nos ramos acidentes pessoais, respon-
sabilidade civil geral e incêndio e outros danos em coisas — atenta a subsistência, pontual, de alguns riscos ainda em curso, nestes ramos, face
à natureza das coberturas subjacentes — e da passagem a zero das provisões, deste tipo, registadas noutros ramos, devido à inexistência de riscos
em curso.

Os critérios orientadores desta redução, diversos embora dos adoptados no final do ano anterior consideram-se ajustados e prudentes, tendo
em conta que todos os negócios foram cancelados no 4.º trimestre de 2003 para as respectivas datas termo, que ocorreram, nalguns casos, logo
em 31 de Dezembro desse ano, e, nos restantes, ao longo de 2004 (salvo situações pontuais).

Dada a natureza da evolução — redução — os valores referidos contribuem positivamente para a formação do resultado.

2.3 — Os prémios adquiridos

O Quadro IV, infra, espelha o desdobramento, por ramos, dos prémios adquiridos de aceite e de cedido, bem como obviamente os líquidos de
resseguro, que são produto da soma dos prémios brutos com os valores de variação (redução) das provisões para prémios não adquiridos.

QUADRO IV

Evolução dos prémios adquiridos (por ramos)
(Em euros)

                         2003

(1) (2) (3) (3/1)
Ramos

Percen-
Aceite Cedido Líquido

tagem

Vida ............................................................................... 4 467 – 4 467 100,0
Acidentes e doença ....................................................... 1 050 096 323 974 726 122 69,1
Incêndio e outros danos ................................................ 7 509 913 2 564 018 4 945 895 65,9
Automóveis ................................................................... 1 165 854 285 967 879 887 75,5
Marítimo e transportes ................................................. 1 496 215 563 182 933 033 62,4
Resp. civil geral ............................................................ 222 075 27 230 194 845 87,7
Diversos ........................................................................ 282 760 11 467 271 293 95,9

                           Totais ........................................ 11 731 380 3 775 838 7 955 542 67,8
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                        2004 Variação 2003-2004

(4) (5) (6) (6/4) Percent. Percent. Percent.
Ramos

Percen-
Aceite Cedido Líquido Aceite Cedido Líquido

tagem

Vida ............................... 3 850 – 3 850 100,0 — 13,81 – — 13,81
Acidentes e doença ....... 238 306 71 419 166 887 70,0 — 77,31 — 77,96 — 77,02
Incêndio e outros danos 1 281135 470 786 810 349 63,3 — 82,94 — 81,64 — 83,62
Automóveis ................... 237 266 89 969 147 297 62,1 — 79,65 — 68,54 — 83,26
Marítimo e transportes 705 504 283 862 421 642 59,8 — 52,85 — 49,60 — 54,81
Resp. civil geral ............ 60 419 1 568 58 851 97,4 — 72,79 — 94,24 — 69,80
Diversos ........................ 76 339 3 846 72 493 95,0 — 73,00 — 66,46 — 73,28

           Totais ............. 2 602 819 921 450 1 681 369 64,6 — 77,81 — 75,60 — 78,87

Nota. — Vida: a provisão denomina-se matemática.

De realçar o facto de os prémios adquiridos em 2004, líquidos de resseguro (1 681 369 euros), representarem um incremento de 133% em
relação  aos prémios brutos, também líquidos de resseguro (726 578 euros), o que é natural na sequência da descontinuidade da operação de
assumpção de riscos, geradora de libertação de provisões deste tipo.

2.4 — As comissões e as participações nos resultados

Do Quadro V constam as comissões e as participações de resultados pagas às cedentes e as recebidas dos resseguradores, contabilizadas no
exercício, bem como a comparação com as registadas no exercício anterior.

QUADRO V

Comissões/participações de resultados
(Em euros)

                                    Variação 2003-2004
2003 2004

Valor Percent.

Aceite:

Comissões .............................................................. 2 820 510 916 979 — 1 903 531 — 67,49
Participações nos resultados .................................. 101 083 63 270 —  37 813 — 37,41

                           Total ......................................... 2 921 593 980 249 — 1 941 344 — 66,45

Cedido:

Comissões .............................................................. 979 467 325 530 —  653 937 — 66,76
Participações nos resultados .................................. – – – –

                           Total ......................................... 979 467 325 530 —  653 937 — 66,76

Líquido:

Comissões .............................................................. 1 841 043 591 449 — 1 249 594 — 67,87
Participações nos resultados .................................. 101 083 63 270 —  37 813 — 37,41

                           Total ......................................... 1 942 126 654 719 — 1 287 407 — 66,29

As comissões e as participações de resultados pagas (980 249 euros), deduzidas das comissões e participações recebidas (325 530 euros),
cifram-se, em termos líquidos, em 654 719 euros, o que representa 34,7% dos prémios líquidos de resseguro (antes da dedução das saídas de
carteira de prémios, pois estas não estão sujeitas a comissões nem dão lugar a estornos de comissões).

Tal indicador, no ano anterior, situou-se ao redor dos 26%. O desvio deve-se à diferente estrutura e nível da receita e ao efeito do accionamento,
por parte das cedentes, de cláusulas de ajustamento de comissões e de participação de resultados de contratos de anos de subscrição anteriores,
com o apuramento e contabilização dos respectivos valores, sempre a posteriori.

2.5 — Custos com sinistros

Os custos registados no exercício nesta rubrica e a respectiva comparação com os registados no exercício anterior, estão referenciados no
Quadro VI, que se segue.

QUADRO VI

Evolução/decomposição dos prémios (totais)
(Em euros)

                                    Variação 2003-2004
2003 2004

Valor Percent.

Aceite:

Sinistros pagos ....................................................... 4 425 575 3 362 826 — 1 062 749 — 24,01
Carteira de sinistros ............................................... 78 966 2 016 717 1 937 751 2 453,90
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Custos com gestão ................................................. – 158 163 158 163 –
Var. por sinistros ................................................... 5 102 866 — 3 750 309 — 8 853 175 — 173,49

                           Total ......................................... 9 607 407 1 787 397 — 7 820 010 — 81,40

Cedido:

Sinistros pagos ....................................................... 1 395 212 1 076 528 —  318 684 — 22,84
Carteira de sinistros ............................................... 24 173 580 458 556 285 2 301,30
Custos com gestão ................................................. – – – –
Var. por sinistros ................................................... 1 958 886 —  922 366 — 2 881 252 — 147,09

                           Total ......................................... 3 378 271 734 620 — 2 643 651 — 78,25

Líquido:

Sinistros pagos ....................................................... 3 030 362 2 286 298 —  744 065 — 24,55
Carteira de sinistros ............................................... 54 794 1 436 259 1 381 466 2 521,22
Custos com gestão ................................................. – 158 163 158 163 –
Var. por sinistros ................................................... 3 143 980 — 2 827 943 — 5 971 923 — 189,95

                           Total ......................................... 6 229 136 1 052 777 — 5 176 360 — 83,10

Merecem destaque:

O significativo valor dos sinistros pagos (3 362 826 euros) e das saídas de carteira de sinistros (2 016 717 euros), fruto da cessação efec-
tiva de responsabilidades em número relevante de negócios;

O facto da redução das provisões para sinistros terem apenas sido objecto de uma redução na vizinhança dos 70% dos sinistros pagos
acrescidos das saídas de carteiras, o que, em termos práticos, se traduz num reforço deste tipo de provisões, reflectindo uma postura de
natureza puramente cautelar.

2.6 — Variação de outras provisões técnicas (desvios de sinistralidade e riscos em curso)

A efectiva extinção, ao longo de exercício, da esmagadora maioria dos riscos ainda em curso transitados do exercício anterior, salvo em
situações residuais abrangidas por coberturas de acidentes pessoais, incêndio e outros ramos e responsabilidade civil geral, conduziu a sensível
redução dos valores das provisões em rubrica face aos registados no balanço, em 31 de Dezembro de 2003. O critério orientador dessa redução
foi o também adoptado para a provisão para prémios não adquiridos, ou seja: redução para um terço do valor das provisões registadas no final
de 2003, se existentes nos referidos ramos; passagem a zero das dos restantes ramos.

À luz deste critério, as variações, no sentido da redução, destas provisões, foram as que constam do seguinte Quadro VII, que é auto-explicativo.

QUADRO VII

Outras provisões técnicas (por ramos)

Riscos em curso/desvios de sinistralidade
(Em euros)

                       2003 (a)

                               Aceite                      Cedido                              Líquido
Ramos

Riscos Desvio de Riscos Desvio de Riscos Desvio de
em curso sinistralidade em curso sinistralidade em curso sinistralidade

Vida ..................................................... – – – – – –
Acidentes e doença ............................. – – – – – –
Incêndio e outros danos ...................... 93 248 291 121 – – 98 248 291 121
Automóveis ......................................... – – – – – –
Marítimo e transportes ....................... 42 994 – – – 42 994 –
Resp. civil geral .................................. 198 883 – – – 198 883 –
Diversos .............................................. 103 579 291 861 – – 103 579 291 861

                   Totais ......................... 443 704 582 982 – – 443 704 582 982

                       2004 (a)                            Variação 2003-2004

                      Aceite                       Cedido                          Líquido                            Líquido
Ramos

Riscos Desvio de Riscos Desvio de Riscos Desvio de Riscos Desvio de
em curso sinistralidade em curso sinistralidade em curso sinistralidade em curso sinistralidade

Vida ................................... – – – – – – – –
Acidentes e doença ........... – – – – – – – –
Incêndio e outros danos .... 32 749 97 040 – – 32 749 97 040 — 65 499 — 184 081
Automóveis ....................... – – – – – – – –

(Em euros)

                                    Variação 2003-2004
2003 2004

Valor Percent.
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Marítimo e transportes ..... – – – – – – — 42 994 –
Resp. civil geral ................ 66 294 – – – 66 294 – — 132 589 –
Diversos ............................ – 97 287 – – – 97 287 — 103 579 — 194 574

             Totais ............... 99 043 194 327 – – 99 043 194 327 — 344 661 — 388 655

(a) Valores de balanço.

2.7 — As provisões técnicas

Por efeito das variações verificadas nas provisões técnicas, os respectivos valores de balanço passaram a ter a seguinte configuração, no total
e por ramos (Quadros VIII e IX):

QUADRO VIII

Provisões técnicas (por ramos) (a)

Riscos em curso/desvios de sinistralidade
(Em euros)

                         Para prémios                           Riscos curso/
                             Para sinistros

                       não adquiridos                          desvios sinistralidade
Ramos

2003 2004 2003 2004 2003 2004

Vida:

Aceite ................................... 5 985 3 982 2 092 1758 – –
Cedido ................................... – – – – – –
Líquido .................................. 5 985 3 982 2 092 1 758 – –

Acidentes e doença:

Aceite ................................... 742 031 525 374 205 855 68 618 – –
Cedido ................................... 205 639 137 832 63 024 21 008 – –
Líquido .................................. 536 392 387 542 142 831 47 610 – –

Incêndio e outros danos:

Aceite ................................... 2 928 827 1 706 064 1 524 427 508 143 389 369 129 789
Cedido ................................... 771 359 393 750 511 640 170 547 – –
Líquido .................................. 2 157 468 1 312 314 1 012 787 337 596 389 369 129 789

Automóveis:

Aceite ................................... 8 943 125 7 192 247 – – – –
Cedido ................................... 2 827 559 2 487 995 – – – –
Líquido .................................. 6 115 566 4 704 252 – – – –

Transportes:

Aceite ................................... 793 054 475 584 165 070 – 42 994 –
Cedido ................................... 272 625 136 229 65 443 – – –
Líquido .................................. 520 429 339 355 99 627 – 42 994 –

Resp. civil geral:

Aceite ................................... 383 220 337 579 57 708 19 236 198 883 66 294
Cedido ................................... 64 627 67 829 4 197 1 399 – –
Líquido .................................. 318 593 269 750 53 511 17 837 198 883 66 294

Diversos:

Aceite ................................... 353 128 158232 50 397 – 395 440 97 287
Cedido ................................... 8 926 4 733 1 653 – – –
Líquido .................................. 344 202 153 499 48 744 – 395 440 97 287

Total geral:

Aceite ................................... 14 149 370 10 399 062 2 005 549 597 755 1 026 686 293 370
Cedido ................................... 4 150 735 3 228 368 645 957 192 954 – –
Líquido .................................. 9 998 635 7 170 694 1 359 592 404 802 1 026 686 293 370

                       2004 (a)                            Variação 2003-2004

                      Aceite                       Cedido                          Líquido                            Líquido
Ramos

Riscos Desvio de Riscos Desvio de Riscos Desvio de Riscos Desvio de
em curso sinistralidade em curso sinistralidade em curso sinistralidade em curso sinistralidade
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(Em euros)

                           Total de provisões                            Variação 2003-2004
Ramos

2003 2004 Montante Percentagem

Vida:

Aceite ........................................................................................ 8 077 5 740 —  2 337 — 28,93
Cedido ........................................................................................ – – – –
Líquido ....................................................................................... 8 077 5 740 —  2 337 — 28,93

Acidentes e doença:

Aceite ........................................................................................ 947 886 593 992 —  353 894 — 37,34
Cedido ........................................................................................ 268 663 158 840 —  109 823 — 40,88
Líquido ....................................................................................... 679 223 435 152 —  244 071 — 35,93

Incêndio e outros danos:

Aceite ........................................................................................ 4 842 623 2 343 996 — 2 498 627 — 51,60
Cedido ........................................................................................ 1282 999 564 297 —  718 702 — 56,02
Líquido ....................................................................................... 3 559 624 1 779 700 — 1 779 924 — 50,00

Automóveis:

Aceite ........................................................................................ 8 943 125 7 192 247 — 1 750 878 — 19,58
Cedido ........................................................................................ 2 827 559 2 487 995 —  339 564 — 12,01
Líquido ....................................................................................... 6115 566 4 704 252 — 1 411 314 — 23,08

Transportes:

Aceite ........................................................................................ 1 001 118 475 584 —  525 534 — 52,49
Cedido ........................................................................................ 338 068 136 229 —  201 839 — 59,70
Líquido ....................................................................................... 663 050 339 355 —  323 695 — 48,82

Resp. civil geral:

Aceite ........................................................................................ 639 811 423 109 —  216 702 — 33,87
Cedido ........................................................................................ 68 824 69 228 404 0,59
Líquido ....................................................................................... 570 987 353 881 —  217 106 — 38,02

Diversos:

Aceite ........................................................................................ 798 965 255 519 —  543 446 — 68,02
Cedido ........................................................................................ 10 579 4 733 —  5 846 — 55,26
Líquido ....................................................................................... 788 386 250 786 —  537 600 — 68,19

Total geral:

Aceite ........................................................................................ 17 181 605 11 290 187 — 5 891 418 — 34,29
Cedido ........................................................................................ 4 796 692 3 421 322 — 1 375 370 — 28,67
Líquido ....................................................................................... 12 384 913 7 868 865 — 4 516 048 — 36,46

(a) Valores de balanço.

Nota. — A provisão matemática do ramo vida está incluída em prémios não adquiridos.

QUADRO IX

Evolução das provisões técnicas (totais)
(Em euros)

                              Variação 2003-2004
2003 (a) 2004 (a)

Valor Percentagem

Aceite:

Prémios não adquiridos ............................................................. 2 003 456 595 997 — 1 407 459 — 70,25
Sinistros ..................................................................................... 14 149 370 10 399 062 — 3 750 308 — 26,51
Riscos em curso ......................................................................... 443 704 99 043 —  344 661 — 77,68
Desvios de sinistralidade ............................................................ 582 982 194 327 —  388 655 — 66,67
Matemática ................................................................................ 2 093 1 758 —   335 — 15,99

                               Total ................................................ 17 181 605 11 290 187 — 5 891 418 — 34,29

Aceite:

Prémios não adquiridos ............................................................. 645 957 192 954 —  453 003 — 70,13
Sinistros ..................................................................................... 4 150 735 3 228 368 —  922 366 — 22,22
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Riscos em curso ......................................................................... – – – –
Desvios de sinistralidade ............................................................ – – – –
Matemática ................................................................................ – – – –

                               Total ................................................ 4 796 692 3 421 322 — 1 375 370 — 28,67

Aceite:

Prémios não adquiridos ............................................................. 1 357 499 403 043 —  954 456 — 70,31
Sinistros ..................................................................................... 9 998 635 7 170 694 — 2 827 942 — 28,28
Riscos em curso ......................................................................... 443 704 99 043 —  344 661 — 77,68
Desvios de sinistralidade ............................................................ 582 982 194 327 —  388 655 — 66,67
Matemática ................................................................................ 2 093 1 758 —   335 — 15,99

                               Total ................................................ 12 384 913 7 868 865 — 4 516 048 — 36,46

(a) Valores de balanço.

Os valores das provisões técnicas consideram-se suficientes e adequados e situam-se dentro dos limites estimados nos relatórios actuariais
produzidos durante o exercício quer pelo actuário responsável quer pela Watson Wyatt.

3 — Custos administrativos

Manteve-se a preocupação, ao longo do exercício, de seguir uma política e prática de estrita contenção de custos operacionais, reflectida no
seguinte quadro:

QUADRO X

Custos administrativos
(Em euros)

                              Variação 2003-2004
2003 2004

Valor Percentagem

Recursos humanos:

Órgãos sociais — remunerações ................................................. 77 215 80 794 3 579 4,64
Pessoal de seguros — remunerações .......................................... 541 367 280 757 — 260 610 — 48,14
Encargos sociais e seguros ......................................................... 141 125 74 694 — 66 431 — 47,07
Contribuições fundo de pensões ................................................ 100 947 – — 100 947 — 100,00
Indemnizações ........................................................................... 231 500 1 357 100 1 125 600 486,22

                            Subtotal ............................................... 1 092 154 1 793 345 701 191 64,20

Outros custos:

Fornecimento e serviços externos ............................................ 186 216 206 365 20 149 10,82
Amortizações ............................................................................ 19 140 13 038 — 6 102 — 31,88
Impostos .................................................................................... 1 307 1 229 —  78 — 5,97

                            Subtotal ............................................... 206 663 220 632 13 969 6,76

                            Total geral .......................................... 1 298 817 2 013 977 715 160 55,06

A evolução verificada deve-se ao processo de significativa redução de efectivos e aos custos e ganhos a ele associados, sendo de realçar o
valor de indemnizações suportado no exercício nesta rubrica, embora compensado por redução, de igual valor, da provisão para reestruturação.

4 — Proveitos líquidos de investimentos

Os proveitos líquidos dos investimentos — resultantes dos rendimentos, das mais e menos-valias realizadas e não realizadas, dos juros rece-
bidos dos ressegurados e dos pagos a resseguradores por efeito de depósitos, todos eles deduzidos dos custos das respectivas operações — atin-
giram, no ano (antes da consideração da mais-valia da venda do edifício da sede), 579 438 euros, que compara com 443 369 euros, do exercício
anterior, como se demonstra no quadro seguinte. Considerando a mais-valia realizada na venda da sede tais proveitos líquidos elevam-se a
751 991 euros.

A venda da carteira de valores mobiliários, em Junho de 2004, foi a principal decisão, no exercício, no âmbito da gestão dos investimentos,
que influenciou, em decisiva medida, directa e indirectamente, o montante atingido nos proveitos líquidos dos investimentos.

Os resultados obtidos nestas rubricas revelam-se, em termos globais, muito positivos.

(Em euros)

                              Variação 2003-2004
2003 (a) 2004 (a)

Valor Percentagem
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QUADRO XI

Proveitos líquidos dos investimentos (a)
(Em euros)

                              Variação 2003-2004
2003 2004

Valor Percentagem

Proveitos:

Rendimentos:

Edifícios ............................................................................. 257 032 251 506 — 5 526 — 2,15
Outros investimentos financeiros ...................................... 676 175 551 600 — 124 575 — 18,42

Acções e outros títulos de rendimento variável ........ 42 956 23 149 — 19 807 — 46,11
Obrigações e títulos de rendimento fixo ................... 547 639 232 486 — 315 153 — 57,55
Depósitos em instituições de crédito ......................... 85 580 295 965 210 385 245,83

Depósitos junto de empresas cedentes .............................. 71 818 66 041 — 5 777 — 8,04

                 Subtotal ...................................................................... 1 005 025 869 147 — 135 878 — 13,52

Outros ganhos:

Mais-valias realizadas ........................................................ – 340 190 340 190 100,00

Carteira de títulos ...................................................... – 149 847 149 847 100,00
Prédio sede ................................................................. – 190 343 190 343 100,00

Mais-valias não realizadas ................................................. 317 700 24 860 — 292 840 — 92,18

                 Subtotal ...................................................................... 317 700 365 050 47 350 14,90

                 Total de proveitos ...................................................... 1 322 725 1 234 197 — 88 528 — 6,69

Custos:

De gestão ................................................................................... 131 311 114 184 — 17 127 — 13,04
Com. de alienação da carteira de títulos ................................... – 74 066 74 066 100,00
Juros pagos aos resseguradores .................................................. 95 696 108 719 13 023 11,98
Menos-valias não realizadas ...................................................... 652 349 10 375 — 641 974 — 98,41
Menos-valias realizadas ............................................................. – 174 862 174 862 100,00

                 Total de custos ........................................................... 879 356 482 206 — 397 150 — 45,16

                 Prov. líq. s/ mais-valia do prédio sede ..................... 443 369 561 648 118 279 26,68

                 Proveitos líquidos totais ............................................ 443 369 751 991 308 622 69,61

(a) Inclui rendimentos, mais/menos-valias realizadas e não realizadas, custos com gestão de investimentos, juros recebidos de ressegurados e pagos a resseguradores.

5 — Proveitos e custos extraordinários

O Quadro XII, infra, reflecte as operações com expressão nestas rubricas.

QUADRO XII

Proveitos e custos extraordinários
(Em euros)

                              Variação 2003-2004
2003 2004

Valor Percentagem

Proveitos:

Redução de provisões:

Reestruturação ................................................................... 240 000 1 357 100 1 117 100 82,32
Outras ................................................................................ 13 180 12 262 —  918 — 6,97

Outros ........................................................................................ 4 109 1 132 — 2 977 — 72,45

                                    Total ................................................. 257 289 1 370 494 1 113 205 432,67
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Custos:

Perdas em imobilizações corpóreas ........................................... – 16 359 16 359 100,00
Correcções relativas a exercícios anteriores ............................. – 30 128 30 128 100,00
Outros ........................................................................................ 17 661 14 429 — 3 232 — 18,30

                                    Total ................................................. 17 661 60 916 43 255 244,92

Merece especial sublinhado a redução da provisão para reestruturação (1 357 100 euros), compensada, no entanto, pelo suporte do respec-
tivo custo na rubrica de indemnizações, por cessação de contratos de trabalho.

(Em euros)

                              Variação 2003-2004
2003 2004

Valor Percentagem

6 — O resultado e a proposta de aplicação

Como se constata das demonstrações de resultados adiante publicadas
o resultado do exercício cifra-se em 735 033 euros, antes de impos-
tos, e em 734 870 euros, depois de impostos.

O resultado do ano anterior foi de — 1 777 729 euros, antes de
impostos, e de — 1 778 022 euros, depois de impostos, o qual transi-
tou para o exercício seguinte.

Face à subsistência, na rubrica resultados transitados, do referido
valor negativo, propõe-se que o resultado positivo apurado no cor-
rente exercício transite, também, para o exercício seguinte.

7 — Perspectivas de evolução

A actividade da Companhia está, neste momento, bastante circuns-
crita, limitando-se basicamente à gestão da carteira de sinistros ainda
em suspenso e à administração do património representativo das pro-
visões técnicas, no qual avultam, além das aplicações a prazo, os
11 prédios de rendimento.

A via mais adequada, neste momento, para libertar a Companhia
das responsabilidades em suspenso, parece ser a de insistir na tenta-
tiva de concretização de acordos com as cedentes e as retrocessioná-
rias, dentro da linha que tem sido seguida e já produziu efeitos rele-
vantes, em vários casos. O sucesso dessa via depende porém, também,
da efectiva vontade de terceiros, a qual, embora em geral sempre
afirmada, não foi ainda possível, em tantas situações quanto as que
desejávamos, materializar em consensos efectivos.

Valerá a pena de qualquer modo, no entender do conselho, prosse-
guir esforços nessa linha, pelo menos até ao final do 1.º semestre
de 2005, sendo certo que a evolução e o destino da Companhia e dos
seus negócios está, mais do que em qualquer outro momento, depen-
dente da vontade soberana dos senhores accionistas e que nenhuma
solução deve ser excluída, designadamente a da dissolução, se se reve-
larem infrutíferos os contactos em curso.

Em qualquer caso, os interesses dos trabalhadores, dos clientes e
demais parceiros de negócio, estão plena e devidamente salvaguar-
dados.

A receita a registar em 2005, essencialmente por decorrência de
operações de acerto de prémios, tenderá a situar-se próximo do zero,
não sendo de excluir que possa revelar-se marginalmente negativa.

8 — Notas finais

8.1 — Cooptação da Dr.ª Maria Filomena Palma Coelho
Cordovil Cardoso como administradora, indicada pela

accionista Cosec — Companhia de Seguro de Créditos, S. A.

Na sequência da renúncia, com efeitos a 31 de Agosto de 2004,
apresentada pelo Dr. Luís Magalhães dos Santos ao cargo de adminis-
trador indicado pela Cosec, em reunião do conselho de administração
de 23 de Setembro de 2004 foi acolhida a indicação da Dr.ª Maria
Filomena Palma Coelho Cardoso, para o substituir e, em consequên-
cia, decidida a sua cooptação, com efeitos imediatos, cooptação essa
que urge ratificar, nos termos estatutários.

Pela disponibilidade, dedicação e profissionalismo demonstrados
pelo Dr. Luís Magalhães dos Santos no exercício do cargo de admi-
nistrador é devida uma palavra de reconhecimento e de felicitações
pelo trabalho desenvolvido.

8.2 — Responsabilidades por pensões

O valor das responsabilidades abrangidas pelo plano de pensões, cuja
gestão está a cargo da CGD Pensões, está sobejamente financiado.

8.3 — Agradecimentos

Ao finalizar, o conselho de administração deseja expressar o seu
reconhecimento:

Ao Instituto de Seguros de Portugal, pelo acompanhamento ao
longo do exercício;

À Associação Portuguesa de Seguradores, pela contribuição na
defesa dos interesses da actividade e disponibilidade demons-
trada para com a empresa, particularmente ao aceitar dar con-
tinuidade à organização dos «Encontros de Resseguro» do
Estoril;

Ao conselho fiscal, ao actuário responsável e aos auditores  pela
atenção dedicada no acompanhamento da vida da empresa;

Aos ressegurados, resseguradores e corretores, pela confiança de-
monstrada.

Uma palavra muito especial de agradecimento é devida à generali-
dade dos colaboradores, pelo empenhamento, lealdade, profissio-
nalismo, sentido de serviço e compreensão demonstrados, no con-
texto muito específico em que cumpriram a sua missão ao longo do
exercício.

Lisboa, 25 de Fevereiro de 2005. — O Conselho de Administra-
ção: Império Bonança — Companhia de Seguros, S. A., presidente,
representada por José Pereira Morgado — Açoreana Seguros, S. A.,
representada por João Alberto Pimentel Baeta — Axa Portugal —
Companhia de Seguros, S. A., representada por Paulo Jorge Branco
Bracons — COSEC — Companhia de Seguro de Créditos, S. A.,
representada por Maria Filomena M. Palma Coelho C. Cardoso —
Companhia de Seguros Fidelidade-Mundial, S. A., representada por
José Paulo Ferreira Santos.

Anexo ao relatório do conselho de administração

1 — Participações dos membros dos órgãos de administração (arti-
go 447.º do Código das Sociedades Comerciais):

Conselho de administração:

Companhia de Seguros Fidelidade-Mundial, S. A. — 270 000
acções;

Império Bonança — Companhia de Seguros, S. A. —
180 000 acções;

Axa Portugal — Companhia de Seguros, S. A. — 90 000
acções;

Cosec — Companhia de Seguro de Créditos, S. A. — 42 000
acções;

Açoreana Seguros, S. A. — 3600 acções.

2 — Participações de Accionistas (artigo 448.º do Código das So-
ciedades Comerciais):

Fundo de Garantia Automóvel — 914 400 acções;
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Companhia de Seguros Fidelidade-Mundial, S. A. — 270 000
acções;

Império Bonança — Companhia de Seguros, S. A. —
180 000 acções.

Lisboa, 25 de Fevereiro de 2005. — O Conselho de Administra-
ção: Império Bonança — Companhia de Seguros, S. A., presidente,

representada por José Pereira Morgado — Açoreana Seguros, S. A.,
representada por João Alberto Pimentel Baeta — Axa Portugal —
Companhia de Seguros, S. A., representada por Paulo Jorge Branco
Bracons — COSEC — Companhia de Seguro de Créditos, S. A.,
representada por Maria Filomena M. Palma Coelho C. Cardoso —
Companhia de Seguros Fidelidade-Mundial, S. A., representada por
José Paulo Ferreira Santos.

Balanço geral em 31 de Dezembro de 2004

ACTIVO LÍQUIDO
(Em euros)

                             Variação
2004 2003

Montante Percentagem

Imobilizações incorpóreas ............................................................ – – – –

Investimentos:

Terrenos e edifícios .............................................................. 8 040 123 10 049 780 — 2 009 657 — 20,00

De serviço próprio ....................................................... – 2 009 657 — 2 009 657 — 100,00
De rendimento .............................................................. 8 040 123 8 040 123 – –
Imobilizações em curso e adiantamentos por conta .... – – – –

Investimentos em empresas do grupo e associadas .............. – – – –

Partes de capital em empresas do grupo ...................... – – – –
Obrigações e outros empréstimos a emp  do grupo ..... – – – –
Partes de capital em empresas associadas .................... – – – –
Obrigações e outros empréstimos a emp  associadas ... – – – –

Outros investimentos financeiros ........................................ 17 366 866 18 650 786 — 1 283 920 — 6,88

Acções, outros títulos de rendimento  variável e uni-
dades de participação em fundos de investimento ... 316 866 1 108 219 —  791 354 — 71,41

Obrigações e outros títulos de rendimento fixo ........... – 12 262 567 — 12 262 567 — 100,00
Empréstimos hipotecários ............................................ – – – –
Outros empréstimos ...................................................... – – – –
Depósitos em instituições de crédito ............................ 17 050 000 5 280 000 11 770 000 222,92
Outros ........................................................................... – – – –

Depósitos junto de empresas cedentes ................................. 1 230 590 2 647 251 — 1 416 661 — 53,51

Investimentos relativos a seguros de vida em que o risco de in-
vestimento é suportado pelo tomador de seguro ..................... – – – –

Provisões técnicas de resseguro cedido ........................................ 3 421 322 4 796 692 — 1 375 370 — 28,67

Provisão para prémios não adquiridos ................................. 192 954 645 957 —  453 003 — 70,13
Provisão matemática do ramo vida ..................................... – – – –
Provisão para sinistros ......................................................... 3 228 368 4 150 735 —  922 367 — 22,22
Provisão para participação nos resultados ........................... – – – –
Outras provisões técnicas ..................................................... – – – –
Provisões técnicas relativas a seguros de vida em que o risco

de investimento é suportado pelo tomador de seguro ..... – – – –

Devedores ..................................................................................... 1 325 859 2 003 181 —  677 322 — 33,81

Por operações de seguro directo:

Empresas do grupo ....................................................... – – – –
Empresas participadas e participantes .......................... – – – –
Outros devedores .......................................................... – – – –

Por operações de resseguro:

Empresas do grupo ....................................................... – – – –
Empresas participadas e participantes .......................... – – – –
Outros devedores .......................................................... 1 247 071 1 746 257 —  499 186 — 28,59

Devedores ............................................................. 1 260 566 1 947 186 —  686 620 — 35,26
Provisão para cobranças duvidosas ....................... — 13 495 — 200 929 187 434 93,28
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(Em euros)

                             Variação
2004 2003

Montante Percentagem

Por outras operações:

Empresas do grupo ....................................................... – – – –
Empresas participadas e participantes .......................... – – – –
Outros devedores .......................................................... 78 788 256 924 —  178 136 — 69,33

Subscritores de capital .......................................................... – – – –

Outros elementos do activo ......................................................... 164 867 650 437 —  485 570 — 74,65

Imobilizações corpóreas e existências liquidas ..................... 21 648 49 888 —  28 240 — 56,61

Imobilizações corpóreas e existências .......................... 243 304 320 873 —  77 569 — 24,17
Amortizações ................................................................ — 221 656 — 270 985 49 329 18,20

Depósitos bancários e caixa ................................................. 143 219 600 549 —  457 330 — 76,15
Outros ................................................................................... – – – –

Acréscimos e diferimentos ........................................................... 69 683 244 688 —  175 005 — 71,52

Juros a receber ...................................................................... 66 586 177 481 —  110 895 — 62,48
Outros acréscimos e diferimentos ........................................ 3 097 67 207 —  64 110 — 95,39

            Total do activo ..................................... 31 619 310 39 042 815 — 7 423 505 — 19,01

PASSIVO

                             Variação
2004 2003

Montante Percentagem

Capital próprio ............................................................................ 14 552 890 13 820 889 732 001 5,30

Capital .................................................................................. 7 500 000 7 500 000 – –
Prémios de emissão .............................................................. – – – –
Reservas de reavaliação:

Reavaliação regulamentar ............................................. 7 458 048 7 443 563 14 485 0,19
Reavaliação legal .......................................................... – – – –

Reservas:

Reserva legal ................................................................. 125 334 125 334 – –
Reserva estatutária ........................................................ – – – –
Outras reservas ............................................................. 512 660 530 014 —  17 354 — 3,27

Resultados transitados ........................................................... — 1 778 022 – — 1 778 022 –
Resultado do exercício .......................................................... 734 870 — 1 778 022 2 512 892 141,33

Passivos subordinados ................................................................... – – – –

Fundo para dotações futuras ........................................................ – – – –

Provisões técnicas ........................................................................ 11 290 187 17 181 605 — 5 891 418 — 34,29

Provisão para prémios não adquiridos ................................. 595 997 2 003 456 — 1 407 460 — 70,25
Provisão matemática do ramo vida ..................................... 1 758 2 092 —   334 — 15,97
Provisão para sinistros:

De vida ......................................................................... 3 982 5 985 —  2 003 — 33,47
De acidentes de trabalho .............................................. 390 120 468 596 —  78 477 — 16,75
De outros ramos ........................................................... 10 004 960 13 674 789 — 3 669 829 — 26,84

Provisão para participação nos resultados ........................... – –
Provisão para desvios de sinistralidade ................................ 194 327 582 982 —  388 655 — 66,67
Outras provisões técnicas ..................................................... 99 043 443 704 —  344 660 — 77,68

Provisões técnicas relativas a seguros de vida em que o risco de
investimento é suportado pelo tomador de seguro .................. – – – –

Provisões para outros riscos e encargos ...................................... 391 261 1 744 000 — 1 352 739 — 77,57
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Provisões para pensões ........................................................ – – – –
Provisões para impostos ...................................................... – – – –
Outras provisões ................................................................... 391 261 1 744 000 — 1 352 739 — 77,57

Depósitos recebidos de resseguradores ......................................... 3 619 201 3 820 938 —  201 737 — 5,28

Credores ....................................................................................... 1 704 299 2 356 195 —  651 896 — 27,67

Por operações de seguro directo:

Empresas do grupo ....................................................... – – – –
Empresas participadas e participantes .......................... – – – –
Outros credores ............................................................. – – – –

Por operações de resseguro:

Empresas do grupo ....................................................... – – – –
Empresas participadas e participantes .......................... 298 894 84 356 214 538 254,32
Outros credores ............................................................. 1 382 084 2 199 680 —  817 596 — 37,17

Empréstimos bancários:

De empresas do grupo .................................................. – – – –
De empresas participadas e participantes .................... – – – –
Outros credores ............................................................. – – – –

Estado e outros entes públicos ............................................. 16 610 64 788 —  48 178 — 74,36
Credores diversos:

Empresas do grupo ....................................................... – – – –
Empresas participadas e participantes .......................... – – – –
Outros credores ............................................................. 6 711 7 371 —   660 — 8,95

Acréscimos e diferimentos ........................................................... 61 473 119 189 —  57 716 — 48,42

                 Total do passivo .................................... 31 619 310 39 042 815 — 7 423 505 — 19,01

Conta de ganhos e perdas em 31 de Dezembro de 2004

CONTA TÉCNICA DO SEGURO NÃO VIDA
(Em euros)

                             Variação
2004 2003

Montante Percentagem

Prémios adquiridos líquidos de resseguro ...................................... 1 677 519 7 951 074 — 6 273 555 — 78,90

Prémios brutos emitidos ....................................................... 1 191 509 10 945 248 — 9 753 739 — 89,11
Prémios de resseguro cedido ................................................. 468 447 3 493 068 — 3 024 621 — 86,59
Provisão para prémios não adquiridos (variação) ................ — 1 407 460 — 781 665 —  625 795 80,06
Provisão para prémios não adquiridos, parte dos ressegura-

dores (variação) ................................................................ —  453 003 — 282 770 —  170 233 60,20

Proveitos dos investimentos ........................................................ 622 418 568 512 53 905 9,48

Rendimentos de partes de capital:

Relativos a empresas do grupo ..................................... – – – –
Outros ........................................................................... – – – –

Rendimentos de outros investimentos:

Relativos a empresas do grupo ..................................... – – –
Outros ........................................................................... 604 632 568 512 36 120 6,35

Ganhos realizados em investimentos ................................... 17 785 – 17 785 –

Mais-valias não realizadas de investimentos ............................... – 110 552 —  110 552 — 100,00

Outros proveitos técnicos, líquidos de resseguro ......................... – – – –

Proveitos técnicos ....................................................................... 2 299 937 8 630 139 — 6 330 202 — 73,35

(Em euros)

                             Variação
2004 2003

Montante Percentagem
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Custos com sinistros, líquidos de resseguro .................................. 1 054 555 6 230 759 — 5 176 203 —  83,08

Montantes pagos .................................................................. 2 444 057 3 028 753 —  584 696 —  19,30

Montantes brutos .......................................................... 3 520 585 4 423 965 —  903 380 —  20,42
Parte dos resseguradores ............................................... 1 076 528 1 395 212 —  318 684 —  22,84

Provisão para sinistros (variação) ....................................... — 1 389 502 3 202 006 — 4 591 507 —  143,39

Montante bruto ............................................................ — 1 731 410 5 185 064 — 6 916 474 —  133,39
Parte dos resseguradores ............................................... —  341 908 1 983 058 — 2 324 967 —  117,24

Outras provisões técnicas, líquidas de resseguro (variação) ......... —  344 660 — 552 916 208 256 —  37,66

Participação nos resultados, líquida de resseguro ......................... 62 537 98 263 —  35 727 —  36,36

Custos de exploração líquidos ...................................................... 2 599 020 3 139 333 —  540 314 —  17,21

Custos de aquisição ............................................................... 916 979 2 820 510 — 1 903 531 —  67,49
Custos de aquisição diferidos (variação) ............................... – – –
Custos administrativos .......................................................... 2 007 571 1 298 291 709 280 54,63
Comissões e participação nos resultados de resseguro ......... 325 530 979 467 —  653 937 —  66,76

Custos com investimentos ........................................................... 261 331 188 244 73 088 38,83

Custos de gestão dos investimentos ..................................... 209 137 188 244 20 893 11,10
Perdas realizadas em investimentos ..................................... 52 194 – 52 194

Menos-valias não realizadas de investimentos ............................ – 181 993 —  181 993 —  100,00

Outros custos técnicos, líquidos de resseguro ............................... – – – –  

Provisão para desvios de Sinistralidade (variação) ...................... —  388 655 9 038 —  397 693 — 4 400,31

Custos técnicos ............................................................................ 3 244 128 9 294 714 — 6 050 586 —  65,10

Resultado da conta técnica do seguro não vida ........................... —  944 191 — 664 575 —  279 616 —  42,07

CONTA TÉCNICA DO SEGURO DE VIDA
(Em euros)

                             Variação
2004 2003

Montante Percentagem

Prémios líquidos de resseguro ....................................................... 3 516 4 185 —  668 — 15,97

Prémios brutos emitidos ....................................................... 3 516 4 185 —  668 — 15,97
Prémios de resseguro cedido ................................................. – – –

Proveitos dos investimentos ........................................................ 148 322 —  175 — 54,13

Rendimentos de partes de capital:

Relativos a empresas do grupo ..................................... – – – –
Outros ........................................................................... – – – –

Rendimentos de outros investimentos:

Relativos a empresas do grupo ..................................... – – –
Outros ........................................................................... 143 322 —  180 — 55,77

Ganhos realizados em investimentos ................................... 5 – 5 –

Mais-valias não realizadas de investimentos ............................... – 25 —  25 — 100,00

Outros proveitos técnicos, líquidos de resseguro ......................... – – – –

Proveitos técnicos ....................................................................... 3 664 4 532 —  868 — 19,15

Custos com sinistros, líquidos de resseguro .................................. — 1 778 — 1 623 —  155 9,57

Montantes pagos .................................................................. 225 1 610 — 1 385 — 86,05

(Em euros)

                             Variação
2004 2003

Montante Percentagem
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Montantes brutos .......................................................... 225 1 610 — 1 385 — 86,05
Parte dos resseguradores ............................................... – – – –

Provisão para sinistros (variação) ....................................... — 2 003 — 3 233 1 230 — 38,04

Montante bruto ............................................................ — 2 003 — 3 233 1 230 — 38,04
Parte dos resseguradores ............................................... – – – –

Outras provisões técnicas, líquidas de resseguro (variação) ......... —  334 —  282 —  52 18,55

Provisão matemática do ramo vida, líquida de resseguro .... —  334 —  282 —  52 18,55

Montante bruto ............................................................ —  334 —  282 —  52 18,55
Parte dos resseguradores ............................................... – – – –

Outras provisões técnicas, líquidas de resseguro ................... – – – –

Participação nos resultados, líquida de resseguro ......................... 733 2 820 — 2 087 — 74,00

Custos de exploração líquidos ...................................................... 6 405 496 5 909 1 190,30

Custos de aquisição ............................................................... – – – –
Custos de aquisição diferidos (variação) ............................... – – – –
Custos administrativos .......................................................... 6 405 496 5 909 1 190,30
Comissões e participação nos resultados de resseguro ......... – – – –

Custos com investimentos ........................................................... – 5 —  5 — 100,00

Custos de gestão dos investimentos ..................................... – 5 —  5 — 100,00
Perdas realizadas em investimentos ..................................... – – – –

Menos-valias não realizadas de investimentos ............................ – 46 —  46 — 100,00

Outros custos técnicos, líquidos de resseguro ............................... – – – –

Dotação ou utilização do fundo para dotações futuras ................ – – – –

Custos técnicos ............................................................................ 5 026 1 463 3 563 243,64

Resultado da conta técnica do seguro de vida ............................. — 1 362 3 070 — 4 431 — 144,36

CONTA NÃO TÉCNICA
(Em euros)

                             Variação
2004 2003

Montante Percentagem

Resultado da conta técnica do seguro não vida ........................... — 944 191 — 664 575 — 279 616 — 42,07
Resultado da conta técnica do seguro vida .................................. — 1 362 3 070 — 4 432 — 144,35

Resultado da conta técnica .......................................................... — 945 553 — 661 505 — 284 047 — 42,94

Proveitos dos investimentos ........................................................ 604 562 436 191 168 371 38,60

Rendimentos de partes de capital:

Relativos a empresas do grupo ..................................... – – – –
Outros ........................................................................... – – – –

Rendimentos de outros investimentos:

Relativos a empresas do grupo ..................................... – – –
Outros ........................................................................... 264 372 436 191 — 171 819 — 39,39

Ganhos realizados em investimentos ................................... 340 190 – 340 190 –

Mais-valias não realizadas de investimentos ............................... 24 860 207 123 — 182 263 — 88,00

Outros proveitos .......................................................................... 18 283 1 875 16 408 875,02

Proveitos não técnicos ................................................................ 647 705 645 189 2 516 0,39

(Em euros)

                             Variação
2004 2003

Montante Percentagem
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Custos com investimentos ........................................................... 210 500 38 758 171 743 443,12

Custos de gestão dos investimentos ..................................... 87 832 38 758 49 075 126,62
Perdas realizadas em investimentos ..................................... 122 668 – 122 668 –

Menos-valias não realizadas de investimentos ............................ 10 375 470 310 —  459 935 — 97,79

Outros custos, incluíndo provisões .............................................. 41 337 1 826 622 — 1 785 286 — 97,74

Custos não técnicos ..................................................................... 262 212 2 335 690 — 2 073 477 — 88,77

Resultado da actividade corrente .................................................. — 560 060 — 2 352 007 1 791 946 — 76,19

Proveitos e ganhos extraordinários ............................................. 1 370 494 257 289 1 113 205 432,67
Custos e perdas extraordinários ................................................... 60 916 17 661 43 255 244,91

Resultado extraordinário .............................................................. 1 309 578 239 628 1 069 950 446,50
Dotação ou utilização da reserva de reav  regulamentar ............. — 14 485 334 650 —  349 135 — 104,33
Recuperação de mais e menos-valias realizadas de inv .............. – – – –

Resultado antes de impostos ........................................................ 735 033 — 1 777 729 2 512 761 — 141,35
Imposto sobre o rendimento do exercício ................................... 163 293 — 131 — 44,57

Resultado líquido do exercício ...................................................... 734 870 — 1 778 022 2 512 892 141,33

(Em euros)

                             Variação
2004 2003

Montante Percentagem

Anexo ao balanço e à conta de ganhos e perdas
em 31 de Dezembro de 2004

3 — Os critérios de valorimetria aplicados às várias rubricas das
contas anuais foram os definidos pelo Plano de Contas para as Em-
presas de Seguros. Quanto ao método de cálculo das amortizações e
provisões, foi seguida a respectiva legislação em vigor, sendo aplica-
do o método das quotas constantes para as amortizações, e utilizadas
as taxas máximas da portaria das amortizações.

 Face à descontinuidade da operação e à efectiva e plena extinção,
ao longo do ano, das coberturas conferidas em exercícios anteriores
e destes transitadas — salvo de um reduzido número relativas a al-
guns, poucos, riscos de engenharia e de acidentes pessoais, ainda
actuantes, mas insusceptíveis de quantificação, abrangidos por ne-
gócios dos ramos incêndio e outros danos, acidentes pessoais e de
responsabilidade civil geral — os tradicionais critérios de cálculo das
provisões para prémios não adquiridos, para riscos em curso e para
desvios de sinistralidade não se revelam os mais ajustados.

Por isso, foi entendido adoptar, com base em juízos de cautela e de
prudência, critérios mais adaptados à realidade do processo de des-
continuidade, embora não consistentes com os adoptados em anos
anteriores, e que foram os seguintes:

Redução para um terço do montante das referidas provisões
registadas no balanço de 2003 com referência aos ramos aci-
dentes pessoais, responsabilidade civil geral e ao grupo incên-
dio e outros danos em coisas;

Passagem a zero dos montantes das provisões, dos referidos ti-
pos, registadas em 2003, com referência a todos os outros
ramos, por extinção de todas as coberturas.

4 — Foram utilizados os câmbios oficiais indicativos de divisas do
Banco de Portugal de 31 de Dezembro de 2004 para as moedas com
cotações oficiais. Para as restantes moedas foram aplicadas as cota-
ções não oficiais do Banco de Portugal, no fim do mês de Dezembro
de 2004.

7 — Pessoal no activo/número médio de trabalhadores no ano
de 2004:

O pessoal no activo em 31 de Dezembro de 2004, por categorias,
era o seguinte:

Categorias Número

Director-coordenador ........................................................... 1
Chefe de serviços ................................................................. 0

Programador sénior .............................................................. 1
Chefe de secção ................................................................... 1
Programador ......................................................................... 1
Subchefe de secção ............................................................... 0
Escriturário/X ....................................................................... 0
Secretária do conselho de administração ............................. 0
Telefonista/recepcionista ..................................................... 0
Empregado de serviços gerais .............................................. 0

Pessoal afecto à exploração ................................................ 4
Porteiras ............................................................................... 6

                                Total ......................................... 10

Dado que a empresa se encontra num processo de descontinuidade
das suas operações, houve um número de rescisões elevadas, pelo que
o número médio de trabalhadores em 2004, é um indicador sem sig-
nificado.

8 — Montante dos custos com o pessoal referente ao exercício,
acima discriminado:

(Em euros)

Rubricas Valores

Remunerações:

6800 Dos órgãos sociais ..................................... 80 794
6801 Do pessoal ................................................. 302 089
6802 Encargos sobre remunerações .................... 71 176

Custos com pensões:

6803 Pensões e respectivos encargos ......... — 1 259
6804 Prémios e contribuições para pensões –

12 — Dívidas de cobrança duvidosa:

Resseguradores ......................................................... 13 495
Ressegurados ............................................................ –

                           Total ................................... 13 495

19 — O valor das responsabilidades com pensões assumidas pela
Companhia em 31 de Dezembro de 2004, é de 754 640,52 euros.

Categorias Número
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O património do Fundo gerido pela CGD Pensões, na mesma  data,
ascende a 820 532,12 euros.

20 — O IRC declarado dos exercícios de 2001, 2002 e 2003, ainda
não foi confirmado ou corrigido pela Direcção-Geral dos Impostos.

Assim, para o exercício de 2004:

Imposto estimado .................................................... 163
Retenção efectuada por terceiros ............................ 17 763
Entregas por conta .................................................. –

Diferença a receber ................................................. 17 600

O imposto estimado corresponde a tributações autónomas.
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24 — Movimentos relativos a reavaliações, de acordo com o seguinte mapa:

(Em euros)

Imobilizações
Rubricas Investimentos Total

corpóreas

Reserva de reavaliação:

Início do exercício ........................................................................................... – 7 443 563 7 443 563
Aumentos ......................................................................................................... –  14 485  14 485
Diminuições:

Incorporação no capital social ................................................................. – – –
Outras ....................................................................................................... – – –

Fim do exercício .............................................................................................. – 7 458 048 7 458 048

Custos históricos ...................................................................................................... –  677 189  677 189
Reavaliações (a) ....................................................................................................... – 7 679 800 7 679 800
Valores contabilísticos reavaliados ........................................................................... – 8 356 989 8 356 989

(a) Reavaliações acumuladas durante os sucessivos exercício.

25 — A reserva de reavaliação corresponde à reavaliação regulamentar no valor de 7 458 048 euros.

26 — Desdobramento das contas de provisões pelas respectivas subcontas, conforme quadro seguinte:

(Em euros)

Saldo Saldo
Contas Aumento Redução

inicial final

490 — Provisão para recibos por cobrar ........................................ – – – –
491 — Provisão para créditos de cobrança duvidosa:

3 — De outros devedores ........................................................  200 929 13 495  200 929 13 495

492 — Provisão para riscos e encargos:

0 — Pensões de reforma ......................................................... – – – –
3 — Outros riscos e encargos .................................................. 1 744 000 4 361 1 357 100 391 261

28 — Demonstração dos resultados extraordinários como segue:

Custos e perdas:
(Em euros)

2004 2003

69100 — Donativos ................................................................................................................................ 3 000 1 250
69101 — Mecenato ................................................................................................................................ – –
69102 — Despesas confidenciais ............................................................................................................ – –
69103 — Perdas em imobilizações corpóreas ........................................................................................ 16 359 865
69104 — Ofertas a clientes .................................................................................................................... – –
69105 — Dívidas incobráveis ................................................................................................................. – 15 510
69106 — Multas e penalidades ............................................................................................................... 347 –
69107 — Quotizações diversas ............................................................................................................... 72 36
69108 — Correcções relativas a exercícios anteriores ........................................................................... 30 128 –
69109 — Outros custos/perdas extraordinárias ....................................................................................... 11 010 –
83 — Resultados extraordinários ............................................................................................................. 1 309 578 239 628

................................................................................................................................................................ 1 370 494 257 289

Proveitos e ganhos:
(Em euros)

2004 2003

79100 — Restituição de impostos .......................................................................................................... – –
79101 — Recuperação de dívidas ............................................................................................................ – –
79102 — Redução de amortizações e provisões ..................................................................................... 1 369 362 253 180
79103 — Ganhos em imobilizações corpóreas ....................................................................................... 1 131 2 963
79107 — Correcções relativas a exercícios anteriores ........................................................................... – 1 146
79108 — Outros proveitos e ganhos extraordinários ............................................................................. 1 –

................................................................................................................................................................ 1 370 494 257 289
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29 — Imposto estimado sobre resultados:

Resultado corrente ....................................................................................................................................................................... –
Resultado extraordinário ............................................................................................................................................................. –

                                                               Total ...................................................................................................... –

Tributação autónoma: 163 euros.

33 — Com relação às seguintes provisões técnicas:
(Em euros)

Custos Valor Valor
Montantes

Rubricas de aquisição de balanço de balanço
calculados

diferidos em 2004 em 2003

Provisão para prémios não adquiridos ...................................................... 595 997 – 595 997 2 003 456
Provisão matemática ................................................................................ 1 758 – 1 758 2 092
Provisão para riscos em curso .................................................................. 99 043 – 99 043 443 704

V. nota n.º 3.

34 — Desenvolvimento da provisão para sinistros relativa a sinistros ocorridos em exercícios anteriores e dos seus reajustamentos (correc-
ções) e discriminação dos custos com sinistros:

(Em euros)

Provisão Custos Provisão
para sinistros (a) com sinistros (a) para sinistros (a)

Reajustamentos
Ramos/grupos de ramos em 31 de De- montantes pagos em 31 de De-

zembro de 2004 no exercício zembro de 2003
(1) (2) (3) (3)+(2)–(1)

Vida ...................................................................................................... 5 985 225 3 982 — 1 778

Não vida:

Acidentes e doença ....................................................................... 742 031 195 238 525 374 — 21 419
Incêndio e outros danos ............................................................... 2 928 832 2 117 348 1 706 064 894 580
Automóvel:

Responsabilidade civil ........................................................... 8 921 171 618 280 7 176 124 — 1 126 766
Outras coberturas .................................................................. 21 955 — 91 048 16 123 — 96 879

Marítimo, aéreo e transportes ..................................................... 793 054 571 666 475 584 254 196
Responsabilidade civil geral .......................................................... 383 219 78 516 337 579 32 876
Crédito e caução ........................................................................... 107 239 25 709 123 315 41 785
Protecção jurídica ......................................................................... –   –   –   –   
Assistência .................................................................................... –   –   –   –   
Diversos ........................................................................................ 245 885 4 875 34 917 — 206 093

                                    Total .................................................... 14 143 385 3 520 585 10 395 080 — 227 720

                                    Total geral .......................................... 14 149 370 3 520 809 10 399 062 — 229 499

(a) Sinistros ocorridos no ano 2003 e anteriores.

Discriminação de alguns valores por ramos:
(Em euros)

Montantes
Montantes pagos-custos Variação

Custos
pagos- de gestão da provisão

Ramos/grupos de ramos com sinistros
-prestações de sinistros para sinistros

imputados
(1) (2) (3) (4)=(1)+(2)+(3)

Seguro directo:

Acidentes e doença .................................................................................. – – – –
Incêndio ................................................................................................... – – – –
Automóvel:

Responsabilidade civil ...................................................................... – – – –
Outras coberturas ............................................................................. – – – –

Marítimo, aéreo e transportes ................................................................ – – – –
Responsabilidade civil geral ..................................................................... – – – –
Crédito e caução ...................................................................................... – – – –
Protecção jurídica .................................................................................... – – – –
Assistência ............................................................................................... – – – –
Diversos ................................................................................................... – – – –

                                         Total ....................................................... – – – –

Resseguro aceite .............................................................................................. 3 362 422 158 342 — 1 731 589 1 789 175

                                         Total geral ............................................. 3 362 422 158 342 — 1 731 589 1 789 175
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A evolução das provisões para sinistros em suspenso resulta da in-
corporação da melhor e mais actual informação recebida das cedentes
até à data do encerramento das contas e têm em conta as conclusões
dos estudos actuariais realizados, em meados de 2004, quer pelo actuá-
rio responsável quer pela Watson Wyatt, reflectindo, ainda, em parte,
os efeitos das operações de cancelamento de responsabilidades, por pa-
gamentos e saídas de carteira de sinistros, concluídas no ano.

36 — Respondido no ponto 3.

37 — As avaliações dos edifícios foram efectuadas segundo os ter-
mos regulamentares estabelecidos na Norma 16/99-R, de 29 de De-
zembro, do ISP.

Discriminação dos terrenos e edifícios segundo o exercício corres-
pondente à sua avaliação, conforme se segue:

Exercício da última avaliação — 2000;
Valor de aquisição — 218 735 euros;
Valor de balanço — 8 040 123 euros.

38 — O valor da provisão matemática do seguro de vida em resse-
guro aceite, que a nossa Companhia deixou de explorar, e que é ape-
nas residual, corresponde a 50% dos prémios líquidos de estornos e
anulações contabilizados no exercício, de acordo com a informação
das cedentes.

40 — Discriminação de alguns valores relativos ao seguro não-vida em resseguro aceite:
(Em euros)

Prémios Prémios Custos Custos
Saldo de

Ramos/grupos de ramos brutos brutos com sinistros de exploração
resseguro

emitidos adquiridos brutos (a) brutos (a)

Seguro directo:

Acidentes e doença .......................................................... – – – – –
Incêndio ........................................................................... – – – – –
Automóvel:

Responsabilidade civil .............................................. – – – – –
Outras coberturas ..................................................... – – – – –

Marítimo, aéreo e transportes ........................................ – – – – –
Responsabilidade civil geral ............................................. – – – – –
Crédito e caução .............................................................. – – – – –
Protecção jurídica ............................................................ – – – – –
Assistência ....................................................................... – – – – –
Diversos ........................................................................... – – – – –

                                       Total ................................... – – – – –

Resseguro aceite ...................................................................... 1 191 509 2 598 969 1 789 175 2 924 550 — 138 700

                                       Total geral ......................... 1 191 509 2 598 969 1 789 175 2 924 550 — 138 700

(a) Sem dedução da parte dos resseguradores.

41 — Relato por segmentos:

a) Relato por segmentos de negócio:
(Em euros)

Incêndio
Ramo Ramo Marítimo

Contas a considerar Rubricas e outros
vida não vida e transportes

danos

70 Prémios brutos emitidos ............................. 3 516 1 191 509 264 850 540 434
71 Prémios de resseguro cedido ....................... – 468 447 129 693 218 418

70+/-6110+/-6130 Prémios brutos adquiridos ........................... – 2 598 969 402 087 705 504
74+75+76-64-65-66 Resultado dos investimentos ....................... 148 361 087 82 211 16 680
600+601+602+603 Custos com sinistros brutos ........................ — 1 778 1 789 175 1 949 314 539 957

63 Custos de exploração brutos ....................... 6 405 2 924 550 1 064 301 1 101 755
800/801 Resultado técnico ........................................ — 1 362 — 944 191 — 149 711 — 608 384

Activos afectos à representação das provi-
sões técnicas ............................................ – 20 110 222 4 177 279 847 547

Provisões técnicas ...................................... 5 740 11 284 447 2 343 996 475 584

b) Relato por segmentos geográficos:

(Em euros)

Contas a considerar Rubricas Portugal

70 Prémios brutos emitidos ............................................................................................................... 1 195 025
71 Prémios de resseguro cedido ......................................................................................................... 468 447

70+/-6110+/-6130 Prémios brutos adquiridos ............................................................................................................. 2 598 969
74+75+76-64-65-66 Resultado dos investimentos ......................................................................................................... 361 235
600+601+602+603 Custos com sinistros brutos .......................................................................................................... 1 787 397

63 Custos de exploração brutos ......................................................................................................... 2 930 955
800/801 Resultado técnico .......................................................................................................................... — 945 553

Activos afectos à representação das provisões técnicas .............................................................. 20 110 222
Provisões técnicas ........................................................................................................................ 11 290 187
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A Companhia Portuguesa de Resseguros opera a partir de Portugal.
Os prémios de resseguro aceite ao mercado estrangeiro não atin-

gem 10% dos prémios totais, dado que o negócio aceite à S&P —
Irlanda é considerado negócio nacional.

42 — Indicação de alguns valores relativos ao seguro de vida, de
acordo com o seguinte quadro (em euros):

Prémios brutos de seguro directo ..................... –

Relativos a contratos individuais .............. –
Relativos a contratos de grupo ................ – –

Periódicos ................................................. –
Não periódicos .......................................... – –

De contratos sem participação nos resul-
tados ...................................................... –

De contratos com participação nos resul-
tados ...................................................... – –

De contratos em que o risco de investi-
mento é suportado pelo tomador de se-
guro ....................................................... –

Prémios brutos emitidos de resseguro aceite ..... 3 516

Saldo de resseguro ..................................... –

44 — Indicação dos investimentos segundo a sua afectação, de acor-
do com o seguinte quadro:

(Em euros)

Seguro Seguro
Rubricas Livres

de vida não-vida

Terrenos e edifícios .......... – 5 234 884 2 805 239
Investimentos em empresas

do grupo e associadas .... – – –
Outros investimentos finan-

ceiros ............................. – 13 650 000 3 716 866
Depósitos junto de empre-

sas cedentes ................... 5 252 1 225 338 –

             Total ................ 5 252 20 110 222 6 522 105

Mapa de imóveis
(Em euros)

Valor de
Localização inventário

em 2004

Lisboa:

Calçada do Tojal, 49-49A .................................  638 461
Rua de Buenos Aires, 12-12B ...........................  1 102 343
Rua de Buenos Aires, 5-5C ...............................  1 222 055
Rua de Carvalho Araújo, 93-93C ......................  698 317
Rua do Coronel Ribeiro Viana, 25 ....................  813 040
Rua de João Frederico Ludovice, 4-4B .............  593 569
Rua de Maria Andrade, 48-48C .........................  753 185
Rua de Rodrigo Reinel, 3-3B .............................  748 197
Rua de São Marçal, 186-188 .............................  494 808
Rua de São Marçal, 190 ....................................  205 505
Rua de Almeida e Sousa, 42 (gaveto) ...............  770 643

                      Total ....................................  8 040 123

O Conselho de Administração: Império Bonança — Companhia de
Seguros, S. A., presidente, representada por José Pereira Morgado —
Açoreana Seguros, S. A., representada por João Alberto Pimentel
Baeta — Axa Portugal — Companhia de Seguros, S. A., representada
por Paulo Jorge Branco Bracons — COSEC — Companhia de Segu-
ro de Créditos, S. A., representada por Maria Filomena M. Palma
Coelho C. Cardoso — Companhia de Seguros Fidelidade-Mun-
dial, S. A., representada por José Paulo Ferreira Santos.

Certificação legal das contas

1 — Introdução. — Examinei as demonstrações financeiras anexas
da Companhia Portuguesa de Resseguros, S. A., as quais compreen-
dem o balanço em 31 de Dezembro de 2004 (que evidencia um total
de balanço de 31 619 310 euros e um total de capital próprio de
14 552 890 euros, incluindo um resultado líquido de 734 870 euros),
as demonstrações dos resultados do exercício findo naquela data e os
correspondentes anexos.

2 — Responsabilidades. — É da responsabilidade do conselho de
administração a preparação de demonstrações financeiras que apre-
sentem, de forma verdadeira e apropriada, a posição financeira da
Companhia e o resultado das suas operações, bem como a adopção de
políticas e critérios adequados e a manutenção de um sistema de con-
trolo interno apropriado.

3 — A minha responsabilidade consiste em expressar uma opinião
profissional e independente, baseada no meu exame daquelas demons-
trações financeiras.

4 — Âmbito. — O exame a que procedi foi efectuado de acordo
com as Normas Técnicas e as Directrizes de Revisão/Auditoria da
Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, as quais exigem que o mes-
mo seja planeado e executado com o objectivo de obter um grau de
segurança aceitável sobre se as demonstrações financeiras estão isen-
tas de distorções materialmente relevantes. Para tanto, o referido
exame incluiu:

A verificação, numa base de amostragem, do suporte das quanti-
as e divulgações constantes das demonstrações financeiras e a
avaliação das estimativas, baseadas em juízos e critérios defi-
nidos pelo conselho de administração, utilizadas na sua prepa-
ração;

A apreciação sobre se são adequadas as políticas contabilísticas
adoptadas e a sua divulgação, tendo em conta as circunstân-
cias;

A verificação da aplicabilidade do princípio da continuidade; e
A apreciação sobre se é adequada, em termos globais, a apresen-

tação das demonstrações financeiras.

5 — Entendo que o exame efectuado proporciona uma base acei-
tável para a expressão da minha opinião.

6 — Opinião. — Em minha opinião, as demonstrações financeiras
referidas apresentam, de forma verdadeira e apropriada, em todos os
aspectos materialmente relevantes, a posição financeira da Compa-
nhia Portuguesa de Resseguros, S. A., em 31 de Dezembro de 2004, e
o resultado das suas operações no exercício findo naquela data, em
conformidade com os princípios contabilísticos geralmente aceites em
Portugal para o sector segurador.

Lisboa, 28 de Fevereiro de 2005. — O Revisor Oficial de Contas,
José Joaquim de Jesus Xavier Ferreira.

Relatório e parecer do conselho fiscal

Em obediência às disposições legais e estatutárias, o conselho fis-
cal apresenta o relatório da sua actividade durante o exercício de 2004
e o parecer sobre o balanço e contas e o relatório do conselho de
administração respeitantes ao mesmo exercício.

1 — O conselho fiscal procurou acompanhar a actividade da Com-
panhia Portuguesa de Resseguros, nomeadamente através do contac-
to com os seus serviços e com o conselho de administração, e veri-
ficou os livros selados e demais documentos de escrita. O exame foi
efectuado de acordo com as disposições legais e estatutárias aplicá-
veis.

2 — Examinámos o balanço da Companhia em 31 de Dezembro
de 2004, a conta de ganhos e perdas e respectivo anexo, os mapas do
inventário das participações financeiras e outras aplicações em valo-
res mobiliários e de imóveis e ainda o relatório elaborado pelo con-
selho de administração, para o exercício findo naquela data.

3 — O relatório do conselho de administração encontra-se de acordo
com os termos legais e evidencia os factos mais relevantes da vida da
Companhia no decurso do exercício de 2004 e o balanço e a conta de
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ganhos e perdas estão elaborados em conformidade com as normas a
que a mesma está obrigada.

4 — Os critérios valorimétricos utilizados, assim como as taxas de
amortização adoptados, iguais aos do exercício anterior, conduziram
a uma correcta avaliação do património.

5 — A valorização dos imóveis e das participações financeiras obe-
dece às disposições normativas do Instituto de Seguros de Portugal.
A constituição das provisões técnicas, foi realizada de acordo com a
situação da Companhia.

6 — No ano de 2004, prosseguiu o processo da redução da activi-
dade da Companhia Portuguesa de Resseguros, iniciada em Setembro
de 2003. Foram cancelados os contratos de resseguro com efeitos a
partir de 31de Dezembro de 2003, e deixou de se verificar a subscri-
ção de novos negócios de resseguro aceite.

Como consequência dessa redução de actividade, continuou, no ano
de 2004, a diminuição, de forma significativa, dos riscos em curso.
A provisão para riscos em curso desceu 344 660 euros. Também a
provisão para prémios não adquiridos diminuiu, relevantemente, em
1 407 460 euros. De igual modo, a provisão para sinistros e a provi-
são para desvios de sinistralidade decresceram em 3 750 309 euros e
344 600 euros, respectivamente.

Registou-se, todavia, um acréscimo significativo dos resultados lí-
quidos do exercício — de um valor negativo de 1 778 022 euros pas-
sou-se para um valor positivo de 734 870 euros. Este facto deveu-se
fundamentalmente, à receita proveniente da venda da sede (2 200 000
euros), da carteira de valores mobiliários (12 454 981 euros) e à di-
minuição acentuada das várias provisões.

A referida redução da actividade da Companhia Portuguesa de Res-
seguros traduziu-se igualmente na diminuição do pessoal afecto à ex-
ploração (de 21 unidades em 31 de Dezembro de 2003 para apenas
quatro unidades em 31 de Dezembro de 2004).

7 — Dada a venda do edifício-sede, foram mudadas as suas instala-
ções para a Avenida da Liberdade, 227, 4.º, em Lisboa, que passou a
ser a nova sede da Companhia Portuguesa de Resseguros.

8 — Nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 411/91, de 17 de
Outubro, o conselho de administração declarou que a Companhia não
tem dívidas para com a segurança social.

9 — O revisor oficial de contas, membro do conselho fiscal, ela-
borou, nos termos do artigo 452.º do Código das Sociedades Comer-
ciais, um relatório sobre a actividade por ele desenvolvida no âmbito
da sua competência e das suas atribuições, documento este que apre-
ciámos e que fica a fazer parte integrante do relatório do conselho
fiscal.

De igual modo, analisámos a certificação legal das contas, que me-
receu a nossa total concordância.

10 — Face à renúncia do Dr. Luís Santos ao cargo de administra-
dor com efeitos a partir de 31 de Agosto de 2004, o conselho de
administração decidiu cooptar a Dr.ª Filomena Palma Coelho para
exercer esse cargo, com efeito desde 23 de Setembro daquele ano.

11 — Face ao exposto e como consequência da acção desenvol-
vida pelo conselho fiscal no decorrer do ano de 2004 e, tendo em
atenção que a actividade das empresas do ramo segurador em geral e
a sua contabilidade em particular estão sujeitas à fiscalização do Ins-
tituto de Seguros de Portugal e que essa mesma actividade está subor-
dinada à coordenação técnica deste organismo, emitimos o seguinte
parecer:

a) Que sejam aprovados o balanço, contas e relatório do conse-
lho de administração respeitantes ao exercício de 2004;

b) Que seja aprovada a proposta do conselho de administração
no tocante à aplicação dos resultados;

c) Que seja atribuído um voto de louvor ao conselho de adminis-
tração pelo trabalho efectuado durante o exercício de 2004,
extensivo aos seus colaboradores.

Lisboa, 1 de Março de 2005. — O Conselho Fiscal: José Luís
Emídio Mateus, presidente — Luís Manuel Afonso Martins, vogal —
José Joaquim de Jesus Xavier Ferreira, vogal e revisor oficial de
contas.

Relatório do auditor

1 — Examinámos as demonstrações financeiras anexas da CPR —
Companhia Portuguesa de Resseguros, S. A., que compreendem o ba-
lanço em 31 de Dezembro de 2004, as contas de ganhos e perdas e o
anexo ao balanço e à conta de ganhos e perdas, referentes ao exercí-
cio findo naquela data, cuja elaboração e apresentação é da responsa-
bilidade do conselho de administração. A nossa responsabilidade con-
siste em expressarmos uma opinião sobre as referidas demonstrações
financeiras com base nos testes que realizámos.

2 — Excepto quanto ao mencionado no ponto 3 seguinte, o nosso
exame foi realizado de acordo com as normas de auditoria geralmen-
te aceites, as quais requerem que a auditoria seja planeada e executada
de forma a obtermos uma razoável segurança sobre se as demonstra-
ções financeiras contêm ou não erros ou omissões significativos. Uma
auditoria inclui a verificação, por amostragem, da documentação de
suporte dos valores e das informações constantes das demonstrações
financeiras. Inclui também a apreciação dos princípios contabilísticos
adoptados e das estimativas mais significativas efectuadas pelo con-
selho de administração, bem como a avaliação da apresentação das
demonstrações financeiras consideradas na sua globalidade. É nossa
convicção que a auditoria que realizámos constitui uma base razoável
da nossa opinião.

3 — Não fomos ainda habilitados com as respostas aos pedidos de
confirmação de saldos e outras informações solicitados relativos a
depósitos recebidos de resseguradores, resseguradores, depósitos junto
de empresas cedentes e ressegurados, cujos saldos em 31 de Dezembro
de 2004 representavam, respectivamente, 5,1%, 2,6%, 3,5% e 2,0%
do total do balanço e 100%, 86%, 97% e 44% dos respectivos totais
das amostras dos pedidos de confirmação. Apesar dos procedimentos
alternativos de auditoria adoptados, esta situação consubstancia uma
limitação ao âmbito do nosso trabalho.

4 — Uma vez que, conforme divulgado no relatório de gestão, a
Companhia cessou no final de 2003 a subscrição de novos riscos e
procedeu ao cancelamento dos contratos em vigor, a actividade da
Companhia esteve no exercício circunscrita basicamente à gestão
corrente dos negócios com riscos em curso ou com sinistros em
suspenso e à execução do programa de racionalização de recursos e
estruturas. As características específicas da actividade de seguros e de
resseguro requerem que uma parte significativa das contas das segura-
doras, nomeadamente a parte relacionada com os movimentos técni-
cos de sinistros e respectivas provisões, seja baseada em estimativas
apoiadas em dados históricos e previsionais segundo critérios actua-
riais. Relativamente à globalidade das contas foi seguido o princípio
contabilístico da continuidade das operações, o qual poderá deixar de
ser aplicável face às deliberações dos accionistas.

5 — Em nossa opinião, excepto quanto ao mencionado nos pon-
tos 3 e 4 anteriores, as demonstrações financeiras antes referidas apre-
sentam adequada e apropriadamente, em todos os aspectos material-
mente relevantes, a situação financeira da CPR — Companhia
Portuguesa de Resseguros, S. A., em 31 de Dezembro de 2004, bem
como o resultado das suas operações referentes ao exercício findo
naquela data, em conformidade com os princípios contabilísticos ge-
ralmente aceites na actividade seguradora em Portugal.

Lisboa, 11 de Março de 2005. — O Auditor, BDO & Associados.

Acta n.º 35 da assembleia geral

Aos 15 dias do mês de Março de 2005, pelas 15 horas, na Avenida
de Berna, 19, 10.º, na cidade de Lisboa, reuniram-se em assembleia
geral os accionistas da Companhia Portuguesa de Resseguros, S. A.,
verificando-se a presença de representantes de todos os accionistas,
titulares de 100% do capital social, do conselho de administração, do
conselho fiscal e do presidente da mesa da assembleia geral.

Face à ausência do secretário da mesa da assembleia geral, o
Sr. Presidente convidou para assumir essa função o representante do
accionista Império Bonança, José Paulo Ferreira Santos, que aceitou,
com a aprovação unânime dos restantes accionistas presentes.

Verificadas as presenças e a regularidade dos respectivos mandatos,
o presidente da mesa da assembleia geral declarou que esta se encon-
trava legalmente constituída para reunir e deliberar validamente como
assembleia universal, nos termos do artigo 54.º do Código das Socie-
dades Comerciais, designadamente sobre os pontos da convocatória.
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A convocatória havia sido previamente distribuída aos senhores
accionistas, nos seguintes termos:

Assembleia geral ordinária

Convocatória

A pedido do conselho de administração, convocam-se os
senhores accionistas para se reunirem, na Avenida de Berna,
19, 10.º, no dia 15 de Março de 2005, pelas 15 horas em
assembleia universal, a constituir, e com poderes para delibe-
rar, nos termos do artigo 54.º do Código das Sociedades Co-
merciais, em especial sobre os assuntos constantes da seguinte
ordem de trabalhos:

1.º Deliberar sobre o relatório de gestão e contas do exer-
cício de 2004;

2.º Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
3.º Proceder à apreciação geral da administração e da fis-

calização da sociedade;
4.º Deliberar sobre qualquer outro assunto de interesse para

a sociedade.

De acordo com os estatutos da sociedade, poderão partici-
par na assembleia geral os accionistas titulares de 100 ou mais
acções, averbadas em seu nome, cuja titularidade seja do-
cumentada por carta emitida por instituição de crédito a cuja

guarda as acções estejam confiadas. A casa lote de 100 acções
corresponde um voto.

Após solicitar dispensa da leitura da convocatória e do relatório
anual, balanço e contas de 2004, e não tendo qualquer accionista ou
membro do conselho fiscal manifestado a pretensão de usar da pala-
vra antes da ordem de trabalhos, o Sr. Presidente da Mesa da Assem-
bleia Geral colocou, de imediato, à discussão o ponto 1.º da agenda.

Pediu, então, a palavra o Sr. Presidente do Conselho de Adminis-
tração, Dr. José Pereira Morgado, para efectuar uma breve apresen-
tação do referido documento com especial ênfase na justificação do
resultado, que resulta, essencialmente, da variação negativa das pro-
visões de riscos em curso e de desvios de sinistralidade, já que, por um
lado, os prémios adquiridos, líquidos de resseguros, deduzidos das co-
missões e participações de resultados também líquidas das comissões
de resseguro cedido, correspondem, grosso modo, aos custos com si-
nistros líquidos das partes a cargo dos resseguradores e, por outro lado,
os proveitos líquidos de investimentos, incluindo mais e menos-valias
realizadas e não realizadas, se cifram em valor equivalente aos dos
custos administrativos deduzidos dos proveitos e ganhos extraordiná-
rios, compensando-se.

Posto à votação, o relatório de gestão e contas do exercício de
2004 foi aprovado por unanimidade.

O Sr. Presidente da Mesa da Assembleia Geral colocou, então, à
discussão o ponto 2.º da agenda.

3000193869

JAIME SALAZAR SAMPAIO

TEATRO COMPLETO
Introdução e organização de SEBASTIANA FADDA

4 vols.
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4. Empresas — Registo comercial
COIMBRA
COIMBRA

VÍTOR, HENRIQUE & CRUZ — REPARAÇÃO
AUTOMÓVEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Identificação de
pessoa colectiva n.º 507294408; inscrição n.º 01; número e data
da apresentação: 15/20050317; pasta n.º 13 067.

Certifico que foi constituída por Henrique Manuel Leitão Silva
Marques, João Paulo Carvalho Cruz, ambos solteiros, maiores, e Ví-
tor Manuel Correia da Silva Santos, casado com Fernanda Barbosa
dos Santos Silva em comunhão de adquiridos, a sociedade por quotas
em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Vítor, Henrique & Cruz — Repa-
ração Automóvel, L.da, e tem a sua sede na Quinta da Ribeira, 1, ar-
mazém I, freguesia de Eiras, concelho de Coimbra.

2 — A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá des-
locar a sede social dentro do mesmo concelho ou para concelho limí-
trofe e criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de re-
presentação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na exploração de oficina de repa-
ração automóvel, instalação de gás em automóveis, comércio de pneus
e acessórios para automóveis e de automóveis.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de seis mil
euros e corresponde à soma de três quotas iguais dos valores nominais
de dois mil euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios Hen-
rique Manuel Leitão Silva Marques, João Paulo Carvalho Cruz e Vítor
Manuel Correia da Silva Santos.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado, ficará a cargo de sócios ou não sócios que vierem a ser
designados em assembleia geral, ficando desde já nomeados gerentes
todos os sócios.

2 — Para a sociedade ficar obrigada nos seus actos e contratos é
necessária a intervenção conjunta de dois gerentes.

3 — A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcial-
mente, em participação nos lucros da sociedade.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas por
leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da socie-
dade, que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida, se
defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quando
esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for incluída
em massa falida, ou quando, fora dos casos previstos na lei, for cedida
sem consentimento da sociedade.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

ARTIGO 9.º

1 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global igual a vinte vezes o capital social, desde que

deliberado por unanimidade dos sócios que representem a totalidade
do capital social, reembolsáveis quando julgadas dispensáveis, sendo a
data e a forma de restituição fixadas em assembleia geral, que delibere
o reembolso.

2 — Qualquer sócio poderá fazer suprimentos à sociedade, quando
esta deles carecer nas condições de retribuição e reembolso, que fo-
rem fixadas em assembleia geral.

Está conforme o original.

23 de Março de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 3000193716

ABEL AMARAL SANTOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Identificação de
pessoa colectiva n.º 507251237; inscrição n.º 01; número e data
da apresentação: 10/20050318; pasta n.º 10 370.

Certifico que por Abel do Amaral dos Santos, divorciado, foi cons-
tituída a sociedade unipessoal por quotas em epígrafe que se rege pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de Abel Amaral Santos, Uni-
pessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua do Engenheiro Júlio Araújo
Vieira, 26, freguesia de São Martinho do Bispo, concelho de Coim-
bra.

§ único. Por simples decisão, a gerência da sociedade poderá trans-
ferir a sua sede para outro local, do mesmo concelho ou concelhos
limítrofes, bem como criar ou encerrar filiais, sucursais ou qualquer
outra forma de representação social.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto, fabrico de estores, persianas e aces-
sórios destinados à construção civil, comércio dos mesmos e de ou-
tros produtos ou materiais para a construção civil que tenha adquirido
para revenda, acabamentos de móveis e sua venda e prestação de
serviço e de mão de obra para a construção civil.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinco mil euros, e corresponde à quota de igual valor nominal per-
tencente ao único sócio.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, fica a cargo do
sócio ou de não sócio conforme for deliberado em assembleia geral,
ficando desde já nomeado gerente o sócio único.

§ único. Para validamente representar e obrigar a sociedade, em
todos os seus actos e contratos, é suficiente a assinatura de um geren-
te.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizada a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam a prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

1 — O sócio único está autorizado a fazer prestações suplementa-
res de capital à sociedade, até ao montante global correspondente até
vinte vezes o capital social.

2 — O sócio poderá fazer suprimentos à sociedade, quando esta
deles carecer nas condições de retribuição e reembolso, que por ele
sócio forem fixadas.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos per-
mitidos por lei.

Está conforme o original.

23 de Março de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 3000193712
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IMOBILIÁRIA O CAVALO II — COMPRA E VENDA
DE BENS IMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Identificação de
pessoa colectiva n.º 506787729; inscrição n.º 01; número e data
da apresentação: 16/20050317; pasta n.º 10 368.

Certifico que foi constituída a sociedade anónima em epígrafe que
se rege pelos seguintes estatutos:

CAPÍTULO I

Denominação, sede e objecto

ARTIGO 1.º

 A sociedade adopta a firma Imobiliária O Cavalo II — Compra e
Venda de Bens Imóveis, S. A.

ARTIGO 2.º

1 — A sede social é na Rua da Sofia, 139, 4.º, esquerdo, freguesia
de Coimbra (Santa Cruz), concelho de Coimbra, podendo ser transfe-
rida, nos termos da lei, por deliberação do conselho de administração.

 2 — O conselho de administração, ou o administrador único, po-
derá criar, dentro ou fora do País, delegações, agências, sucursais ou
qualquer outra forma de representação que julgue conveniente.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a compra, venda e permuta de imó-
veis e revenda dos adquiridos para esse fim, promoção imobiliária e
construção civil.

ARTIGO 4.º

1 — A sociedade pode adquirir e alienar participações em socie-
dades, de direito nacionais ou estrangeiro, com objecto igual ou dife-
rente do referido no artigo anterior, em sociedades reguladas por leis
especiais e em sociedades de responsabilidade ilimitada nos termos da
lei.

2 — A sociedade poderá ainda associar-se com outras pessoas jurí-
dicas para, nomeadamente, formar novas sociedades, agrupamentos
complementares de empresas, agrupamentos europeus de interesse
económico, consórcios e associação em participação.

CAPÍTULO II

Capital, acções e obrigações

ARTIGO 5.º

1 — O capital social é de cinquenta mil euros, está integralmente
subscrito e realizado e é dividido em mil acções, com o valor nominal
de cinquenta euros cada, sendo todas ordinárias.

2 — O capital social poderá ser elevado até um milhão de euros,
por uma ou mais vezes, por deliberação do conselho de administração
ou do administrador único, que fixará a forma, as condições de subs-
crição e as categorias de acções a emitir de entre as previstas neste
pacto ou outras permitidas por lei.

ARTIGO 6.º

1 — As acções serão escriturais ou tituladas e estas últimas nomi-
nativas ou ao portador, reciprocamente convertíveis à vontade do
accionista, a cargo de quem ficarão as despesas de conversão.

 2 — Na falta de indicação do accionista, as acções de que seja ti-
tular são emitidas sob a forma escritural, ficando sujeitas ao regime
nominativo. Para as acções tituladas haverá títulos de 1, 5, 10, 50,
100, 1000, 10 000 e 100 000 acções.

 3 — Os títulos serão assinados por dois administradores ou pelo
administrador único, podendo ambas as assinaturas ser de chancela,
por eles autorizada ou por igual número de mandatários da sociedade,
para o efeito designados.

ARTIGO 7.º

1 — A realização das entradas referentes a aumento do capital social
poderá ser diferida, dentro dos limites legais, entrando o accionista
em mora após interpelação.

2 — Os accionistas que se encontrarem em mora serão avisados,
por, carta registada, de que lhes é concedido um novo prazo de 90 dias
para efectuarem o pagamento da importância em dívida, acrescida
dos juros moratórios à taxa máxima permitida por lei, sob pena de
perderem a favor da sociedade as acções em relação às quais se veri-
ficar a mora e ainda os pagamentos efectuados quanto a essas acções.

3 — As perdas referidas no número anterior devem ser comunica-
das, por carta registada, aos interessados.

4 — As acções serão oferecidas aos demais accionistas na propor-
ção da sua participação no capital social ou, se algum ou alguns não
manifestarem interesse na aquisição, àqueles que se dispuserem a ad-
quiri-las, procedendo-se a rateio, se necessário.

ARTIGO 8.º

1 — A sociedade poderá emitir qualquer tipo de obrigações nos
termos da lei e nas condições estabelecidas por deliberação dos acci-
onistas ou do conselho de administração.

2 — Poderão ainda ser emitidas obrigações convertíveis em acções
de categorias especiais e obrigações com direito de subscrição de ac-
ções de categoria especiais.

3 — Na hipótese de ser deliberada pelo conselho de administração
ou pelo administrador único, a emissão de um qualquer dos tipos de
obrigações referidas no número anterior, deverão existir as categorias
especiais de acções aí mencionadas.

4 — Aplicar-se-á às obrigações emitidas pela sociedade, com as
necessárias adaptações o estabelecido no anterior artigo 6.º

CAPÍTULO III

Administração e fiscalização

ARTIGO 9.º

1 — A sociedade é gerida por um administrador único ou por um
conselho de administração, composto de três, cinco, sete ou nove
membros, ficando autorizada a eleição de administradores suplentes
até número igual a um terço de um número de administradores efec-
tivos; o conselho de administração escolherá o seu presidente se este
não tiver sido designado pela assembleia geral aquando da sua eleição.

 2 — O conselho de administração pode encarregar especialmente
algum ou alguns administradores de se ocuparem de certas matérias de
administração.

 3 — O conselho de administração poderá igualmente delegar num
ou mais administradores ou numa comissão executiva a gestão cor-
rente da sociedade, nos termos e dentro dos limites legais.

4 — Competirá ao conselho de administração regular o funciona-
mento da comissão executiva e o modo como exercerá os poderes
que lhe forem cometidos.

ARTIGO 10.º

Compete ao administrador único ou ao conselho de administração,
sem prejuízo das demais atribuições que lhe conferem a lei e estes
estatutos, assegurar a gestão dos negócios sociais e efectuar todas as
operações relativas ao objecto social, para o que lhe são conferidos
os mais amplos poderes, incluindo, nomeadamente, os seguintes:

a) Representar a sociedade, em juízo, e fora dele, propor e contes-
tar quaisquer acções, transigir e desistir das mesmas e comprometer-
-se em arbitragens. Para o efeito, o conselho de administração pode-
rá delegar os seus poderes num dos seus membros;

b) Aprovar o orçamento e plano da sociedade;
c) Deliberar a emissão de obrigações e a contratação de emprésti-

mos no mercado financeiro nacional e ou estrangeiro a aceitar a fis-
calização das entidades mutuantes;

d) Designar quaisquer outras pessoas, individuais ou colectivas, para
exercício de cargos sociais noutras empresas;

e) Adquirir, alienar e onerar ou locar quaisquer bens imóveis ou
móveis, incluindo participações sociais;

f) Trespassar e tomar de trespasse estabelecimentos da actividade
da sociedade;

g) Deliberar que a sociedade preste às sociedades de que seja titular
de acções ou quotas apoio técnico e financeiro;

h) Emitir papel comercial ou qualquer outro meio de obtenção de
fundos financeiros, a cada momento permitidos por lei.

ARTIGO 11.º

A sociedade obriga-se, incluindo em cheques, letras, livranças e
aceites bancários:

a) Pela assinatura do administrador único, quando houver;
b) Pela assinatura conjunta de dois membros do conselho de admi-

nistração;
c) Pela assinatura do administrador-delegado, quando o houver, nos

termos e limites dos poderes que lhe tenham sido conferidos;
d) Pela assinatura de um ou mais mandatários, dentro dos poderes

que lhe hajam sido conferidos.
2 — A sociedade pode constituir mandatários para prática de de-

terminados actos ou categorias de actos.
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ARTIGO 12.º

Fica expressamente proibido aos administradores e mandatários
obrigar a sociedade em actos e contratos estranhos aos negócios so-
ciais.

ARTIGO 13.º

1 — O conselho de administração reunirá, normalmente, uma vez
por trimestre e, além disso, todas as vezes que o presidente ou dois
dos seus membros o convoquem, devendo as deliberações que forem
tomadas constar das respectivas actas.

 2 — O conselho de administração só pode deliberar se a maioria
dos seus membros tiver presente ou representada.

 3 — As deliberações serão tomadas por maioria dos votos emiti-
dos, tendo o presidente em caso de empate, voto de qualidade.

 4 — Qualquer administrador pode fazer-se representar nas reuni-
ões de conselho por outro administrador, mediante carta que, expli-
citando o dia e hora da reunião a que se destina, seja dirigida ao pre-
sidente, mencionada na acta e arquivada.

5 — Os administradores poderão votar por correspondência, a so-
licitação do presidente do conselho.

ARTIGO 14.º

Os membros do conselho de administração ou o administrador único,
caucionarão ou não o exercício do seu cargo conforme for deliberado
pela assembleia geral que os eleger ou, na falta de deliberação, pela
importância mínima legalmente exigida e por qualquer das formas
permitidas por lei.

ARTIGO 15.º

A fiscalização da sociedade será efectuada por um fiscal único que
terá sempre um suplente, eleitos em assembleia geral.

ARTIGO 16.º

As atribuições do fiscal único são as que lhe são especificadas na lei
e as que lhe ficam consignadas nestes estatutos.

ARTIGO 17.º

O fiscal único deverá evidenciar em acta a sua actividade, ordina-
riamente uma vez por trimestre, e extraordinariamente, sempre que
o julgue conveniente, e ainda, responder a qualquer pedido do conse-
lho de administração para dar o seu parecer sobre qualquer assunto
que este e submeta.

CAPÍTULO IV

Assembleia geral

ARTIGO 18.º

1 — A assembleia geral é constituída somente pelos accionistas com
direito a voto possuidores de acções ou títulos de subscrição e que até
oito dias antes da realização da assembleia as tenham:

a) Averbado em seu nome nos registos da sociedade, sendo nomi-
nativas;

b) Registado em seu nome nos livros da sociedade ou depositado
em instituição de crédito ou em intermediário financeiro autorizado
nos termos da lei, sendo ao portador;

c) Inscritas em conta de valores mobiliários e escriturais, se reves-
tirem essa natureza.

2 — O depósito na instituição de crédito ou em intermediário fi-
nanceiro e a inscrição referida na alínea c) do número anterior, têm
de ser comprovados por carta emitida por essa instituição que dê
entrada na sociedade pelo menos, oito dias antes da data da realiza-
ção da assembleia geral.

3 — Os accionistas só poderão comparecer na assembleia se co-
municarem essa intenção ao presidente da mesa da assembleia geral,
por escrito, até três dias antes da sua realização, salvo se tiverem
efectuado a comprovação a que se refere o número anterior.

ARTIGO 19.º

A cada acção corresponde um voto, tendo os accionistas tantos
votos quantas as acções que possuam.

ARTIGO 20.º

1 — Os accionistas que sejam pessoas singulares poder-se-ão fazer
representar nas reuniões da assembleia geral por cônjuge, ascendente
ou descendentes, administrador ou outro accionista, mediante carta
dirigida ao presidente na mesa, que indique o nome, domicílio do re-
presentante e data da assembleia.

2 — As pessoas colectivas far-se-ão representar pela pessoa que
para o efeito designarem através de carta cuja autenticidade será apre-
ciada pelo presidente da mesa.

ARTIGO 21.º

A assembleia geral poderá funcionar em primeira reunião desde que
se encontrem presentes ou representados accionistas possuidores de
acções, que titulem mais de cinquenta por cento do capital social.

ARTIGO 22.º

A mesa da assembleia geral será constituída por um presidente e
um secretário.

ARTIGO 23.º

A assembleia geral reunirá:
a) Em sessão ordinária, no prazo fixado na lei para a realização da

assembleia geral anual;
b) Em sessão extraordinária, sempre que o conselho de administra-

ção ou o órgão fiscal o julguem conveniente ou a requerimento de
accionistas que representem pelo menos, o mínimo de capital social
imposto por lei para este efeito.

ARTIGO 24.º

A remuneração dos membros dos órgãos sociais será fixada pela
assembleia geral, ou por uma comissão de vencimentos por esta de-
signada para o efeito, e poderá assumir a forma de ordenado fixo,
percentagem nos lucros ou outros benefícios, em conjunto ou apenas
em algumas dessas modalidades.

ARTIGO 25.º

O mandato dos membros dos órgãos sociais durará quatro anos,
sendo permitida a sua reeleição uma ou mais vezes.

CAPÍTULO V

Disposições gerais

ARTIGO 26.º

O exercício social coincide com o ano civil.

ARTIGO 27.º

Aos resultados líquidos evidenciados pelos documentos de presta-
ção de contas amiais, serão deduzidas as importâncias necessárias à
formação ou reconstituição da reserva legal, tendo o remanescente a
aplicação que a assembleia geral destinar, podendo esta deliberar dis-
tribuí-los, total ou parcialmente ou afectá-los a reservas.

ARTIGO 28.º

O conselho de administração, obtido o consentimento do conselho
fiscal, poderá resolver fazer adiantamentos sobre lucros no decurso
de um exercício nos termos previstos na lei.

ARTIGO 29.º

1 — A assembleia geral poderá deliberar que o capital seja reem-
bolsado total ou parcialmente, recebendo os accionistas o valor no-
minal de cada acção ou parte dela.

2 — A assembleia geral poderá determinar que, em caso de reem-
bolso parcial, se proceda a sorteio.

ARTIGO 30.º

Em caso de emissão de novas acções, em virtude de aumento de
capital, estas quinhoarão nos lucros a distribuir conforme for deter-
minado na deliberação de aumento e, na falta de tal disposição pro-
porcionalmente ao período que mediar entre a data do início do pe-
ríodo de subscrição e o encerramento do exercício social.

ARTIGO 31.º

Em caso de aumento de capital social, por incorporação de reser-
vas, a emissão de novas acções respeitará a proporção de entre as
várias categorias existentes, sendo pois, atribuídas ao accionista ac-
ções da espécie por ele detida.

ARTIGO 32.º

1 — Mediante deliberação tomada por maioria simples dos votos
emitidos, poderá ser exigida aos accionistas titulares de acções nomi-
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nativas a realização de prestações suplementares até ao montante
global de um milhão de euros, na proporção das acções nominativas
que detiverem ao tempo da deliberação.

2 — Os accionistas da sociedade poderão ainda efectuar prestações
acessórias, pecuniárias, até ao montante máximo de cinco milhões de
euros, devendo tais prestações ser efectuadas nos montantes e nas
datas fixadas em deliberação do conselho de administração.

Está conforme o original.

23 de Março de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 3000193709

DIGITAL STRONG COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
DE TELECOMUNICAÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Identificação de
pessoa colectiva n.º 507013115; inscrição n.º 01; número e data
da apresentação: 09/20050318; pasta n.º 10 369.

Certifico que foi constituída por Bruno Rafael Campos Carvalho, sol-
teiro, maior, a sociedade unipessoal por quotas em epígrafe que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de Digital Strong Comércio de
Equipamentos de Telecomunicações, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede
em Ladeira da Santiva, 131, lugar de Casa-Branca, freguesia de Santo
António dos Olivais, concelho de Coimbra.

§ único. Por simples decisão, a gerência da sociedade poderá trans-
ferir a sua sede para outro local, do mesmo conselho ou conselhos
limítrofes, bem como criar ou encerrar filiais, sucursais ou qualquer
outra forma de representação social.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o desenvolvimento de actividades de
restauração designadamente exploração de cyber-café, bar, padaria e
pastelaria, comércio de equipamentos de telecomunicações, equipa-
mentos informáticos, veículos automóveis, prestação de serviços de
limpeza, compra e venda de bens imóveis e revenda dos adquiridos
para esse fim.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinco mil euros, e corresponde à quota de igual valor nominal, per-
tencente ao único sócio.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, fica a cargo do
sócio ou de não sócios conforme for deliberado em assembleia geral,
ficando desde já nomeado gerente o sócio único.

Para validamente representar e obrigar a sociedade, em todos os
seus actos e contratos, é suficiente a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

O sócio único está autorizado a fazer prestações suplementares de
capital à sociedade, até ao montante global correspondente uma vez
o capital 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.

Está conforme o original.

23 de Março de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 3000193706

JÚPITER INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Identificação de
pessoa colectiva n.º 505483220; averbamento n.º 02 à inscrição
n.º 01 e of. 1; número e data da apresentação: 07/20050318; pasta
n.º 8800.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, em 18 de
Março de 2005, Manuel Gaspar da Costa Maia, cessou as suas funções
de gerente, por renúncia.

Está conforme o original.

23 de Março de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 3000193705

PEREIRA LOPES & BOTELHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 10 200/
20041018; inscrição n.º 02; data da apresentação: 20041223.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi registada
a alteração do pacto social quanto ao artigo 2.º, o qual ficou com a
seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em desenvolvimento de activida-
des de restauração, designadamente exploração de restaurante; comér-
cio e assamento de leitão; exploração de restaurante com local para
dança e estabelecimento de bebidas com espectáculo; fornecimento
de refeições ao domicílio; e organização de festas e eventos; fabrica-
ção de produtos à base de carne; e gestão de suportes publicitários,
publicidade e marketing.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, foi
depositado na respectiva pasta.

6 de Janeiro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 3000193737

MIGUEL PAIVA, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 9204/
20020409; inscrição n.º 2; data da apresentação: 20041221.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi aumenta-
do o capital e alterado o pacto nos seus artigos 1.º (proémio), 2.º, 3.º,
4.º, 5.º, n.º 1, 6.º e 7.º, que passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma A Carvalha das Ervas Tenras — Ex-
ploração Agro-Pecuária, L.da, e tem a sua sede na Rua da Cidade San-
ta Clara da Califórnia, 95, 5.º, esquerdo, freguesia de Eiras, concelho
e cidade de Coimbra.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto principal a exploração agro-pecuária
e comércio de produtos relacionados com as actividades, criação de
cavalos, exploração de quintas agrícolas, hipódromos e picadeiros,
promoção imobiliária, compra, venda e permuta de bens imóveis e
revenda dos adquiridos para esse fim e como actividade acessória dar
de arrendamento bens imóveis próprios e alheios, estudos de mercado
e consultadoria para os negócios e a gestão, prestação de serviços nas
áreas de publicidade e marketing, participação de eventos na modali-
dade de hipismo e organização de eventos desportivos e culturais.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e noutros bens
ou demais valores constantes da escrita social, é de cinquenta mil euros
e corresponde à soma de quatro quotas iguais dos valores nominais de
doze mil e quinhentos euros cada, pertencentes uma a cada um dos
sócios Miguel Afonso Marques de Paiva, Sofia Margarida Marques de
Paiva Castanheira Jorge, António Manuel Diogo de Paiva e Laura
Maria Ferreira Marques de Paiva.

ARTIGO 4.º

1 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global igual a vinte vezes o capital social, desde que
deliberado por unanimidade dos votos correspondentes ao capital
social, reembolsáveis quando julgadas dispensáveis, sendo a data e a
forma de restituição fixadas em assembleia geral, que delibere o reem-
bolso.

2 — Qualquer sócio poderá fazer suprimentos à sociedade, quando
esta deles carecer nas condições de retribuição e reembolso, que fo-
rem fixadas em assembleia geral.

ARTIGO 5.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado, ficará a cargo de sócios ou não sócios que vierem a ser
designados em assembleia geral, mantendo-se nomeado gerente o só-
cio Miguel Afonso Marques de Paiva e sendo nomeados gerentes, a
partir de hoje, os sócios Sofia Margarida Marques de Paiva Casta-
nheira Jorge, António Manuel Diogo de Paiva e Laura Maria Ferreira
Marques de Paiva.
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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.

ARTIGO 7.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, nos termos permitidos por lei.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, foi
depositado na respectiva pasta.

6 de Janeiro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 3000193733

CADERNAL — SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

 Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6055/
19950720; inscrição n.º 3; data da apresentação: 20041223.

Certifico que, relativamente à Sociedade em epígrafe, foi registado
o aumento de capital e a alteração do pacto social quanto ao n.º 1 do
artigo 1.º, artigos 2.º e 3.º e § único do artigo 4.º, os quais ficaram
com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma CADERNAL — Investimentos
Imobiliários, L.da, e tem a sua sede na Rua de Casal dos Vagares, 32,
Alto de São João, freguesia de Santo António dos Olivais, concelho
de Coimbra.

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem por objecto a promoção imobiliária, com-
pra, venda e permuta de bens imóveis e revenda dos adquiridos para
esse fim.

2 — A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nou-
tros bens ou demais valores constantes da escrita social, é de vinte e
dois mil e quinhentos euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais
dos valores nominais de onze mil, duzentos e cinquenta euros cada,
pertencentes uma a cada um dos sócios Helena Maria Alves Apóstolo
e José Alfredo Aleger Cabo.

2 — Por deliberação da assembleia geral poderão ser exigidas aos
sócios prestações suplementares até ao montante global igual a vinte
vezes o capital social, reembolsáveis quando julgadas dispensáveis,
sendo a data e a forma de restituição fixadas em assembleia geral, que
delibere o reembolso.

ARTIGO 4.º

§ único. Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos é necessária a intervenção conjunta de dois gerentes.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, foi
depositado na respectiva pasta.

6 de Janeiro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 3000193732

ENGRURAL — ENGENHARIA RURAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 10260/
20041221; inscrição n.º 1; data da apresentação: 20041221.

Certifico que foi constituída entre Daniel Baltazar Dias, Ana de Sá
Freire Monteiro Bagagem, Maria Isabel Saramago Azevedo, João José
Paiva Ribeiro e João Carlos Mascarenhas Reis Caldeira, todos soltei-
ros, maiores, a sociedade por quotas em epígrafe que se rege pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma ENGRURAL — Engenharia Ru-
ral, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua do Infante D. Henrique,
38, 1.º, lugar de Fala, freguesia de São Martinho do Bispo, concelho
de Coimbra.

3 — A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá des-
locar a sede social dentro do mesmo concelho ou para concelho limí-
trofe e criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de re-
presentação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na comercialização de produtos
alimentares, prestação de serviços de consultoria e formação nas áre-
as da engenharia rural, ciências agrárias e turismo.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e corresponde à soma de cinco quotas iguais dos valores
nominais de mil euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios
Daniel Baltazar Dias, Ana de Sá Freire Monteiro Bagagem, Maria Isa-
bel Saramago Azevedo, João José Paiva Ribeiro e João Carlos Masca-
renhas Reis Caldeira.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em assem-
bleia geral, ficando desde já nomeado gerente o sócio João Carlos
Mascarenhas Reis Caldeira.

2 — Para a sociedade ficar obrigada nos seus actos e contratos basta
a intervenção de um gerente.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras 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 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global igual a vinte vezes o capital social, desde que
deliberado por unanimidade dos votos correspondentes ao capital
social, reembolsáveis quando julgadas dispensáveis, sendo a data e a
forma de restituição fixadas em assembleia geral, que delibere o reem-
bolso.

2 — Qualquer sócio poderá fazer suprimentos à sociedade, quando
esta deles carecer nas condições de retribuição e reembolso, que fo-
rem fixadas em assembleia geral.

Está conforme o original.

6 de Janeiro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 3000193730

ANTÓNIO FIRMINO BATISTA & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Identificação de
pessoa colectiva n.º 500024014; inscrição n.º 04; número e data
da apresentação: 11/20041222.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, o pacto foi
alterado nos seus artigos 3.º, n.º 2, 4.º, 5.º e 10.º, que passaram a ter
a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 — (Texto já existente.)
2 — A gerência da sociedade, poderá, sem dependência de autori-

zação de outros órgãos, deslocar a sede social para outro local dentro
do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 4.º

1 — O objecto da sociedade consiste na construção civil, transfor-
mação, comércio e aplicação de mármores e outras pedras e activida-
des de acabamento.

2 — A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e noutros bens
ou demais valores constantes da escrita social, é de duzentos mil eu-
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ros e corresponde à soma de duas quotas iguais dos valores nominais
de cem mil euros cada, pertencentes uma a cada um deles sócios
António Pimenta Ribeiro Faustino e Manuel Machado Pessoa.

ARTIGO 10.º

1 — Por deliberação em assembleia geral poderão ser exigidas aos
sócios prestações suplementares até ao montante global igual ao dé-
cuplo do capital social, reembolsáveis quando julgadas dispensáveis,
sendo a data e a forma de restituição fixadas em assembleia geral, que
delibere o reembolso.

2 — Qualquer sócio poderá fazer suprimentos à sociedade, quando
esta deles carecer nas condições de retribuição e reembolso, que, fo-
rem fixadas em assembleia geral.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, foi
depositado na respectiva pasta.

6 de Janeiro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 3000193724

COLORVITA — COMÉRCIO DE PRODUTOS DE BELEZA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8670/
20010430; inscrição n.º 3; data da apresentação: 20050314.

Certifico que foi registada a alteração do pacto social quanto aos
artigos 1.º e 2.º, os quais ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma COLORVITA — Comércio de
Produtos de Beleza e Cabeleireiro, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede
na Avenida de Fernão de Magalhães, 619, sala 21, freguesia de Santa
Cruz, concelho e cidade de Coimbra.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a comercialização de produtos de beleza
e cosméticos e exploração de salão de cabeleireiro.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, foi
depositado na respectiva pasta.

28 de Março de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 3000193683

MADEIRA, SÓNIA & DALILA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6455/
19960809; inscrição n.º 3; data da apresentação: 20050314.

Certifico que foi registada a dissolução e encerramento da liquida-
ção da sociedade supra identificada, sendo 4 de Março de 2005 a data
da aprovação das contas.

Está conforme o original.

28 de Março de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 3000193682

TRANSPORTES L. M. BARATA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 10 235/
20041122; inscrição n.º 1; data da apresentação: 20041122.

Certifico que foi registada a constituição da sociedade em epígrafe
que foi constituída por Liliana Margarida Gomes Barata, solteira,
maior, cujo contrato de rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Transportes L. M. Barata, Uni-
pessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua do Cabeço, 1, lugar de Casais de
Vera Cruz, freguesia de Lamarosa, concelho de Coimbra.

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 País e estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em: transporte rodoviário de mer-
cadorias por conta de outrem; prestação de serviços de aterros e de-
saterros e terraplenagens; aluguer de máquinas e equipamentos para a
construção; e comércio de materiais de construção.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinquenta
mil euros, representado por uma quota de igual valor nominal, per-
tencente à sócia única Liliana Margarida Gomes Barata.

ARTIGO 4.º

1 — A sócia poderá decidir efectuar prestações suplementares até
ao montante global igual a vinte vezes o capital social.

2 — A sócia poderá ainda fazer suprimentos à sociedade, quando
esta deles carecer nas condições de retribuição e reembolso, que por
ela sócia forem fixadas.

ARTIGO 5.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado, ficará a cargo dela sócia Liliana Margarida Gomes Barata
e do não sócio Vítor Miguel Madeira da Costa, casado, residente na
Travessa da Cerejeira, 4, freguesia de Trouxemil, concelho de Coim-
bra, desde já nomeados gerentes, ou a cargo de outras pessoas estra-
nhas à sociedade, que venham a ser por ela sócia designadas.

2 — Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos
basta a assinatura de um gerente.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar, nos termos permitidos por lei, em
agrupamentos complementares de empresas e no capital social de
outras sociedades com objecto diferente do seu.

ARTIGO 7.º

Fica a sócia autorizada a celebrar com a sociedade negócios jurídi-
cos que sirvam à prossecução do objecto social.

Está conforme o original.

22 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 2008272303

O BERÇO DE OURO — ESTABELECIMENTO DE ENSINO
INFANTIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 2135/
19760513; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 13/
20041123.

Certifico que a sociedade em epígrafe foi modificada em sociedade
unipessoal e o pacto foi alterado nos seus artigos 1.º, 2.º, 3.º, 5.º, 6.º
e 7.º, pelo que passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma O Berço de Ouro — Centro de
Formação para Crianças, Unipessoal, L.da, tem a sua sede na Rua de
Gomes Freire, 11, freguesia de Coimbra (Sé Nova), concelho de Coim-
bra.

2 — A gerência da sociedade, poderá, sem dependência de autori-
zação de outros órgãos, deslocar a sede social para outro local dentro
do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a exploração de centro de formação
para crianças, nomeadamente no apoio às actividades escolares e lú-
dicas, centro de actividades de tempos livres, centro de explicações e
apoio pedagógico e agência de baby-sitting e amas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e noutros bens
ou demais valores constantes da escrita social, é de cinco mil euros,
representado por uma quota de igual valor nominal pertencente à
sócia única Ana Natália Dionísio Lopes dos Reis.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar, nos termos permitidos por lei, em
agrupamentos complementares de empresas e no capital social de
outras sociedades com objecto diferente do seu.
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ARTIGO 6.º

1 — A sócia poderá decidir efectuar prestações suplementares até
ao montante global igual a vinte vezes o capital social.

2 — A sócia poderá ainda fazer suprimentos à sociedade, quando
esta deles carecer nas condições de retribuição e reembolso, que por
ela sócia forem fixadas.

ARTIGO 7.º

Fica a sócia autorizada a celebrar com a sociedade negócios jurídi-
cos que sirvam à prossecução do objecto social.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, foi
depositado na respectiva pasta.

22 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 2007653150

EPICENTRO — DISTRIBUIDORES DE MOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5263/
19930419; inscrição n.º 4; data da apresentação: 20041123.

Certifico que, relativamente à sociedade por quotas em epígrafe,
foi aumentado o capital e alterado o pacto no seu artigo 4.º, n.º 1,
pelo que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nou-
tros bens ou demais valores constantes da escrita social, é de cem mil
euros e corresponde à soma de três quotas dos valores nominais e
titulares seguintes: uma de dezoito mil novecentos e cinquenta e qua-
tro euros e trinta e dois cêntimos pertencente ao sócio Leonel Pe-
drosa Marques; uma de quarenta e cinco mil euros pertencente à sócia
Ana Raquel de Almeida Pedrosa Marques; e uma de trinta e seis mil,
quarenta e cinco euros e sessenta e oito cêntimos pertencente ao só-
cio Bruno Leonel de Almeida Pedrosa Marques.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, foi
depositado na respectiva pasta.

22 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 2007653141

EYE GEST — SGPS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 10 240/
20041125; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/
20041125.

Certifico que foi constituída entre Joaquim Carlos Neto Murta e
mulher, Paula Maria das Flores Carrilho Natário Neto Murta, casados
em comunhão de adquiridos, a sociedade por quotas em epígrafe que
se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Eye Gest — SGPS, L.da, e tem a
sua sede na Avenida de Dias da Silva, 88, freguesia de Coimbra (Sé
Nova), concelho de Coimbra.

2 — A gerência da sociedade, poderá, sem dependência de autori-
zação de outros órgãos, deslocar a sede social para outro local dentro
do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

1 — O objecto da sociedade consiste na gestão de participações
sociais noutras sociedades como forma indirecta de exercício de acti-
vidades económicas, bem como a prestação de serviços técnicos de
administração e gestão a todas ou algumas das sociedades suas parti-
cipadas.

2 — A aquisição ou alienação de participações no capital de socie-
dades comerciais, por quotas ou por acções, ou no capital de quais-
quer outras pessoas colectivas, depende de deliberação dos sócios to-
mada por 75 % dos votos representativos do capital social.

3 — O sentido de voto da sociedade em assembleias gerais de pes-
soas colectivas de que a sociedade seja sócia, quando a respectiva ordem
de trabalhos diga respeito à nomeação de órgãos sociais, deverá, obri-
gatoriamente, ser decidido através de deliberação dos sócios tomada
por 75 % dos votos representativos do capital social.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e corresponde à soma de duas quotas iguais dos valores
nominais de dois mil e quinhentos euros cada, pertencentes uma a
cada um dos sócios Joaquim Carlos Neto Murta e Paula Maria das
Flores Carrilho Natário Neto Murta.

ARTIGO 4.º

1 — Mediante deliberação tomada por 45 % dos votos representa-
tivos do capital social, poderão ser exigidas aos sócios, na proporção
das suas quotas, prestações suplementares, até ao montante global igual
a cinquenta milhões de euros, que só obrigarão os sócios que votem
favoravelmente tal deliberação.

2 — Mediante deliberação tomada por 45 % dos votos representa-
tivos do capital social, poderão ser exigidas aos sócios, na proporção
das suas quotas, prestações acessórias de capital, onerosas, até ao
montante global igual a cinquenta milhões de euros, que só obrigarão
os sócios que votem favoravelmente tal deliberação, podendo o pa-
gamento da contraprestação ser efectuado apenas se a situação líqui-
da da sociedade não ficar inferior à soma do capital social e da reser-
va legal.

ARTIGO 5.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado, bem como a sua representação em juízo e fora dele,
activa e passivamente, ficará a cargo de sócios ou não sócios que
vierem a ser designados em assembleia geral, ficando desde já nome-
ados gerentes ambos os sócios.

2 — Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos basta a assinatura de um gerente.

3 — É absolutamente interdito à gerência praticar ou assinar em
nome da sociedade quaisquer actos, contratos ou documentos, alheios
ao objecto e interesses sociais, designadamente, prestando fianças,
avales ou aceitando letras de favor.

4 — O gerente que praticar tais actos, fica, independentemente da
nulidade dos mesmos, pessoalmente responsável para com a socie-
dade pelos prejuízos que esta venha a sofrer.

ARTIGO 6.º

Para além do disposto no n.os 2 e 3 do anterior artigo 2.º, depen-
dem ainda de deliberação tomada em assembleia geral com pelo me-
nos 75% dos votos representativos do capital social, a obtenção de
financiamentos, créditos bancários e aberturas de crédito, bem como
a celebração de quaisquer contratos dos quais resultem para a socie-
dade obrigações pecuniárias de montante superior a 10 % do seu ca-
pital social.

ARTIGO 7.º

1 — É livre a divisão e cessão de quotas entre sócios, não carecen-
do a mesma de qualquer autorização.

2 — A cessão de quotas a estranhos carece de autorização prévia
da sociedade, gozando o sócio ou sócios não cedentes do direito de
preferência, devendo para esse efeito o sócio que pretender ceder a
sua quota comunicar a sua intenção aos sócios não cedentes, através
de carta registada com aviso de recepção, com a antecedência míni-
ma de 30 dias relativamente à data da projectada cessão.

ARTIGO 8.º

A sociedade pode amortizar a quota ou quotas pertencentes a qual-
quer sócio nos casos seguintes:

a) Por acordo com os sócios;
b) Quando o sócio for judicialmente declarado insolvente;
c) Se a quota tiver sido objecto de arresto, penhorada ou sujeita a

apreensão judicial, se o proprietário não conseguir desonerá-la nos
90 dias seguintes à data em que tiver sido efectuado o registo de al-
gum daqueles procedimentos;

 d) Se tiver sido cedida qualquer quota contra o estabelecido no
pacto social.

ARTIGO 9.º

Os lucros apurados em cada exercício, depois de descontada a per-
centagem para o fundo de reserva legal, serão aplicados de acordo
com o que for deliberado pela assembleia geral tomada por maioria de
75 % dos votos representativos do capital social.

ARTIGO 10.º

1 — A sociedade dissolver-se-á nos casos previstos na lei.
2 — Salvo deliberação em contrário da assembleia geral, serão li-

quidatários da sociedade os gerentes em exercício à data da delibera-
ção.
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3 — Caso os sócios não pretendam adquirir bens ou direitos soci-
ais, serão os mesmos atribuídos de acordo com o estabelecido na lei e
com as regras que forem determinadas pela assembleia geral.

4 — Qualquer sócio que pretenda adquirir bens ou direitos sociais
terá de declará-lo na assembleia geral que deliberar a dissolução, ten-
do, nesse caso, preferência relativamente a qualquer estranho à socie-
dade, em igualdade de preço e condições.

Está conforme o original.

22 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 2007653265

C. COSTA & SANCHES — PROMOÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 10 241/
20041125; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/
20041125.

Certifico que foi constituída entre Teolinda Maria Sanches de
Castilho Gersão Gomes Moreno, casada com Luís António Gomes
Moreno, na comunhão geral, e Teolinda Castilho Costa, viúva, a socie-
dade por quotas em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma C. Costa & Sanches — Promoção
Imobiliária, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Infanta D. Maria, 68-A,
1.º, esquerdo, freguesia de Santo António dos Olivais, concelho de
Coimbra.

3 — 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 sucursais, filiais, agências ou outras
formas locais de representação, no território nacional ou no estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a compra, venda e permuta de bens
imóveis, revenda dos adquiridos para esse fim, promoção imobiliária
e administração de imóveis.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e corresponde à soma de duas quotas dos valores nominais
e titulares seguintes: uma de três mil setecentos e cinquenta euros
pertencente à sócia Teolinda Castilho Costa, e uma de mil duzentos
e cinquenta euros pertencente à sócia Teolinda Maria Sanches de
Castilho Gersão Gomes Moreno.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em assem-
bleia geral, ficando desde já nomeadas gerentes ambas as sócias.

2 — Para a sociedade ficar obrigada nos 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 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

1 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global igual a quinhentos mil euros, desde que deliberado
por unanimidade dos votos correspondentes ao capital social, reem-
bolsáveis quando julgadas dispensáveis, sendo a data e a forma de res-
tituição fixadas em assembleia geral, que delibere o reembolso.

2 — Qualquer sócio poderá fazer suprimentos não remunerados à
sociedade, quando esta deles carecer, nas condições de retribuição e
reembolso, que forem acordadas em assembleia geral.

Está conforme o original.

22 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 2007653273

NEUROÍMA — SERVIÇOS NEURORRADIOLÓGICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 5941/
19950331; inscrição n.º 3; data da apresentação: 20050421.

Certifico que foi registada a alteração do pacto social da sociedade
em epígrafe quanto aos artigos 1.º, 3.º, corpo do 4.º e 12.º, os quais
ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma NEUROÍMA — Serviços
Neurorradiológicos, L.da, e tem a sua sede na Rua dos Combatentes da
Grande Guerra, 167, freguesia de Coimbra (Sé Nova), concelho de
Coimbra.

2 — A gerência da sociedade, poderá, sem dependência de autori-
zação de outros órgãos, deslocar a sede social para Outro local dentro
do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nou-
tros bens ou demais valores constantes da escrita social, é de cinco
mil euros e corresponde à soma de três quotas dos valores nominais
e titulares seguintes: uma de dois mil e duzentos euros e uma de seis-
centos euros, estas duas pertencentes à sócia Emília da Purificação
Costa; e uma de dois mil e duzentos euros pertencente à sócia Olga
Maria de Brito Machado.

2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global igual a vinte vezes o capital social, desde que
deliberado por unanimidade dos votos correspondentes ao capital
social, podendo ainda qualquer sócio fazer suprimentos à sociedade
nos termos a fixar em assembleia geral.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme for
deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em assembleia
geral, mantendo-se nomeada gerente a sócia Olga Maria de Brito
Machado.

ARTIGO 12.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.

Mais certifico que, com referência ao averbamento n.º 01, inscri-
ção n.º 1, pela apresentação of. 1/20050421, Egídio Agostinho Ma-
chado cessou as funções de gerente que vinha exercendo da referida
sociedade, em 21 de Abril de 2005, por renúncia.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, foi
depositado na respectiva pasta.

28 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 3000193680

SOTINAR LISBOA — REPRESENTAÇÕES
DE TINTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 8028/
20000113; inscrição n.º 3; data da apresentação: 20050422.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi aumenta-
do o capital e alterado o pacto no seu artigo 3,º, n.º 1, que passou a
ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nou-
tros bens ou demais valores constantes da escrita social, é de cento e
vinte e cinco mil euros e corresponde à soma de duas quotas dos valores
nominais e titulares seguintes: uma de noventa e três mil setecentos
e cinquenta euros pertencente ao sócio António Albertino dos San-
tos; e uma de trinta e um mil duzentos e cinquenta euros pertencente
ao sócio José Manuel Tomás Ferreira.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, foi
depositado na respectiva pasta.

28 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 3000193673
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DATA COIMBRA — SERVIÇOS INFORMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 4081/
19890515; inscrição n.º 2; data da apresentação: 20050426.

Certifico que foi registada a dissolução e encerramento da liquida-
ção da sociedade em epígrafe, sendo 31 de Março de 2005 a data da
aprovação das contas.

Está conforme o original.

28 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 3000153666

CONDEIXA-A-NOVA

L. R.  P. — BRITAS DO CENTRO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Condeixa-a-Nova. Matrícula
n.º 466; identificação de pessoa colectiva n.º 503577553; número
e data da apresentação: 050629.

Certifico que a sociedade em epígrafe depositou na pasta respecti-
va os documentos relativos à prestação de contas dos exercícios dos
anos de 2001 e 2002.

Está conforme o original.

3 de Fevereiro de 2006. — A Conservadora, Maria de Fátima
Cabaço Ribeiro Pereira Cabral. 2006949187

FIGUEIRA DA FOZ

ANA RIBEIRO & VIEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 03104/20040318; identificação de pessoa colectiva
n.º 506904210; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2;
números e data das apresentações: 01 e 02/20041202.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o registo de cessação de funções da gerente de Ana Cristina
Noiva Ribeiro, por renúncia, em 9 de Outubro de 2004.

Mais certifico que foi efectuado o registo de designação do gerente
Jorge Nicolau Vieira, casado, residente na Rua da Galeria Convés, 8,
Praia de Quiaios, Quiaios.

Data da deliberação: 25 de Outubro de 2004.

Conferida, está conforme.

3 de Dezembro de 2004. — A Primeira-Ajudante, Maria da
Conceição Machado de Figueiredo. 2007059010

OLIVEIRA DO HOSPITAL

G.M. — GARCIA & MENDES — COMÉRCIO
E REPARAÇÕES DE ELECTRODOMÉSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Hospital. Matrí-
cula n.º 461/910509; identificação de pessoa colectiva
n.º 502551810.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de exer-
cício de 2004.

Está conforme o original.

6 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Manuela
da Fonseca Brito Duarte. 2011043956

OLIVADIMAR — COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Hospital. Matrí-
cula n.º 824/000707; identificação de pessoa colectiva
n.º 505045699.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de exer-
cício de 2004.

Está conforme o original.

4 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Manuela
da Fonseca Brito Duarte. 2011043867

EUROSITE — INFORMAÇÕES TECNOLÓGICAS
INTERNACIONAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Hospital. Matrí-
cula n.º 693/980216; identificação de pessoa colectiva
n.º 504073850.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de exer-
cício de 2004.

Está conforme o original.

4 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Manuela
da Fonseca Brito Duarte. 2011043875

J. GUERRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Hospital. Matrí-
cula n.º 112/700302; identificação de pessoa colectiva
n.º 500145113.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de exer-
cício de 2004.

Está conforme o original.

4 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Manuela
da Fonseca Brito Duarte. 2011043883

C. I .  P. O. H. — CENTRO DE INSPECÇÕES PERIÓDICAS
DE OLIVEIRA DO HOSPITAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Hospital. Matrí-
cula n.º 334/850722; identificação de pessoa colectiva
n.º 501529047.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de exer-
cício de 2004.

Está conforme o original.

6 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Manuela
da Fonseca Brito Duarte. 2011043891

FIGALGOM — MANUTENÇÃO AUTOMÓVEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Hospital. Matrí-
cula n.º 1018/030224; identificação de pessoa colectiva
n.º 506452387.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de exer-
cício de 2004.

Está conforme o original.

6 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Manuela
da Fonseca Brito Duarte. 2011043905

CONSTRUÇÕES ESPÍRITO SANTO VICENTE,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Hospital. Matrí-
cula n.º 993/020924; identificação de pessoa colectiva
n.º 506310892.
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Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de exer-
cício de 2004.

Está conforme o original.

6 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Manuela
da Fonseca Brito Duarte. 2011043921

MUNDIVESTE — INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Hospital. Matrí-
cula n.º 132/730411; identificação de pessoa colectiva
n.º 500199922.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de exer-
cício de 2004.

Está conforme o original.

6 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Manuela
da Fonseca Brito Duarte. 2011043930

VIRGÍLIO SANTOS CUNHA — MÓVEIS
E DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Hospital. Matrí-
cula n.º 1060/040406; identificação de pessoa colectiva
n.º 506887367.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de exer-
cício de 2004.

Está conforme o original.

6 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Manuela
da Fonseca Brito Duarte. 2011043964

CONSTRUTORA VALE DOS AREAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Hospital. Matrí-
cula n.º 709/980507; identificação de pessoa colectiva
n.º 504156152.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de exer-
cício de 2004.

Está conforme o original.

6 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Manuela
da Fonseca Brito Duarte. 2011043972

ELSA & RUI — DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Hospital. Matrí-
cula n.º 940/020123; identificação de pessoa colectiva
n.º 505928086.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de exer-
cício de 2004.

Está conforme o original.

6 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Manuela
da Fonseca Brito Duarte. 2011044006

CASA CHEIA — SUPERMERCADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Hospital. Matrí-
cula n.º 516/930106; identificação de pessoa colectiva
n.º 502898070.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de exer-
cício de 2004.

Está conforme o original.

6 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Manuela
da Fonseca Brito Duarte. 2011052017

DOUBLE B — SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Hospital. Matrí-
cula n.º 1055/040204; identificação de pessoa colectiva
n.º 506821161.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de exer-
cício de 2004.

Está conforme o original.

6 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Manuela
da Fonseca Brito Duarte. 2011052025

JOSÉ ANTÓNIO J. BRITO — ELECTRICIDADE
E CLIMATIZAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Hospital. Matrí-
cula n.º 1054/040203; identificação de pessoa colectiva
n.º 506847500.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de exer-
cício de 2004.

Está conforme o original.

6 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Manuela
da Fonseca Brito Duarte. 2011052033

MANUEL DOS SANTOS AZÓIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Hospital. Matrí-
cula n.º 213/780419; identificação de pessoa colectiva
n.º 500743789.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de exer-
cício de 2004.

Está conforme o original.

6 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Manuela
da Fonseca Brito Duarte. 2011052050

CONSTRUÇÕES LÍLIA & DANIEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Hospital. Matrí-
cula n.º 711/980512; identificação de pessoa colectiva
n.º 504156110.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos relativos à prestação de contas do ano de exer-
cício de 2004.

Está conforme o original.

6 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fernanda Manuela
da Fonseca Brito Duarte. 2011043999

FARO
ALBUFEIRA

CLÍNICA DRAGO — SERVIÇOS RADIOLÓGICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 01967/
990423; identificação de pessoa colectiva n.º 504360876; data da
apresentação: 29062005.
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Certifico que se encontram depositados na pasta respectiva os
documentos respectivos ao exercício de 2004.

30 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Luís
Vences Miranda. 2010729587

ALBUFOGO — MATERIAIS DE INCÊNDIO, PROTECÇÃO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 01222/
920819; identificação de pessoa colectiva n.º 502823119; data da
apresentação: 30062005.

Certifico que se encontram depositados na pasta respectiva os
documentos respectivos ao exercício de 2004.

30 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Luís
Vences Miranda. 2010728653

DACRIFRUTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 00939/
900904; identificação de pessoa colectiva n.º 502410310; data da
apresentação: 30062005.

Certifico que se encontram depositados na pasta respectiva os
documentos respectivos aos exercícios de 2003 e 2004.

30 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Luís
Vences Miranda. 2010728629

RESTAURANTE GUIA-ATLÂNTICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula
n.º 000759/840816; identificação de pessoa colectiva
n.º 501453032; data da apresentação: 30062005.

Certifico que se encontram depositados na pasta respectiva os
documentos respectivos ao exercício de 2004.

30 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Luís
Vences Miranda. 2000139000

APOLO 86 — ARTIGOS DE DESPORTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 00405/
870422; identificação de pessoa colectiva n.º 501817204; data da
apresentação: 30062005.

Certifico que se encontram depositados na pasta respectiva os
documentos respectivos ao exercício de 2004.

30 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Luís
Vences Miranda. 2006967916

SUMMER TOURS — VIAGENS E TURISMO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 02139/
20000320; identificação de pessoa colectiva n.º 503581569; data
da apresentação: 30062005.

Certifico que se encontram depositados na pasta respectiva os
documentos respectivos ao exercício de 2004.

30 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Luís
Vences Miranda. 2006791419

JUAN DIAZ, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 02883/
20030526; identificação de pessoa colectiva n.º 506590836; data
da apresentação: 30062005.

Certifico que se encontram depositados na pasta respectiva os
documentos respectivos ao exercício de 2004.

30 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Luís
Vences Miranda. 2003773126

LITORAL E CAMPO — MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 02798/
20030128; identificação de pessoa colectiva n.º 506433803; data
da apresentação: 30062005.

Certifico que se encontram depositados na pasta respectiva os
documentos respectivos ao exercício de 2004.

30 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Luís
Vences Miranda. 2003772588

VEGABAR — INVESTIMENTOS TURÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 00972/
910117; identificação de pessoa colectiva n.º 502480033; data da
apresentação: 30062005.

Certifico que se encontram depositados na pasta respectiva os
documentos respectivos ao exercício de 2004.

30 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Luís
Vences Miranda. 2010728599

CASHUNIODIRECT — PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE COBRANÇAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 02878/
20030519; identificação de pessoa colectiva n.º 506524523; data
da apresentação: 30062005.

Certifico que se encontram depositados na pasta respectiva os
documentos respectivos aos exercícios de 2003 e 2004.

30 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Luís
Vences Miranda. 2010728610

MANUEL SOARES & PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 02378/
20010522; identificação de pessoa colectiva n.º 505476800; data
da apresentação: 30062005.

Certifico que se encontram depositados na pasta respectiva os
documentos respectivos ao exercício de 2004.

30 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Luís
Vences Miranda. 2010728548

LAÇAROTES E GRAVATINHAS, BOUTIQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 00801/
891116; identificação de pessoa colectiva n.º 502266163; data da
apresentação: 30062005.

Certifico que se encontram depositados na pasta respectiva os
documentos respectivos ao exercício de 2004.

30 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Luís
Vences Miranda. 2003772804

BUBBLE FUN — EQUIPAMENTOS DE LAZER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 2930/
20030808; identificação de pessoa colectiva n.º 506640892; data
da apresentação: 30062005.
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Certifico que se encontram depositados na pasta respectiva os
documentos respectivos ao exercício de 2004.

30 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Luís
Vences Miranda. 2007009668

GARBMAR — COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTARES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 02563/
20020128; identificação de pessoa colectiva n.º 505920190; data
da apresentação: 30062005.

Certifico que se encontram depositados na pasta respectiva os
documentos respectivos ao exercício de 2004.

30 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Luís
Vences Miranda. 2003773134

S. E. E. C. — SOCIEDADE DE EXPLORAÇÃO
HOTELEIRA E SIMILARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 00125/
841120; identificação de pessoa colectiva n.º 500624640; data da
apresentação: 30062005.

Certifico que se encontram depositados na pasta respectiva os
documentos respectivos ao exercício de 2004.

30 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Luís
Vences Miranda. 2010728530

SEACLIFF — COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 03170/
20040930; identificação de pessoa colectiva n.º 506257614; data
da apresentação: 30062005.

Certifico que se encontram depositados na pasta respectiva os
documentos respectivos ao exercício de 2004.

30 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Luís
Vences Miranda. 2003773142

MOURAVIS — COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 01494/
950215; identificação de pessoa colectiva n.º 503350834; data da
apresentação: 29062005.

Certifico que se encontram depositados na pasta respectiva os
documentos respectivos ao exercício de 2004.

30 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Luís
Vences Miranda. 2000138993

FARO

ENERPRAXIS — PROJECTO E CONSULTORIA
ENERGÉTICA, L.DA

Sede: Edifício Riamar, bloco 1, 1.º, escritório A, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4590/
20020125; identificação de pessoa colectiva n.º 505928043; 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.

13 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Arlinda Guadalupe
Lopes da Cruz Pires. 2011708249

OCLAN — INFORMÁTICA, L.DA

Sede: Rua da Estrada da Penha, 127-A, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 5075/
20040227; identificação de pessoa colectiva n.º 506870731; 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.

11 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Arlinda Guadalupe
Lopes da Cruz Pires. 2011708230

MOEDOGARVE — DISTRIBUIÇÃO AUTOMÁTICA, L.DA

Sede: Rua do Dr. José Matos, 90, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3656/
970714; identificação de pessoa colectiva n.º 503919195; 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 2002.

11 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Arlinda Guadalupe
Lopes da Cruz Pires. 2011709814

MOEDOGARVE — DISTRIBUIÇÃO AUTOMÁTICA, L.DA

Sede: Rua do Dr. José Matos, 90, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3656/
970714; identificação de pessoa colectiva n.º 503919195; 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 2003.

11 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Arlinda Guadalupe
Lopes da Cruz Pires. 2011709830

MOEDOGARVE — DISTRIBUIÇÃO AUTOMÁTICA, L.DA

Sede: Rua do Dr. José Matos, 90, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3656/
970714; identificação de pessoa colectiva n.º 503919195; 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.

11 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Arlinda Guadalupe
Lopes da Cruz Pires. 2011709849

DOWNEY & PLAYERS, L.DA

Sede: Praça de Alexandre Herculano, 27, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 588/
680523; identificação de pessoa colectiva n.º 500087865; 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.

11 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Arlinda Guadalupe
Lopes da Cruz Pires. 2011709806
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DOWNEY & PLAYERS, L.DA

Sede: Praça de Alexandre Herculano, 27, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 588/
680523; identificação de pessoa colectiva n.º 500087865; 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 2003.

11 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Arlinda Guadalupe
Lopes da Cruz Pires. 2011709792

HEG — CONSULTADORIA EMPRESARIAL, L.DA

Sede: Rua de D. Teresa Ramalho Ortigão, 17, 3.º, direito, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 5049/
20040121; identificação de pessoa colectiva n.º 506826694; 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.

10 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Antónia
Pinto Lopes. 2011709091

PAPA GEST, GESTÃO DE RESTAURANTES, L.DA

Sede: Rua do Dr. Manuel Arriaga, 7-A, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4238/
20000912; identificação de pessoa colectiva n.º 505208156; 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 Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Antónia Pinto
Lopes. 2011709105

ENGIMASTER — ENGENHARIA, CONSULTORIA
E FISCALIZAÇÃO, L.DA

Sede: Rua do Coronel António Santos Fonseca, lote 6, Edifício
Ómega, 6.º, esquerdo, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4892/
20030415; identificação de pessoa colectiva n.º 506513092; 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.

10 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Antónia
Pinto Lopes. 2011709113

OTHALAZ — IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Sede: Monte Farias, Goldra de Cima, apartado 138, Santa
Bárbara de Nexe, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4969/
20030902; identificação de pessoa colectiva n.º 506684261; data
da apresentação: 20040630.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2003.

6 de Dezembro de 2004. — A Segunda-Ajudante, Rute Isabel Lopes
Morgado dos Reis. 2006835947

ATNIT — CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Rua da Cidade de Hayward, lote 5, rés-do-chão, direito,
Sé, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 5020/
20031127; identificação de pessoa colectiva n.º 506634868; data
da apresentação: 20040627.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 2003.

9 de Dezembro de 2004. — A Segunda-Ajudante, Rute Isabel Lopes
Morgado dos Reis. 2006055380

MARQUES & SILVA, L.DA

Sede: Largo do Dr. Francisco Sá Carneiro, 28, rés-do-chão,
Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 582/
680417; identificação de pessoa colectiva n.º 500185417; 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.

19 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Antónia
Pinto Lopes. 2011709172

HOTEL LOBO IBÉRICO, SOCIEDADE HOTELEIRA, L.DA

Sede: Monte Alto, Santa Bárbara de Nexe, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 2142/
880909; identificação de pessoa colectiva n.º 502034211; 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.

19 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Antónia
Pinto Lopes. 2011709164

ELECTROCOMPREAQUI — COMÉRCIO
DE ELECTRODOMÉSTICOS, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de Frederico Lécor, 3-A, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 5027/
20031205; identificação de pessoa colectiva n.º 506767760; data
da apresentação: 20050630.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos à prestação de contas do
ano de 2004.

12 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Arlinda Guadalupe
Lopes da Cruz Pires. 2011708257

TIPOGRAFIA UNIÃO — FOLHA DO DOMINGO, L.DA

Sede: Rua do Município, 14, 1.º, direito, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 1835/
860925; identificação de pessoa colectiva n.º 501721916; 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.

19 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Antónia
Pinto Lopes. 2011709202
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PURA RAZIA — COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Sede: Travessa da Madalena, 6, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3558/
961223; identificação de pessoa colectiva n.º 503782033; 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.

19 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Antónia
Pinto Lopes. 2011709199

SINTEC — SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS
E CONSULTORIA, L.DA

Sede: Quinta Eucalipto, lote 83, Montenegro, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 2818/
920402; identificação de pessoa colectiva n.º 502738111; 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.

19 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Antónia
Pinto Lopes. 2011709180

MINUPOLIS — COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO, L.DA

Sede: Rua de Gago Coutinho, 8, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3412/
960125; identificação de pessoa colectiva n.º 503566667; 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.

11 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Arlinda Guadalupe
Lopes da Cruz Pires. 2011709784

OLHÃO

DOMITUR — VIAGENS E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 01130/
881230; identificação de pessoa colectiva n.º 502083271; data do
depósito: 20050624.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas do ano de exercício de 2004.

10 de Outubro de 2005. — O Adjunto Destacado, José Silvestre
Pinto. 2009384962

JOSÉ F. GUERREIRO — CONSTRUÇÕES,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 02091/
20020716; identificação de pessoa colectiva n.º 506230031; data
do depósito: 20050617.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas do ano de exercício de 2004.

10 de Outubro de 2005. — O Adjunto Destacado, José Silvestre
Pinto. 2009384954

MINI MERCADO SILVÉRIO LEAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 02098/
20020802; identificação de pessoa colectiva n.º 5065252779; data
do depósito: 20050617.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas do ano de exercício de 2004.

10 de Outubro de 2005. — O Adjunto Destacado, José Silvestre
Pinto. 2009384946

PORTIMÃO

SEA VIEW — ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 4699/
050427; identificação de pessoa colectiva n.º 507285921; inscri-
ção E-1; número e data da apresentação: 01/050427.

Certifico que entre Jamildo Tavares Conserva, comunhão de ad-
quiridos, e Mette Hallas Moller, casada com o anterior, foi consti-
tuída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

Firma social

A sociedade usa a firma SEA VIEW — Actividades Hoteleiras, L.da

ARTIGO 2.º

Sede

A sede social é na Avenida de Tomás Cabreira, Albergaria Vila Lido,
Praia da Rocha, freguesia e concelho de Portimão.

ARTIGO 3.º

Objecto

A sociedade tem por objecto a gestão e exploração de unidades
hoteleiras e estabelecimentos de restauração.

ARTIGO 4.º

Capital social

O capital social é de cinco mil euros, está integralmente realizado
e é representado por duas quotas com o valor nominal de dois mil e
quinhentos euros cada, tituladas uma por cada um dos sócios Mette
Hallas Moller e Jamildo Tavares Conserva.

ARTIGO 5.º

Prestações suplementares

Os sócios poderão efectuar prestações suplementares de capital até
ao montante máximo global de cinquenta mil euros, sem que, no
entanto, elas possam ser, em caso algum, exigidas pela sociedade.

ARTIGO 6.º

Direito de preferência

A cessão total ou parcial de quotas não carece do consentimento
da sociedade mas, no caso de cessão a favor de terceiro, os restantes
sócios terão direito de preferência na aquisição, em função da sua
participação no capital social.

ARTIGO 7.º

Reuniões da assembleia

1 — A convocação da assembleia geral será feita por meio de car-
tas registadas, expedidas para cada um dos sócios com a antecedência
mínima de 15 dias relativamente à data fixada para a reunião, que
deverão indicar o dia, a hora e o local do início dos trabalhos e a
expressa e clara menção de todos os assuntos sobre que se vai delibe-
rar.

2 — Os sócios poderão reunir-se em assembleia geral, sem obser-
vância de formalidades prévias, desde que todos estejam presentes e
todos manifestem a vontade de que a assembleia se constitua é deli-
bere sobre determinado assunto.
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ARTIGO 8.º

Maioria

1 — Conta-se um voto por cada cêntimo do valor nominal da quota.
2 — As deliberações serão tomadas por simples maioria dos votos

expressos dos sócios presentes ou devidamente representados, salvo
nos casos em que a lei exija maioria qualificada.

ARTIGO 9.º

Gerência

Os gerentes são designados pela assembleia geral, que deliberará sobre
a sua eventual retribuição, a qual poderá consistir total ou parcial-
mente em participação nos lucros da sociedade.

ARTIGO 10.º

Forma de obrigar a sociedade

A sociedade fica obrigada pela intervenção de:
a) Um gerente;
b) Um ou mais procuradores, nos termos das respectivas procura-

ções.

Está conforme o original.

21 de Junho de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
do Nascimento Vieira Cândido. 2006775715

SÃO BRÁS DE ALPORTEL

ALVES DO ROSÁRIO, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: sítio de São Romão, 595-A, São Brás de Alportel

Conservatória do Registo Comercial de São Brás de Alportel. Matrí-
cula n.º 469; inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 2/
20050603.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

António Alves do Rosário, contribuinte fiscal n.º 105670650, ca-
sado com Flor de Maria Isidoro Gil no regime da comunhão de adqui-
rido, natural da freguesia de Santa Cruz, concelho de Almodôvar, re-
sidente no sítio de São Romão, freguesia e concelho de São Brás de
Alportel, bilhete de identidade n.º 6168102, de 30 de Abril de 1998,
emitido pelo Arquivo de Identificação de Lisboa, constitui uma socie-
dade unipessoal por quotas, com o número de identificação de pessoa
colectiva P 507373294, que se rege pelas seguintes cláusulas:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Alves do Rosário, Unipessoal, L.da
A sociedade tem a sua sede no sítio de São Romão, freguesia e con-

celho de São Brás de Alportel, com morada postal na caixa postal
595A. Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e, serem cri-
adas sucursais, filiais, agências ou outras formas de representação, no
território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na construção e reparação de edi-
fícios.

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinco mil euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e representado por uma quota de igual valor
nominal, pertencente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência e a representação da sociedade, pertencem ao só-
cio único ou a não sócios, com ou sem remunerações conforme aque-
le decidir.

2 — Para obrigar a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

3 — Fica desde já nomeado gerente António Alves do Rosário.

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

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

Está conforme o original.

13 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Conceição
Neves Lázaro. 2002216142

TAVIRA

POSTAL DO ALGARVE — PUBLICAÇÕES
E EDITORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 00453/
910719; identificação de pessoa colectiva n.º 502597917.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

10 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ilda Maria Ponces
de Jesus Serafim Coelho. 2009954351

L. A. R. M. I. — SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 00792/
990527; identificação de pessoa colectiva n.º 504410989.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

10 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ilda Maria Ponces
de Jesus Serafim Coelho. 2009954360

CAVACO & SOARES — PROJECTOS E MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 01125/
030401; identificação de pessoa colectiva n.º 506426114.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

10 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ilda Maria Ponces
de Jesus Serafim Coelho. 2009954378

TAVIVISTA — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 01185/
040416; identificação de pessoa colectiva n.º 506925722.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

10 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ilda Maria Ponces
de Jesus Serafim Coelho. 2009965507

BENTO & NETO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 01170/
040211; identificação de pessoa colectiva n.º 506836100.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

10 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ilda Maria Ponces
de Jesus Serafim Coelho. 2009954041

F. CARDOSO — CONTABILIDADE E SERVIÇOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 00838/
991229; identificação de pessoa colectiva n.º 504770578.
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Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

10 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ilda Maria Ponces
de Jesus Serafim Coelho. 2009954025

TAVICLÍNICA MÉDICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 00506/
920521; identificação de pessoa colectiva n.º 502782145.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

12 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ilda Maria Ponces
de Jesus Serafim Coelho. 2009954033

RAIZ-GE — GABINETE DE ENGENHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 00479/
920123; identificação de pessoa colectiva n.º 502688556.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

12 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ilda Maria Ponces
de Jesus Serafim Coelho. 2009954114

ROSAPEC — AGRO PECUÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 00652/
951030; identificação de pessoa colectiva n.º 503748447.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

12 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ilda Maria Ponces
de Jesus Serafim Coelho. 2009954092

SERRALHARIA CASSIANO & VIEGAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 00732/
971209; identificação de pessoa colectiva n.º 504021559.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2004.

12 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ilda Maria Ponces
de Jesus Serafim Coelho. 2009954106

GUARDA
SEIA

A. G. SOBREIRO — TRANSPORTES NACIONAIS
E INTERNACIONAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 00470/
950519; identificação de pessoa colectiva n.º 503415146.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, em 30 de
Junho de 2004, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme o original.

16 de Dezembro de 2004. — A Segunda-Ajudante, Maria do Céu
da Silva Pinto. 2005605506

LEIRIA
ALVAIÁZERE

LIQUI — MOLY (CENTRO) — COMÉRCIO
DE LUBRIFICANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alvaiázere. Matrícula n.º 382/
050722; identificação de pessoa colectiva n.º 506586782; inscri-
ção n.º 05; número e data da apresentação: 01/20050722.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
alteração parcial do pacto, tendo em consequência, o artigo do res-
pectivo contrato ficando com a seguinte redacção.

Artigo alterado: corpo do artigo 1.º, n.º 2.
Sede: Rua do Conselheiro Furtado dos Santos, rés-do-chão, direito,

95, Alvaiázere.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

26 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Teresa Marques
Rodrigues Silveira Tiago. 2007146916

ANSIÃO

TRANSPORTES FILIPE MENDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ansião. Matrícula n.º 00873/
050822; identificação de pessoa colectiva n.º 505893274.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos de prestações de contas res-
peitantes ao exercício de 2004.

Conferida, está conforme.

30 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Teresa de Jesus da
Conceição Fernandes. 2005198145

BATALHA

DINIS & RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Batalha. Matrícula n.º 155/
891227; identificação de pessoa colectiva n.º 501250433; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 34/20050720.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou e redenominou o
capital de € 29 927,88 para € 30 000, sendo o aumento de € 72,12,
realizado e subscrito em dinheiro pelos sócios em partes iguais e alte-
raram parcialmente o contrato, passando os artigos 1.º e 3.º a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Dinis & Rodrigues, L.da, tem a sua sede
na Zona Industrial da Jardoeira, lote 13, freguesia e concelho da Ba-
talha, e durará por tempo indeterminado, podendo por deliberação da
assembleia geral ser mudada a sede para outro local, dentro do mesmo
concelho ou concelho limítrofe.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente já realizado em dinheiro, é de trin-
ta mil euros, e corresponde à soma de três quotas iguais no valor
nominal de dez mil euros, cada, pertencentes uma de cada um dos
sócios, Joaquim de Sousa Rodrigues, José Manuel Ferreira Dinis e José
Carlos Carreira Félix.

Foi depositado o texto completo e actualizado do contrato.

Está conforme.

29 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Lucinda dos
Santos da Silva. 2009004949

TRANSPORTES NOÉ CARREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Batalha. Matrícula n.º 788/
000522; identificação de pessoa colectiva n.º 504847112; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 08/20050706.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi alterado parcialmente
o contrato, passando os artigos: 2.º e 4.º, n.º 1 e n.º 2, a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em transportes rodoviários de
mercadorias por conta de outrem nacional e internacional, comer-
cialização de materiais de construção e prestações de serviços.
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ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado em assembleia geral, ficará a cargo do sócio Noé da
Silva Carreira, e do não sócio Adriano Carreira Jorge, desde já no-
meado.

2 — Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos é necessária a assinatura de um gerente.

3 — (Mantém-se.)

Foi depositado o texto completo e actualizado do contrato.

Conferida, está conforme.

21 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Lucinda dos
Santos da Silva. 2009004817

MSV — MÁRIO SOUSA VIDEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Batalha. Matrícula n.º 807/
000731; identificação de pessoa colectiva n.º 505067684;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2 e inscrição n.º 2; números e
datas das apresentações: 35/20050517 e 14/20050613.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi alterado parcialmente o
contrato, passando os artigos 1.º, n.º 2 e 2.º a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 — (Mantém-se.)
2 — A sociedade tem a sua sede na Rua do Professor António

Almeida Grosso, 53, lugar e freguesia de Golpilheira, concelho da Ba-
talha.

3 — (Mantém-se.)
ARTIGO 2.º

O objecto social consiste em pintura de construção civil e recupe-
ração de fachadas; construção civil e obras públicas; construção de
prédios para venda; compra e venda de bens imobiliários e revenda
dos adquiridos para esse fim.

Foi depositado o texto completo e actualizado do contrato.

Conferida, está conforme.

30 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isilda Maria Lopes
Ferreira. 2002755736

LEIRIA

AQUICOSTA — CONSTRUÇÃO E VENDA
DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 9109/
031223; identificação de pessoa colectiva n.º 506772845; número
e data da apresentação: D-1283/20050629.

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.

19 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Josefina da
Conceição Lima Leal Mesquita. 2011163773

TRANSPORTES J. BARREIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 1346/
790711; identificação de pessoa colectiva n.º 500627169; número
e data da apresentação: D-1290/20050629.

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.

19 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Josefina da
Conceição Lima Leal Mesquita. 2011355800

SOCOMANOS — SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 2737/
881213; identificação de pessoa colectiva n.º 502077379; número
e data da apresentação: D-1298/20050630.

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.

19 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Josefina da
Conceição Lima Leal Mesquita. 2011240166

CONTABILIDAG — CONTABILIDADE, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 8151/
020204; identificação de pessoa colectiva n.º 505896478; número
e data da apresentação: D-705/20050427.

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.

19 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Josefina da
Conceição Lima Leal Mesquita. 2011257425

LEIRISERVIÇOS — SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO
E MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 4445/
940406; identificação de pessoa colectiva n.º 503176214; número
e data da apresentação: D-1299/20050630.

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.

19 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Josefina da
Conceição Lima Leal Mesquita. 2007312549

RIBEIRO & ORFÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 1701/
821011; identificação de pessoa colectiva n.º 501321365; número
e data da apresentação: D-1295/20050629.

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.

19 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Josefina da
Conceição Lima Leal Mesquita. 2009062787

MOÇAUTO — SOBRESSALENTES
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 1013/
760112 identificação de pessoa colectiva n.º 500386250; número
e data da apresentação: D-1296/20050629.

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.

19 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Josefina da
Conceição Lima Leal Mesquita. 2009062795

BARREIRA & BERNARDINO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 1780/
830316; identificação de pessoa colectiva n.º 501367241; número
e data da apresentação: D-1097/20050629.
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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.

11 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Josefina da
Conceição Lima Leal Mesquita. 2011225183

HABILENA — CONSTRUÇÕES E VENDAS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 3450/
910206; identificação de pessoa colectiva n.º 502493984; número
e data da apresentação: D-1294/20050629.

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.

19 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Josefina da
Conceição Lima Leal Mesquita. 2009062809

ROMANO & RIBEIRO — CONSULTADORIA E GESTÃO
DE SEGURANÇA INDUSTRIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 4814/
950614; identificação de pessoa colectiva n.º 503442720; número
e data da apresentação: D-1193/20050629.

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.

18 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Josefina da
Conceição Lima Leal Mesquita. 2011232643

LEOMÁVEL — ELETROEROSÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 1954/
840917; identificação de pessoa colectiva n.º 501640223; número
e data da apresentação: D-1194/20050629.

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.

18 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Josefina da
Conceição Lima Leal Mesquita. 2011242002

ANA BERNARDINO — SERVIÇOS DE CONTABILIDADE
E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 8132/
020129; identificação de pessoa colectiva n.º 505943980; número
e data da apresentação: D-1271/20050629.

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.

18 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Josefina da
Conceição Lima Leal Mesquita. 2011185238

GAMEIROS & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 2641/
880819; identificação de pessoa colectiva n.º 502023163; número
e data da apresentação: D-1272/20050629.

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.

18 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Josefina da
Conceição Lima Leal Mesquita. 2011185246

JOSÉ FIGUEIREDO — SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 7987/
011130; identificação de pessoa colectiva n.º 505510553; número
e data da apresentação: D-1273/20050629.

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.

18 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Josefina da
Conceição Lima Leal Mesquita. 2011163714

O FEIJÃO BRANCO — ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 6378/
990422; identificação de pessoa colectiva n.º 504392972; número
e data da apresentação: D-1274/20050629.

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.

18 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Josefina da
Conceição Lima Leal Mesquita. 2011163706

AUTO SOUTOCICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 2349/
870602; identificação de pessoa colectiva n.º 501836586; número
e data da apresentação: D-1274/20050629.

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.

19 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Josefina da
Conceição Lima Leal Mesquita. 2011163749

SGP — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 6954/
20000512; identificação de pessoa colectiva n.º 504863495; nú-
mero e data da apresentação: D-1192/20050629.

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.

18 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Josefina da
Conceição Lima Leal Mesquita. 2011241987

IPERLOOK — COMÉRCIO DE ARTIGOS NOVOS
E USADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 9478/
041021; identificação de pessoa colectiva n.º 507127706; número
e data da apresentação: D-1277/20050629.

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.

19 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Josefina da
Conceição Lima Leal Mesquita. 2011185190

FIALSOC — SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 6242/
981231; identificação de pessoa colectiva n.º 504356860; número
e data da apresentação: D-1278/20050629.
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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.

19 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Josefina da
Conceição Lima Leal Mesquita. 2011163722

CANALGAMEIRO — MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 5829/
980210; identificação de pessoa colectiva n.º 504086294; número
e data da apresentação: D-1279/20050629.

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.

19 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Josefina da
Conceição Lima Leal Mesquita. 2011163692

J. S. BONIFÁCIO — COMÉRCIO
E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 5856/
980226; identificação de pessoa colectiva n.º 504088890; número
e data da apresentação: D-1280/20050629.

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.

19 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Josefina da
Conceição Lima Leal Mesquita. 2011185211

ARRABALCOR — PINTURA DE CONSTRUÇÃO
CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 7619/
010627; identificação de pessoa colectiva n.º 505550849; número
e data da apresentação: D-1281/20050629.

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.

19 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Josefina da
Conceição Lima Leal Mesquita. 2011163730

AUGUSTO P. FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 3844/
920415; identificação de pessoa colectiva n.º 502744480; número
e data da apresentação: D-1282/20050629.

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.

19 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Josefina da
Conceição Lima Leal Mesquita. 2011185220

EUROPRESSÃO — TECNOLOGIAS
DE SANEAMENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 6613/
990902; identificação de pessoa colectiva n.º 504772341; número
e data da apresentação: D-1291/20050629.

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.

19 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Josefina da
Conceição Lima Leal Mesquita. 2004635436

M. C. — ALUMÍNIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 5897/
980324; identificação de pessoa colectiva n.º 504120212; número
e data da apresentação: D-1297/20050629.

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.

19 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Josefina da
Conceição Lima Leal Mesquita. 2009062775

REBOBINADORA POUSENSE — REBOBINAGEM
E COMÉRCIO MOTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 8392/
020605; identificação de pessoa colectiva n.º 506021335; número
e data da apresentação: D-1307/20050630.

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 Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Josefina da
Conceição Lima Leal Mesquita. 2011241693

VISOLUX — INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 8188/
020218; identificação de pessoa colectiva n.º 505983885; número
e data da apresentação: D-1310/20050630.

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 Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Cristina Maria
dos Santos Simões. 2009062752

AROESTE — COMÉRCIO E MANUTENÇÃO
DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 4346/
931206; identificação de pessoa colectiva n.º 503147451; número
e data da apresentação: D-1309/20050630.

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 Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Josefina da
Conceição Lima Leal Mesquita. 2009062760

ELECTRO — VALE GRACIOSO — COMÉRCIO
E REPARAÇÃO DE ELECTRODOMÉSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 5580/
970703; identificação de pessoa colectiva n.º 503912042; número
e data da apresentação: D-1302/20050630.

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 Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Josefina da
Conceição Lima Leal Mesquita. 2011224225
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LIZQUEIMA — COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS
E LUBRIFICANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 2161/
860620; identificação de pessoa colectiva n.º 501683771; número
e data da apresentação: D-1301/20050630.

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 Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Josefina da
Conceição Lima Leal Mesquita. 2011224217

DUPLOMETAL — ALUMÍNIO E FERRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 2443/
871110; identificação de pessoa colectiva n.º 501896520; número
e data da apresentação: D-1300/20050630.

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 Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Josefina da
Conceição Lima Leal Mesquita. 2011224209

PASTELARIA CONCEIÇÃO & RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 4362/
931222; identificação de pessoa colectiva n.º 503127728; número
e data da apresentação: D-1293/20050629.

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 Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Josefina da
Conceição Lima Leal Mesquita. 2009062817

AUTOMÓVEIS J. BARREIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 6655/
991014; identificação de pessoa colectiva n.º 504571532; número
e data da apresentação: D-1292/20050629.

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 Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Josefina da
Conceição Lima Leal Mesquita. 2011355796

MADERAS NAVARRA BRICOLAGE, S. A.
(sucursal em Portugal)

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 6130/
980910; identificação de pessoa colectiva n.º 980200610;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e
data das apresentações: 13 e 14/20050811.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, cessou funções
de representante João Paulo Ferreira Mateus, por ter sido destituído
em 4 de Agosto de 2005, e foi designado representante Arnau Navar-
ra Tomás, solteiro, maior, residente na Estrada Tetuán, 16, Sant Cugat
del Vallés, Barcelona, Espanha, em 27 de Maio de 2005, o qual tem
os seguintes poderes:

a) Levar a direcção de negócios da sucursal, nomear e despedir
empregados, assinalar as suas funções e retribuições;

b) Comprar e vender mercadorias, maquinaria, direitos de pro-
priedade industrial e, em geral, bens móveis e bens imóveis, concor-
rer a leilões e concursos oficiais e particulares, formular proposições
e aceitar adjudicações provisionais e definitivas, assinar facturas, apó-
lices, conhecimentos, guias, solicitudes e declarações juradas; contra-
tar transportes marítimos;

c) Operar com a banca privada e oficial, e com as caixas de aforro
e outras entidades de crédito em qualquer localidade; realizando tudo

quanto a legislação e prática bancária permite. Seguir, abrir, dispor e
cancelar nela toda a classe de contas correntes, de crédito e de aforro
e assinar cheques, ordens e outros documentos; solicitar extractos,
saldos, confirmá-los, impugná-los, assim como solicitar e cancelar
empréstimos;

d) Livrar, endossar, aceitar, cobrar e descontar letras comerciais
ou financeiras e outros documentos: formular contas. Requerer pro-
testos por falta de pagamento, de aceitação ou de qualquer classe;

e) Constituir e retirar depósitos em metálico ou valores; solicitar
isenções, bonificações e desagravações fiscais e devolução de depósi-
tos indevidos; aprovar e impugnar contas, efectuar pagamentos e
cobranças por qualquer título e quantidade, inclusive fazer efectivas
entregas de qualquer administração pública; retirar dos escritórios co-
municações, cartas, certificados, envios, paquetes, giros e valores
declarados, e das empresas de transporte, aduanas e agências, géneros
e efeitos remetidos, fazer protestos e reclamações, direcções de con-
ta e abandono de mercadorias, abrir, contestar e assinar a correspon-
dência e levar os livros comerciais como manda a lei, levantar pro-
testas de a veria; contratar, modificar, resgatar, penhorar, rescindir e
liquidar seguros de todas as classes, pagar matérias-primas e perceber
às entidades asseguradas as indemnizações a que houver lugar; solici-
tar e retirar formulários de matérias-primas ou de carácter comercial;

f) Aceitar hipotecas, prendas, antecris ou outras garantias ofereci-
das em segurança dos créditos que ostente o poderante;

g) Assistir com voz e voto nas juntas que se celebrem em suspen-
são de pagamentos, quebras e concursos de credores aprovar e impug-
nar créditos e sua graduação, aceitar e analisar as proposições do de-
vedor; nomear e aceitar débitos de sindicatos e administradores e
designar grupos de organismos de conciliação;

h) Representar a sociedade e comparecer por si ou por meio de
procuradores ou outros apoderados (ao que poderá conferir e revogar
faculdades), ante autoridades, centros e funcionários de qualquer ad-
ministração pública e ante sociedade e outras pessoas ou entidades,
em particular Companhias de água, gás, electricidade, telefone e ou-
tros serviços públicos e ante toda classe de julgados, audiências, jura-
dos, tribunais, delegações, comissões, comités, sindicatos, fiscais, jun-
tas, ministérios, conselheiras, magistraturas do trabalho, caixas e
instituições nacionais e ante eles instar, seguir e terminar, como ac-
tor, demandando em qualquer outro conceito, toda a classe de trâmi-
tes, expedientes, judiciais e procedimentos civis, penais, administrati-
vos, contenciosos administrativos, económico-administrativos,
governativos e laborais de todos os agrados, jurisdições e instâncias,
elevando petições e exercitando acções e excepções em quaisquer pro-
cedimentos, trâmites e recursos, inclusive os de cancelamento, revi-
são e nulidade; prestar, quando se requer a ratificação pessoal, absol-
ver posições e, em geral, realizar todos os actos que permitam as
respectivas leis de procedimento; apresentar, solicitar e retirar docu-
mentos e certificações, especialmente em toda a classe de registos;
instar, receber e contestar notificações e requerimentos;

i) Ceder e assinar quantos documentos, públicos e privados, sejam
congruentes com as faculdades que se conferem neste poder, que de-
verá ser sempre interpretado com a maior amplitude.

Conferida, está conforme.

12 de Agosto de 2005. — A Ajudante, Graça Maria Cardoso
Carreira. 2009039882

LISMEIOS — PUBLICIDADE E MARKETING, L.DA

Sede: Edifício Liz, 10.º, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 7714/
010807; identificação de pessoa colectiva n.º 505249928;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 83/20051007.

Certifico que a sociedade em epígrafe deslocou a sede para a Ave-
nida do Marquês de Pombal, 10-A, 1.º, D, Leiria.

14 de Outubro de 2005. — A Ajudante, Gracinda Neves Francisco.
2009062132

NAZARÉ

BEATIMÓVEIS — SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Nazaré. Matrícula n.º 457/
20000907; identificação de pessoa colectiva n.º 505134144;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4 e inscrição n.º 12; números e
data das apresentações: 1 e 3/20050630.
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Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu, pelo averbamento
n.º 2 à inscrição n.º 4, ao registo de cessação de funções como geren-
te de Maria da Luz Rosa Pires e, pela inscrição n.º 12, à alteração do
pacto social quanto aos artigos 1.º, 2.º, 4.º, 5.º e 6.º e são aditados os
artigos 7.º, 8.º, 9.º e 10.º, conforme o seguinte:

Data da deliberação: 24 de Junho de 2005.

ARTIGO 1.º

A sociedade a adopta a firma BEATIMÓVEIS — Sociedade de Me-
diação Imobiliária, L.da

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade passa a ter a sua sede na Avenida de Manuel
Remígio, B, loja 2, rés-do-chão, direito (Edifício Interconstrutora),
na vila, freguesia e concelho da Nazaré.

2 — Por deliberação da gerência, a sede social poderá ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

3 — A gerência poderá criar sucursais, filiais, agências ou outras
formas locais de representação social, onde e quando o julgar conve-
niente.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de trinta mil euros e corresponde à soma de duas quotas do valor
nominal de quinze mil euros cada, uma de cada sócio.

ARTIGO 5.º

Os sócios podem deliberar que, aos sócios de maior idade, sejam
exigidas prestações suplementares até ao décuplo do capital social,
desde que aquela deliberação seja tomada por unanimidade dos votos
representativos da totalidade do capital social e nela sejam fixados os
respectivos termos e condições.

ARTIGO 6.º

Poderão ser feitos suprimentos à sociedade desde que, por delibera-
ção unânime dos votos representativos da totalidade do capital so-
cial, sejam fixados os respectivos termos e condições.

ARTIGO 7.º

1 — A administração e gerência da sociedade, com ou sem remu-
neração, conforme for deliberado, incumbirá a sócios ou não sócios,
designados em assembleia geral.

2 — A sociedade obriga-se validamente, em todos os seus actos e
contratos, com a intervenção de dois gerentes.

3 — Mantém as suas funções de gerente o não sócio Gonçalo da
Silva Carvalho Pires, ficando desde já nomeados gerentes os sócios
Amândio Martim Costa Santos e Joaquim Ferreira da Piedade.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo que estas tenham objecto diferente do seu ou sejam regu-
ladas por leis especiais, podendo ainda integrar agrupamentos com-
plementares de empresas e constituir associações em participação e
consórcios.

ARTIGO 9.º

A cessão de quotas, total ou parcial, é livre entre os sócios, mas a
cessão a estranhos carece do consentimento da sociedade, que goza
de direito de preferência, em primeiro lugar, e os sócios não ceden-
tes, em segundo lugar.

ARTIGO 10.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio se a mes-
ma for penhorada, arrolada ou arrestada ou, em geral, apreendida ju-
dicial ou administrativamente, ou se, fora dos casos previstos na lei,
for cedida sem o prévio consentimento da sociedade, quando devido.

Data da deliberação: 24 de Junho de 2005.

Está conforme o original.

15 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Adelina Maria
Marques Carriça Marques. 2010586069

LISBOA
AMADORA

TRIFÁSICA ELECTRICIDADE INDUSTRIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 4868;
identificação de pessoa colectiva n.º 500816867; data do depósito:
12031999.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 1998.

20 de Janeiro de 2006. — O Primeiro-Ajudante, António Carolino
Fernandes. 3000193676

ADEGA DO BIGODE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 7195;
identificação de pessoa colectiva n.º 502532645; data do depósito:
12031999.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 1998.

20 de Janeiro de 2006. — O Primeiro-Ajudante, António Carolino
Fernandes. 3000193670

LUÍS ARRIAGA — MARKETING E MÚSICA,
CONSULTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 5936;
identificação de pessoa colectiva n.º 501978678; data do depósito:
28121998.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 1997.

20 de Janeiro de 2006. — O Primeiro-Ajudante, António Carolino
Fernandes. 3000193668

LABORATÓRIO MÉDICO SÃO BRÁS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 5738;
identificação de pessoa colectiva n.º 501871942; data do depósito:
10081998.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 1997.

20 de Janeiro de 2006. — O Primeiro-Ajudante, António Carolino
Fernandes. 3000193667

FARMA LABOR — COMÉRCIO E FABRICO
DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS

E MEDICAMENTOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 10 651;
identificação de pessoa colectiva n.º 504021982; data do depósito:
12031999.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 1998.

20 de Janeiro de 2006. — O Primeiro-Ajudante, António Carolino
Fernandes. 3000193665

ANGOLIMEX EQUIPAMENTOS AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 8498;
identificação de pessoa colectiva n.º 503093483; data do depósito:
21101998.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 1997.

20 de Janeiro de 2006. — O Primeiro-Ajudante, António Carolino
Fernandes. 3000193664



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIE N.º 40 — 24 de Fevereiro de 20064260

MALINHA COMÉRCIO E INDÚSTRIA
DE CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 7238;
identificação de pessoa colectiva n.º 502550210; data do depósito:
03101998.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 1997.

20 de Janeiro de 2006. — O Primeiro-Ajudante, António Carolino
Fernandes. 3000193663

BARBOSA GONÇALVES & GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 8609;
identificação de pessoa colectiva n.º 503126667; data do depósito:
22121998.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 1997.

20 de Janeiro de 2006. — O Primeiro-Ajudante, António Carolino
Fernandes. 3000193662

GONÇALVES & CORREIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 6982;
identificação de pessoa colectiva n.º 502447338; data do depósito:
22121998.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 1997.

20 de Janeiro de 2006. — O Primeiro-Ajudante, António Carolino
Fernandes. 3000193660

ESCOLA DE MÚSICA MARIA LUZIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 6228;
identificação de pessoa colectiva n.º 502111445; data do depósito:
07101998.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 1997.

20 de Janeiro de 2006. — O Primeiro-Ajudante, António Carolino
Fernandes. 3000193659

OLÍMPIA JOALHEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 7371;
identificação de pessoa colectiva n.º 502628161; data do depósito:
15031999.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 1997.

20 de Janeiro de 2006. — O Primeiro-Ajudante, António Carolino
Fernandes. 3000193658

MATOS & CÉSAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 3438;
identificação de pessoa colectiva n.º 500685029; data do depósito:
29041999.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 1998.

20 de Janeiro de 2006. — O Primeiro-Ajudante, António Carolino
Fernandes. 3000193657

CRUZ & ALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 1736;
identificação de pessoa colectiva n.º 500845840; data do depósito:
28041999.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 1998.

20 de Janeiro de 2006. — O Primeiro-Ajudante, António Carolino
Fernandes. 3000193656

AUTO — PROGRESSO DA BRANDOA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 2164;
identificação de pessoa colectiva n.º 500318751; data do depósito:
28041999.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 1998.

20 de Janeiro de 2006. — O Primeiro-Ajudante, António Carolino
Fernandes. 3000193655

PAULINO LISBOA & ROCHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 4946;
identificação de pessoa colectiva n.º 501622950; data do depósito:
28041999.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 1998.

20 de Janeiro de 2006. — O Primeiro-Ajudante, António Carolino
Fernandes. 3000193654

MÓVEIS LIBER, NIZARALI & FILHOS COMÉRCIO
MOBILIÁRIO E DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 10 659;
identificação de pessoa colectiva n.º 504040251; data do depósito:
28071998.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 1997.

20 de Janeiro de 2006. — O Primeiro-Ajudante, António Carolino
Fernandes. 3000193653

BORELCONTA — CONTABILIDADE E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 6059;
identificação de pessoa colectiva n.º 502044861; data do depósito:
27111998.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 1997.

20 de Janeiro de 2006. — O Primeiro-Ajudante, António Carolino
Fernandes. 3000193652

PECLISE — COMÉRCIO DE FERRAGENS
E FERRAMENTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 10 162;
identificação de pessoa colectiva n.º 503808334; data do depósito:
27041999.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 1998.

20 de Janeiro de 2006. — O Primeiro-Ajudante, António Carolino
Fernandes. 3000193651
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CASCAIS

HARE, WHERE, CONSULTADORIA E SOFTWARE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 891
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 505049961; número
e data da apresentação: 2779/26062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2004. — A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000271927

HISTÓRIAS LÁ DE CASA — ARTIGOS
DE DECORAÇÃO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 755
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 505210789; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 47/20031107.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe foi registado
seguinte:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 29 de Outubro de 2003.

Está conforme o original.

16 de Novembro de 2004. — A Ajudante, Ana Maria Correia dos
Santos Neves Galrito. 2006379224

INATO — ACTIVIDADES TURÍSTICAS
E HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9586
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 503962376; núme-
ro e data da apresentação: 3602/28062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

16 de Setembro de 2004. — A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000273260

A ESTRULAR — CONSTRUÇÕES METÁLICAS
EM FERRO E ALUMÍNIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 385
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 504220519; número
e data da apresentação: 2924/27062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

8 de Setembro de 2004. — A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000273272

COZINHA INTERNACIONAL — SOCIEDADE
DE EXPLORAÇÃO DE RESTAURANTES E BARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 8046
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503362492; número
e data da apresentação: 2937/27062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

8 de Setembro de 2004. — A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000273286

TRANSPORTES FREI MIGUEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7345
(Oeiras); número e data da apresentação: 2917/27062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

8 de Setembro de 2004. — A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 2004787627

EVORACACÉM — TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 036
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 504485741; número
e data da apresentação: 2537/25062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

30 de Agosto de 2004. — A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000272266

LAR-ARQ, PROJECTOS DE ARQUITECTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 863
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 504617290; número
e data da apresentação: 2957/27062002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

8 de Setembro de 2004. — A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000273289

PT — SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 074
(Oeiras); número e data da apresentação: 4806/20020717.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2001.

Está conforme o original.

17 de Novembro de 2004. — A Segunda-Ajudante, Catarina da
Conceição Cardeira Batista de Oliveira Paulino. 1000273793

LISBOA — 1.A SECÇÃO

ESSO PORTUGUESA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 466/20030108; identificação de pessoa colectiva
n.º 500099804; averbamento n.º 4 à inscrição n.º 36 e averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 38; números e data das apresentações: 26 e 27/
030319.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

A gerente Raquel Eugénia Alves de Sousa Leite renunciou ao cargo
de gerente-delegada, em 30 de Setembro de 2002, com efeitos a par-
tir de 1 de Outubro de 2002.

Cessação das funções da secretária suplente Maria João Lourenço
Perez da Graça, por renúncia em 8 de Janeiro de 2003.

Está conforme o original.

18 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 1000293755
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ECAIEC — INSPECÇÃO E CONTROLO
DE QUALIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8957/20000320; identificação de pessoa colectiva
n.º 504885952; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 9/
20020531.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Reforço de capital, redenominação e alteração do contrato, quan-
to ao corpo do artigo 3.º e aditados dois parágrafos, os 1.º e 2.º

Reforço: 55 000 euros, realizado pela sócia ECA, Entid Colabora-
dora de la Administracion, S. A., pela conversão de prestações suple-
mentares.

ARTIGO 3.º

Corpo — (Mantém-se)
§ 1.º Os sócios poderão deliberar a exigibilidade de prestações su-

plementares até ao montante de cem mil euros, a realizar pela sócia
ECA, Entidad Colaboradora de la Administracion, S. A.

§ 2.º Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade, que vence-
rão ou não juros, conforme for deliberado em assembleia geral.

Aumenta o capital social de cinco mil euros para sessenta mil eu-
ros, aumento esse no montante de cinquenta e cinco mil euros, a
realizar pela sócia ECA, Entidad Colaboradora de la Administracion,
S. A., por incorporação de igual valor de prestações suplementares, e
em reforço da sua quota ficando titular de uma quota do valor nomi-
nal de cinquenta e nove mil e quinhentos euros.

Está conforme o original.

10 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene Palma.
1000293757

EVIDÊNCIA — SOCIEDADE DE HOTELARIA
E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9619/20001214; identificação de pessoa colectiva
n.º 505212897; inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 25/
050714.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Reforço de capital e alteração do contrato, quanto ao artigo 3.º
Reforço: 2 750 000 euros, realizado em dinheiro e subscrito quan-

to a 725 883,66 euros, pelo sócio Sérgio Luiz Alves, quanto a
725 883,66 euros, pelo sócio Genézio de Barros Torres Filho, quanto
a 137 500 euros, pelo sócio Vasco António Silva Rolo e quanto a
1 160 732,68 euros, por Evidência, Display, Publicidade, Exposição
e Eventos, L.da, agora admitida como sócia.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de três
milhões de euros e corresponde à soma de quatro quotas: duas com o
valor nominal de oitocentos e quarenta e quatro mil seiscentos e trinta
e três euros e sessenta e seis cêntimos pertencentes uma a cada um
dos sócios Sérgio Luiz Alves e Genézio de Barros Torres Filho, uma
com o valor nominal de cento e cinquenta mil euros pertencente ao
sócio Vasco António Silva Rolo e uma com o valor nominal de um
milhão cento e sessenta mil setecentos e trinta e dois euros e sessen-
ta e oito cêntimos pertencente à sócia Evidência, Display, Publicida-
de, Exposição e Eventos, L.da

Está conforme o original.

11 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene Palma.
2010535235

EXPERIENTIA — MARKETING EXPERIENCIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9686/20010103; identificação de pessoa colectiva
n.º 504847953; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 07 e inscrição
n.º 10; números e data das apresentações: 06 e 07/20050909.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

Cessação das funções do gerente Diogo Leitão Anahory, por re-
núncia em 30 de Abril de 2005.

Designação de gerente, em 1 de Maio de 2005: Pedro Manuel
Benamor Costa da Silva Pina, Travessa do Carmo, 11, 2.º, D, Lisboa.

Está conforme o original.

11 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene Palma.
2006468286

ESPHERA CAPITAL, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9677/001229; identificação de pessoa colectiva n.º 505275988;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 28/20050923.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Alteração do contrato, quanto ao artigo 1.º
Firma: Esphera Capital, SGPS, S. A.

Está conforme o original.

11 e Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene Palma.
2010481119

BY COM — SERVIÇOS DE DESIGN E PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9703/010109; identificação de pessoa colectiva n.º 505242850;
inscrição n.º 6; números e data das apresentações: 05-07/050712.

Certifico que foi registada a alteração do contrato quanto ao n.º 1
do artigo 1.º, artigo 2.º e n.º 1 do artigo 3.º:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a denominação BY COM — Serviços de
Design e Publicidade, L.da

(Mantêm-se os n.os 2 e 3.)

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o seguinte: prestação de serviços de
design gráfico, editorial, identidade corporativa, packaging e produ-
ção gráfica, concepção de ambientes, nomeadamente design indus-
trial, de interiores, equipamento, stands, expositores, eventos, sina-
lética e serviços na área da Internet, publicidade, marketing, consultoria
de comunicação e serviços correlacionados.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos
demais bens que constam do activo social, é de vinte mil euros e
corresponde a soma das seguintes quotas:

Duas no valor nominal de seis mil quatrocentos e vinte e seis euros
cada, pertencentes uma ao sócio Gonçalo Maria Lobo Pinto de Cas-
telo Branco e outra à sócia Rita Susana Costa Baltazar;

Uma no valor nominal de seis mil e seis euros, pertencente ao sócio
Pedro Alexandrino Janela; e

Uma no valor nominal de mil cento e quarenta e dois euros, per-
tencente ao sócio Gil Endersen de Albuquerque d’Orey.

Está conforme o original.

11 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene Palma.
2010481100

ADP — ÁGUAS DE PORTUGAL SERVIÇOS
AMBIENTAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9712/010111; identificação de pessoa colectiva n.º 505296950;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 9 e inscrição n.º 10; números e
data das apresentações: 12, 13 e 14/20050819.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação das funções do presidente do conselho de administração

Joaquim Manuel Veloso Poças Martins, e dos vogais Eduardo Eugénio
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Castro de Azevedo Soares, António Manuel Lourenço dos Santos e
José Alberto Cebolo Monteiro, por destituição, em 9 de Junho de
2005, e José Carlos Athaíde dos Remédios Furtado, por renúncia, em
16 de Maio de 2005.

Designação de presidente do conselho de administração, em 9 de
Junho de 2005, de Justino Manuel Matias Carlos, Praceta do Mestre
de Avis, 15, Parede.

Prazo: triénio em curso de 2004-2006.

Está conforme o original.

11 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene Palma.
2007874830

B. A. J. — COMÉRCIO EQUIPAMENTOS SEGURANÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9731/20010118; identificação de pessoa colectiva
n.º 505268159; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6;
números e data das apresentações: 05 e 06/20050916.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação das funções do gerente Fernando Hélder Barata Marques,

por renúncia, em 19 de Março de 2004.
Alteração do contrato quanto ao artigo 3.º:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de nove
mil novecentos e setenta e seis euros e corresponde à soma de três
quotas, sendo duas iguais do valor nominal de três mil trezentos e
vinte e cinco euros e trinta e três cêntimos, pertencentes uma a cada
um dos sócios Alberto da Silva Henriques e José Luís Nóbrega Pereira
Veríssimo, e uma do valor nominal de três mil trezentos e vinte e
cinco euros e trinta e quatro cêntimos, pertencente ao sócio Carlos
Alberto dos Reis Laureano.

Está conforme o original.

11 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene Palma.
2009113497

EURO RSCG — SERVIÇOS DE MARKETING, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9732/20010118; identificação de pessoa colectiva
n.º 503741787; averbamento n.º 3 à inscrição n.º 12; número e data
da apresentação: 07/050901.

Certifico que foi registado o seguinte:
Recondução dos gerentes, em 14 de Junho de 2005, para o ano de

2005: Juan Rocamora Gutierrez, Jean Marc Antoni, Catherine Marie
Jacqueline Fougére François, Paula Gueto Fernandez Peña, Pierre Sil-
vain Lécosse, 31, Boulevard du Commandant Charcot, 92200 Neui-
lly-Sur-Seine, Paris, Augusto Manuel Pimenta de Andrade e Ricardo
Emanuel Mangana Monteiro, Avenida de Salvador Allende, lote 11,
Quinta São Miguel dos Arcos, Paço de Arcos.

Está conforme o original.

11 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene Palma.
2010774469

ANTÓNIO QUARESMA — ARQUITECTO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9751/20010125; identificação de pessoa colectiva
n.º 505171635; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 07/
20051003.

Certifico que foi registado o seguinte:
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 29 de Setembro de 2005.

Está conforme o original.

11 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene Palma.
2009184416

ENSIGEST — SOCIEDADE INDEPENDENTE DE GESTÃO
DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 13 082/050209; identificação de pessoa colectiva
n.º 501772049; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 20 e inscrição
n.º 21; números e data das apresentações: 24 e 25/050929.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções dos administradores Rui Alexandre de Almei-

da Dias dos Santos Verde e Maria Mafalda Arouca dos Santos, por
terem renunciado, em 29 de Julho de 2005.

Nomeação por cooptação de dois administradores para o mandato
em curso de 2005-2007, em 19 de Setembro de 2005:

António José Ferrão Filipe, Avenida da Beira-Mar, 1071, bloco E,
3.º, direito, Gaia, e Carlos Manuel Cortês Pereira e Sá, Avenida da
Boavista, 1102, 1.º, esquerdo, Porto.

Está conforme o original.

11 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene Palma.
2007844257

EDAGIP — COMPANHIA DE SERVIÇOS
E DISTRIBUIÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6166/960912; identificação de pessoa colectiva n.º 503712906;
inscrições n.os 25 e 26; números e data das apresentações: 37 e 38/
050106.

Certifico que foi registado o seguinte:
Redução e alteração do contrato quanto artigo 3.º, n.º 1.
Redução — montante: 350 000 euros.
Data da deliberação: 29 de Julho de 2004.
Capital: 150 000 euros, dividido em 500 000 acções do valor no-

minal de 0,30 euros cada uma.
Transformação em sociedade por quotas.
Data: 20 de Dezembro de 2004.

Documento complementar elaborado nos termos do n.º 2 do arti-
go 64.º do Código do Notariado, que faz parte integrante da escri-
tura lavrada no 26.º Cartório Notarial de Lisboa, com início a fl. 14
do livro de notas n.º 397-J.

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma EDAGIP — Companhia de Servi-
ços e Distribuição, L.da, e tem a sua sede na Rua da Misericórdia, 76,
freguesia do Sacramento, concelho de Lisboa.

2 — Por deliberação da gerência, a sede poderá ser deslocada den-
tro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

3 — A gerência poderá criar sucursais, agências ou outras formas
locais de representação social onde e quando o julgar conveniente.

4 — A sociedade poderá adquirir livremente participações noutras
sociedades, mesmo que estas tenham objecto diverso do seu, e inte-
grar agrupamentos complementares de empresas, constituir associa-
ções em participações e consórcios.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços tele-informá-
ticos e postais, incluindo embalagem, transporte, distribuição e ainda
comercialização de artigos no âmbito da licença de franchising da Mail
Boxes, etc.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos diver-
sos valores do activo, conforme escrituração, é de cento e cinquenta
mil euros e corresponde à soma das seguintes quotas:

Uma do valor nominal de noventa e seis mil euros, titulada em
nome de Guilherme Pedro Ivens Collares Pereira;

Uma do valor nominal de quarenta e seis mil e quinhentos euros,
titulada em nome da sociedade ROI — Aluguer Equipamentos e Lo-
gística, L.da; e

Uma do valor nominal de sete mil e quinhentos euros, titulada em
nome do sócio Luís Filipe Medeiros Cravo Ribeiro.

ARTIGO 4.º

1 — Poderão ser exigidas prestações suplementares até ao mon-
tante de cem mil euros.
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2 — Poderão ser feitos suprimentos à sociedade nas condições a
estabelecer em assembleia geral.

ARTIGO 5.º

1 — A administração e representação da sociedade pertencem aos
gerentes que forem eleitos em assembleia geral.

2 — A gerência não será remunerada se tal for deliberado pelos
sócios.

3 — Fica desde já designado gerente o não sócio Manuel Luís Cam-
pos da Mota Guedes.

4 — A sociedade obriga-se com a intervenção de um gerente.

ARTIGO 6.º

Além da reserva legal a assembleia geral poderá criar as reservas
que entender convenientes ao desenvolvimento dos negócios sociais.

ARTIGO 7.º

A cessão de quotas é livre entre os sócios, mas a cessão total ou
parcial a não sócios depende sempre do consentimento prévio da
sociedade.

ARTIGO 8.º

1 — A sociedade poderá amortizar quotas nos seguintes casos:
a) Com o consentimento do seu titular;
b) Se o respectivo titular as ceder em infracção ao disposto no

artigo 7.º;
c) Quando a quota for arrestada, arrolada, penhorada ou, em geral,

apreendida judicial ou administrativamente;
d) Se o seu titular, durante dois anos consecutivos, não compare-

cer ou não se fizer representar em nenhuma assembleia geral da so-
ciedade.

2 — A contrapartida da amortização no caso previsto na alínea b)
do n.º 1 será igual ao valor nominal da quota amortizada.

3 — A quota amortizada figurará no balanço como tal e, poste-
riormente, por deliberação dos sócios, poderão, em sua substituição,
ser criadas uma ou várias quotas destinadas a ser alienadas a um ou a
alguns sócios ou a terceiros.

O sócio Guilherme Pedro Ivens Collares Pereira, reside na Rua de
Bulhão Pato, 3, 4.º, direito, Lisboa, e o sócio Luís Filipe Medeiros
Cravo Ribeiro, reside na Rua do Padre Américo, 4, 6.º, esquerdo, Lis-
boa.

Está conforme o original.

28 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene
Palma. 2010513096

AUTOMATIC DATA PROCESSING, SERVIÇOS
(PORTUGAL), UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6175/960917; identificação de pessoa colectiva n.º 503843555;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 16/050602.

Certifico que foi registado o seguinte:
Designação de gerentes e do conselho fiscal, em 20 de Maio de

2005.
Prazo: quadriénio de 2005-2008.
Gerentes: Philippe Edmond Paul Lesueur, Avenue Berryer, 31,

78600 Maisons-Laffitte, França, Francisco Javier Mora Cagigao, San
Cugat del Vallés, Calle Santa Rita, 8, Barcelona, Espanha, e José Artur
Santos Nunes Farinha, Rua do Infante D. Augusto, 38, 2.º, direito,
Amora, Seixal.

Conselho fiscal: presidente — José Maria Portabella Fábregas, Cal-
le Cardenal Reig, 15, 1.º, 2.º, 08028 Barcelona, Espanha; vogais: Emílio
Muñoz Morales, Calle Fénix, 42, Getafe, 28905 Madrid, Espanha, e
Deloitte & Associados, SROC, S. A., Edifício Atrium Saldanha, Praça
do Duque de Saldanha, 1, 6.º, Lisboa; suplente — Carlos P. Freire
revisor oficial de contas, Rua de São João de Brito, 2, Linda-a-Velha,
e com domicílio profissional no Edifício Atrium Saldanha, Praça do
Duque de Saldanha, 1, 6.º, Lisboa.

Natureza: provisória por dúvidas quanto à fiscalização.

Está conforme o original.

28 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene
Palma. 2010513100

ADMINISTROGES — MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8767/20000107; identificação de pessoa colectiva
n.º 504524623; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4 e inscrições
n.os 5 e 6; números e data das apresentações: 26 27 e 28/050525.

Certifico que foi registado o seguinte:
Alteração parcial do contrato quanto ao n.º 1 do artigo 1.º e n.º 1

do artigo 3.º:
ARTIGO 1.º

1 — A sociedade, constituída sob a forma de sociedade por quotas,
adopta a firma ADMINISTROGES — Mediação Imobiliária, L.da, e
tem a sua sede em Lisboa, na Rua de Augusto dos Santos, 2, 4.º, fre-
guesia de São Sebastião da Pedreira.

ARTIGO 3.º

1 — A sociedade tem por objecto actividades de mediação imobi-
liária e de administração de imóveis por conta de outrem.

Cessação de funções do gerente Jeremy Norman Harris, por ter
renunciado, em 11 de Maio de 2005.

Nomeação de gerente, por deliberação de 11 de Maio de 2005: Paulo
Nuno Bernardino Trindade, Edifício Atrium Saldanha, Praça do Du-
que de Saldanha, 1, 8.º, C, Lisboa.

Está conforme o original.

10 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene Palma.
2010512367

ENERBARROSO — PRODUÇÃO E GESTÃO
DE ENERGIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8952/20000320; identificação de pessoa colectiva
n.º 504782690; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 17/
050415.

Certifico que foi registado o seguinte:
Deliberação de redução de capital.
Montante da redução: 63 000 euros, para cobertura de prejuízos.
Data da deliberação: 29 de Março de 2005.

Está conforme o original.

10 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene Palma.
2010512391

ANTÓNIO AZEVEDO COUTINHO — SOCIEDADE
DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8291/990602; identificação de pessoa colectiva n.º 504475010;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 06/050216.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço de capital e alteração do contrato em sociedade por quo-

tas plural.
Reforço: 25 000 euros, realizado quanto a 19 000 euros por incor-

poração de suprimentos e quanto a 6000 euros em dinheiro, pela entrada
da nova sócia Maria Clara Alves Ferreira Condeço, casada com Car-
los Lopes Condeço na comunhão de adquiridos, Rua de Luís Pastor de
Macedo, lote 6, 6.º, direito, Lisboa, realizado apenas quanto a 3000
euros.

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma António Azevedo Coutinho —
Sociedade de Mediação Imobiliária, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de João Penha, 10, rés-do-
chão, freguesia de São Mamede, concelho de Lisboa.

3 — A sede pode ser deslocada, quer no próprio concelho onde fica
estabelecida quer para qualquer concelho limítrofe, por simples deli-
beração da gerência.

4 — Igualmente por deliberação da gerência, a sociedade poderá
estabelecer sucursais, filiais. agências ou delegações em qualquer parte
de território nacional ou estrangeiro.
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ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na mediação imobiliária.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social é de sessenta mil euros, corresponde à soma
de duas quotas, uma no valor de cinquenta e quatro mil euros, perten-
cente ao sócio António Maria Jonet de Azevedo Coutinho, e outra
no valor de seis mil euros, pertencente à sócia Maria Clara Alves
Ferreira Condeço.

2 — A quota da sócia Maria Clara Alves Ferreira Condeço está
realizada em 50 %, sendo que os restantes 50 %, no valor de três mil
euros, serão realizados no prazo de um ano a contar da data da cele-
bração da escritura pública de aumento de capital e transformação da
sociedade.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência e representação da sociedade, com ou sem remu-
neração, conforme for deliberado em assembleia geral, pertence aos
sócios ou a não sócios que nela forem nomeados, ficando desde já
nomeado gerente o sócio António Maria Jonet de Azevedo Couti-
nho.

2 — A sociedade vincula-se com a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

A sociedade não poderá ser obrigada em actos ou documentos es-
tranhos aos negócios sociais, tais como abonações, letras de favor,
avales, fianças e outros actos semelhantes.

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 aque-
le que a sociedade está exercendo.

ARTIGO 7.º

1 — A constituição de suprimentos, seja qual for o regime do res-
pectivo contrato, depende de prévia autorização dos sócios, tomada
por unanimidade.

2 — O contrato de suprimentos será sempre estabelecido com es-
tipulação de prazo e a respectiva taxa de juros, salvo se se convencio-
nar que os suprimentos não sejam remunerados.

ARTIGO 8.º

1 — A cessão de quotas mesmo entre sócios e os cônjuges, ascen-
dentes e descendentes daqueles depende sempre do consentimento da
sociedade, dado por deliberação tomada por unanimidade.

2 — Em qualquer cessão total ou parcial de quotas haverá direito
de preferência, primeiro a favor da sociedade e, em segundo lugar, a
favor dos sócios, nas condições seguintes.

3 — O sócio que pretender ceder a sua quota notificará, por escri-
to, a sociedade e os restantes sócios da sua resolução, identificando o
respectivo cessionário, o preço ajustado e respectiva forma de paga-
mento, no caso de cessão a título oneroso e demais condições estabe-
lecidas.

4 — Nos 30 dias subsequentes àquela notificação a assembleia geral
deliberará se a sociedade quer adquirir para si a quota cedenda pelo
preço e condições que constam da notificação prevista no n.º 3.

5 — Se a sociedade deliberar que não pretende ou não pode adquirir
a quota cedenda, deverá, no prazo de 15 dias a contar da deliberação,
comunicá-lo por escrito aos outros sócios que não tenham estado
presentes na assembleia.

6 — Aos sócios não cedentes é atribuído o direito de preferência,
direito que terá de ser exercido, sob pena de caducidade, no prazo de
15 dias a contar da data da recepção da comunicação prevista no
número anterior ou no prazo de 15 dias a contar da deliberação da
sociedade para os sócios presentes na assembleia geral.

7 — Exercido qualquer destes direitos de preferência, deve ser ou-
torgada a escritura de cessão no prazo máximo de 60 dias a contar da
data da realização da assembleia geral referida no n.º 4.

8 — No caso de a sociedade não se pronunciar nos prazos contra-
tualmente estabelecidos, ou se expressamente tiver renunciado ao res-
pectivo direito de preferência, o sócio que pretender ceder a sua quo-
ta poderá fazê-lo livremente.

ARTIGO 9.º

1 — Falecido um dos sócios, a sua quota não se transmitirá ao seus
sucessores.

2 — Para este efeito, no prazo de 90 dias a contar da data do co-
nhecimento da morte do sócio por qualquer dos gerentes, a sociedade
deve amortizar a quota, adquiri-la ou fazê-la adquirir por sócio ou por
terceiro, sob pena de a quota se considerar transmitida.

3 — O valor da cessão operada nos termos da presente cláusula é
o quádruplo do valor nominal da quota, descontando eventuais débi-
tos que o sócio detivesse, à data da morte, para com a sociedade.

ARTIGO 10.º

1 — A sociedade pode, nos termos legais, nomeadamente do arti-
go 236.º do Código das Sociedades Comerciais, amortizar a quota de
qualquer dos sócios nos casos expressamente previstos na lei e ainda
nos seguintes casos:

a) Cessão de quota com inobservância do disposto no artigo ante-
rior;

b) Acordo entre a sociedade e respectivo cedente;
c) Arresto, penhora, arrolamento ou qualquer outra forma de

apreensão ou venda judicial;
d) Insolvência ou falência do titular, declaradas por sentença tran-

sitada em julgado;
e) Conduta desleal do sócio que pela sua gravidade cause séria per-

turbação na actividade da sociedade.
2 — O valor da amortização será o que resultaria da liquidação, salvo

quanto à realizada por acordo, em que o valor será o que for conven-
cionado, e à efectuada nos termos da alínea e) do número anterior,
em que o valor será o correspondente a metade do valor da quota a
amortizar.

3 — Se o sócio cuja quota for amortizada tiver algum débito à
sociedade, este será descontado no valor a pagar.

ARTIGO 11.º

1 — As deliberações dos sócios serão tomadas em conformidade
com as disposições legais aplicáveis.

2 — A convocação da assembleia geral compete ao gerente e será
feita por meio de carta registada expedida com a antecedência míni-
ma de 15 dias, salvo no caso de a assembleia geral se reunir na pre-
sença de todos os sócios e com dispensa de prévias formalidades con-
vocatórias, nos termos do artigo 54.º do Código das Sociedades
Comerciais.

3 — Na assembleia geral ou em deliberações unânimes por escrito,
os sócios poderão fazer-se representar por qualquer pessoa da sua
escolha, mediante simples carta dirigida à gerência, com a antecedên-
cia não inferior a cinco dias relativamente à data prevista para a
assembleia ou deliberação, a qual terá de mencionar necessariamente
a duração do mandato.

ARTIGO 12.º

No final de cada ano, os sócios podem deliberar, sempre sem pre-
juízo das reservas legais, que os lucros sejam distribuídos pelos sócios
ou destinados a outras reservas, sem qualquer limitação.

ARTIGO 13.º

A sociedade dissolve-se nos casos previstos na lei, sendo liquidatá-
rios os gerentes, se outros não forem nomeados por deliberação dos
sócios.

Relatório do revisor oficial de contas, nos termos
do artigo 28.º do Código das Sociedades Comerciais

Introdução.
1 — O presente relatório destina-se a dar cumprimento ao arti-

go 28.º do Código das Sociedades Comerciais, relativamente à entrega
por António Maria Jonet de Azevedo Coutinho, contribuinte
n.º 130521795, de bens no valor de € 19 000, para realização da quota
por si subscrita no aumento de capital da sociedade António Azevedo
Coutinho — Sociedade de Mediação Imobiliária, Unipessoal, L.da, com
o valor de € 19 000.

2 — A entrada em espécie consiste na conversão de suprimentos
detidos na sociedade referida.

3 — O valor dos suprimentos corresponde ao referido valor nomi-
nal e contabilístico.

Responsabilidades.
4 — É da nossa responsabilidade a razoabilidade da avaliação dos

bens e a declaração de que o valor encontrado é suficiente para a
realização de capital pretendida.

Âmbito.
5 — O nosso trabalho foi efectuado de acordo com as Normas

Técnicas e Directrizes de Revisão/Auditoria da Ordem dos revisores
Oficiais de Contas, designadamente a Directriz de Revisão/Auditoria
(DRA) 841 — Verificação Entradas em Espécie para Realização de
Capital das Sociedades, as quais exigem que o mesmo seja planeado e
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executado com o objectivo de obter um grau de segurança aceitável
sobre se os valores das entradas atingem ou não o valor nominal da
quota atribuída ao sócio que efectua tal entrada. Para tanto, o referi-
do trabalho incluiu:

a) A verificação da existência dos bens;
b) A verificação da titularidade dos referidos bens e da existência

de eventuais ónus ou encargos;
c) A verificação da adequação dos critérios usados na avaliação dos

mesmos; e
d) A verificação do valor atribuído aos bens.
6 — Entendemos que o trabalho efectuado proporciona uma base

aceitável para a emissão da nossa declaração.
Declaração.
7 — Com base no trabalho efectuado, declaramos que o valor en-

contrado atinge o valor nominal do aumento de capital a realizar pelo
sócio que efectua tal entrada.

29 de Novembro de 2004. — Pela Mariquito, Correia & Associados,
SROC, representada por António Francisco Escarameia Mariquito,
revisor oficial de contas n.º 150.

Está conforme o original.

6  de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene Palma.
2008460002

ESTÚDIOS SARA — PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6028/960628; identificação de pessoa colectiva n.º 503669644;
inscrição n.º 02; número e data da apresentação: 03/050506.

Certifico que foi registado o seguinte:
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 19 de Novembro de 2003.

Está conforme o original.

28 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene
Palma. 2010493583

ECAIEC — INSPECÇÃO E CONTROLO
DE QUALIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8957/20000320; identificação de pessoa colectiva
n.º 504885952; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 08/
20030623.

Certifico que foi registado:
Reforço de capital e alteração do contrato quanto ao corpo do

artigo 3.º e artigo 7.º
Reforço: 100 000 euros, realizado por incorporação de prestações

suplementares pela sócia ECA, Entidad Colaboradora de la Adminis-
tracion, S. A.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
bens e valores, é de cento e sessenta mil euros e corresponde à soma
de duas quotas: uma do valor nominal de cento e cinquenta e nove
mil e quinhentos euros, pertencente à sócia ECA, Entidad Colabora-
dora de la Administracion, S. A., e uma do valor nominal de quinhen-
tos euros, pertencente ao sócio Ramon Roch Noguera.

(Mantêm-se os § 1.º e § 2.º.)

ARTIGO 7.º

1 — A sociedade poderá participar no capital social de outras so-
ciedades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades regu-
ladas por leis especiais, agrupamentos complementares de empresas
ou associações, salvo o disposto nos números seguintes.

2 — A sociedade, enquanto desenvolver as actividades previstas no
artigo 2.º, não poderá adquirir participação alguma no capital social
de sociedades ou de outras entidades que sejam proprietárias, subordi-
nadas, projectistas, subempreiteiras, instaladoras ou conservadoras de
instalações, produtos ou serviços objecto de controlo ou inspecção
por parte da sociedade ou de produtos industriais, que a sociedade esteja
autorizada a certificar como entidade de inspecção ou de controlo
regulamentar.

3 — Aos representantes da sociedade, directamente ou por inter-
posta pessoa, serão extensíveis, nos mesmos termos e condições, as
limitações previstas no número anterior.

4 — Os representantes da sociedade não poderão intervir directa-
mente como representantes, intermediários ou agentes, em projec-
tos, bem como na construção, comercialização, subordinação, insta-
lação ou manutenção de produtos equipamentos e instalações industriais
para as quais a sociedade esteja autorizada a certificar como entidade
de inspecção ou de controlo regulamentar.

5 — Os representantes da sociedade não poderão, igualmente. so-
licitar, exigir ou receber, directamente ou por interposta pessoa, qual-
quer tipo de vantagens que lhes sejam oferecidas, no âmbito da sua
actividade, bem como lhes está vedada a prestação de informações a
terceiros que lhes advenham do exercício das suas acções e que pos-
sam favorecer a actividade profissional de tais terceiros ou prejudicar
as empresas sujeitas a inspecção.

Está conforme o original.

10 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene Palma.
1000293716

ANA MONTEIRO DA COSTA — ARQUITECTURA
E DESIGN, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5335/950626; identificação de pessoa colectiva n.º 503445045;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3; número e data da apresenta-
ção: 07/050916.

Certifico que foi registado:
Projecto de fusão.
Aprovado em 5 de Setembro de 2005.

Está conforme o original.

27 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene
Palma. 2009141270

ALEXANDRA & PAULO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5335/950626; identificação de pessoa colectiva n.º 503455210;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 18/20050811.

Certifico que foi registado:
Alteração do contrato, quanto aos artigos 3.º e 4.º:

3.º

O objecto social consiste no comércio de artigos de decoração,
marroquinaria, perfumaria, artigos de limpeza, electrodomésticos,
papelaria e outros artigos para o lar não especificados.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de quaren-
ta e nove mil oitocentos e setenta e nove euros e setenta e nove
cêntimos e corresponde à soma de duas quotas, uma no valor nomi-
nal de trinta e nove mil novecentas e três euros e oitenta e três cên-
timos, pertencente ao sócio Paulo Jorge Azevedo Bandeira, e outra
no valor nominal de nove mil novecentos e setenta e cinco euros e
noventa e seis cêntimos, pertencente à sócia Rosa Alexandra Azeve-
do Fernandes Oliveira.

Está conforme o original.

27 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene
Palma. 2011180708

A MIGALHA — ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5401/950720; identificação de pessoa colectiva n.º 503458066;
inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 08/050712.

Certifico que foi registado:
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 24 de Junho de 2005.

Está conforme o original.

27 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene
Palma. 2010513037
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ENGIARCAD — PROJECTOS DE ENGENHARIA
E ARQUITECTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5497/950919; identificação de pessoa colectiva n.º 503490482;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e
data das apresentações: 08 e 09/050805.

Certifico que foi registado:
Cessação de funções do gerente, Rui Filipe Braz de Oliveira Jorge,

por ter renunciado em 28 de Julho de 2005.
Nomeação de gerente por deliberação de 3 de Agosto de 2005:

Alexandra Terenas da Fonseca de Sousa.

Está conforme o original.

27 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene
Palma. 2010513061

ARCÁDIA — SERVIÇOS EM TECNOLOGIAS
DE INFORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5488/950913; identificação de pessoa colectiva n.º 503486345;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1, número e data da apresenta-
ção: 13/050802.

Certifico que foi registado:
Deslocação da sede para a Rua de Francisco Franco, 358-B, 3.º,

esquerdo, Lisboa.

Está conforme o original.

27 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene
Palma. 2010513053

ALVENOBRA — SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5895/960410; identificação de pessoa colectiva n.º 503619795;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 5 e inscrição n.º 10; números e
data das apresentações: 06, 07 e 08/050704.

Certifico que foi registado:
Cessação de funções do gerente, José Manuel Pinto Valério André,

por ter renunciado em 27 de Junho de 2005.
Alteração do contrato quanto ao artigo 3.º

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes da escrituração, é de duzentos e cinquenta mil euros
e corresponde à soma das seguintes quotas: uma quota do valor nomi-
nal de cento e vinte e cinco mil euros, pertencente ao sócio Jorge
Manuel Andrade Rodrigues Teixeira; uma do valor nominal de cin-
quenta mil euros, pertencente ao sócio Jorge Manuel Andrade Rodri-
gues Teixeira; uma quota do valor nominal de vinte e cinco mil euros
pertencente ao sócio Pedro da Fonseca Teixeira; uma quota do valor
nominal de vinte e cinco mil euros pertencente à sócia Maria João da
Fonseca Teixeira; outra quota do valor nominal de vinte e cinco mil
euros pertencente ao sócio Tiago da Fonseca Teixeira.

Está conforme o original.

28 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene
Palma. 2010560019

ESPAÇO OITENTA — SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5898/960410; identificação de pessoa colectiva n.º 503619760;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 04; número e data da apresenta-
ção: 45/050727.

Certifico que foi registado:
Deslocação de sede para a Rua do Poeta Bocage, 10-C, 1.º, escri-

tório B, freguesia do Lumiar, Lisboa.

Está conforme o original.

28 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene
Palma. 2009894243

DATAMÉDICA — CONSULTORIA E SERVIÇOS
EM BIOESTATÍSTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5936/960510; identificação de pessoa colectiva n.º 503640409;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 10; número e data da apresenta-
ção: 06/050707.

Certifico que foi registado:
Deslocação de sede para a Rua de Rosa Araújo, 34, 5.º, freguesia de

São Mamede, Lisboa.

Está conforme o original.

28 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene
Palma. 2011209315

BAZAR NOVO — DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS
NÃO ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5954/960521; identificação de pessoa colectiva n.º 503651699;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4 e inscrição n.º 7; números e
data das apresentações: 31 e 32/050719.

Certifico que foi registado:
Cessação de funções do revisor oficial de contas Bernardes, Sismei-

ro & Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, por ter
renunciado em 18 de Março de 2005.

Nomeação de revisor oficial de contas por deliberação de 17 de
Março de 2005.

PricewaterhouseCoopers & Associados Sociedade de Revisores Ofi-
ciais de Contas, Palácio Sottomayor, Rua de Sousa Martins, 1, 3.º,
Lisboa.

Mais certifico que ficaram depositados na pasta da sociedade os
documentos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

28 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene
Palma. 2010551540

D. M. S. — DESPORTO, MARKETING
E SPONSORIZAÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5973/960530; identificação de pessoa colectiva n.º 503657182;
inscrições n.os 6, 7 e 8; números e data das apresentações: 14, 15
e 16/050802.

Certifico que foi registado:
Nomeação de um vogal do conselho de administração para o trié-

nio em curso de 2002-2004 por deliberação de 28 de Março de 2005,
que ratificou a cooptação de 23 de Novembro de 2004.

Gabino José Durão Ferreira de Oliveira, Rua de Abranches Ferrão,
10, 12.º, Lisboa.

Nomeação do conselho de administração e fiscal para o triénio de
2005-2007 por deliberação de 28 de Março de 2005.

Conselho de administração: presidente — Joaquim Francisco Aves
Ferreira de Oliveira; vogais — Rolando António Durão Ferreira de
Oliveira e Jorge Paulo Pereira Carreira, Rua de Abranches Ferrão, 10,
12.º, Lisboa.

Fiscal único: Armando dos Santos Nogueira, revisor oficial de con-
tas; suplente — António Luís Noras Silvério, revisor oficial de con-
tas, Rua do Infante D. Henrique, 10, 4.º, direito, Portela, Loures.

Alteração do contrato quanto ao n.º 2 do artigo 6.º, supressão do
artigo 15.º, passando os artigos 16.º a 29.º a ser, respectivamente, os
artigos 15.º a 28.º

ARTIGO 6.º

1 — (Mantém-se.)
2 — Haverá títulos de 1, 5, 10, 100, 500, 1000 ou mais acções.
3 — (Mantém-se.)
4 — (Mantém-se.)
5 — (Mantém-se.)

Que, ainda em cumprimento do deliberado pela assembleia geral da
sua representada na reunião de 28 de Março de 2005, de que se lavrou
a citada acta n.º 15, procede à renumeração parcial do contrato de
sociedade, por supressão do artigo 15.º, no tocante aos actuais arti-
gos 16.º a 29.º, os quais passam a ser, respectivamente, artigos 15.º a
28.º
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ARTIGO 15.º

Em caso de morte, renúncia ou impedimento, temporário ou defi-
nitivo, de qualquer dos membros do conselho de administração, assu-
mirá funções um membro suplente e, na falta deste, o conselho de
administração procederá a cooptação.

ARTIGO 28.º

1 — Em 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,
a emissão de novas acções respeitará a proporção entre as várias
categorias existentes, sendo sempre distribuídas ao accionista acções
da espécie por ele detida.

Está conforme o original.

28 Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene Palma.
2010513070

BPI LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8766/20000107; identificação de pessoa colectiva
n.º 504685325; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 05/
050805.

Certifico que foi registado:
Nomeação de gerentes e revisor oficial de contas para o triénio de

2003-2005 por deliberação de 31 de Março de 2003.
Manuel Eduardo Ferreira Peres de Sousa, Rua de João Paulo Freire,

39, 5.º, direito, Porto.
Luís Carlos da Silva, Rua de António Luís Inácio, 13, 1.º, esquerdo,

Lisboa.
Manuel Alexandre Portela da Silva, Rua do Padre Américo, 25,

5.º, esquerdo, Lisboa.
Revisor oficial de contas: Deloitte & associados, Sociedade de Re-

visores Oficiais de Contas, S. A., Amoreiras, torre 1, 7.º, Santa Isa-
bel, Lisboa; suplente — António Marques Dias, revisor oficial de con-
tas, Rua de Tomás da Fonseca, 4, 1.º, esquerdo, Lisboa.

Está conforme o original.

6 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene Palma.
2010512359

BERTELSMANN SERVICES PORTUGAL, SGPS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8365/990706; identificação de pessoa colectiva n.º 504476785;
averbamento n.º 4 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 24/050728.

Certifico que foi registado:
Cessação de funções do gerente, Angel Eduardo Suarez Morales,

por ter renunciado em 16 de Junho de 2005.

Está conforme o original.

6 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene Palma.
2010583574

ELECTRO CHELAS — COMPONENTES
ELECTRÓNICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6036/960701; identificação de pessoa colectiva n.º 503671100;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 09/050818.

Certifico que foi registado:
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 8 de Agosto de 2005.

Está conforme o original.

28 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene
Palma. 2007847906

AMÉRICO QUELHA & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 61 105; identificação de pessoa colectiva n.º 501499415; data
da inscrição: 18122002.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano 2001.

Está conforme o original.

9 de Novembro de 2004. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene
Palma. 1000272110

AUGUSTO, COELHO & MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 61 128; identificação de pessoa colectiva n.º 501523545; data
da inscrição: 19122002.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano 2001.

Está conforme o original.

11 de Novembro de 2004. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene
Palma. 2001022786

AGICONTRATO — SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9182; identificação de pessoa colectiva n.º 504908405; data da
inscrição: 17122002.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano 2001.

Está conforme o original.

9 de Novembro de 2004. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene
Palma. 2008432149

ALGODEX — FÁBRICA DE ALGODÃO DA MALVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 05455/950823; identificação de pessoa colectiva n.º 500015813;
data da inscrição: 211002.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

19 de Outubro de 2004. — A Escriturária Superior, Angelina Maria
Bernardes da Luz Santos. 2008401340

AUTO LUSO-AMÉRICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 651; identificação de pessoa colectiva n.º 500035695; data
da inscrição: 171002.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

19 de Outubro de 2004. — A Escriturária Superior, Angelina Maria
Bernardes da Luz Santos. 2008401324

A. BRANDÃO & ASSOCIADOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 875/20020314; identificação de pessoa colectiva
n.º 501515313; inscrição n.º 18; averbamento n.º 2 à inscrição
n.º 14 e inscrição n.º 19; números e data das apresentações: 23, 24
e 25/20020620.
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Certifico que foi registado:
Alteração do contrato quanto ao artigo 1.º
Sede: Lisboa, Avenida de António Augusto de Aguiar, 163, 3.º,

direito, freguesia de São Sebastião da Pedreira.
Cessação de funções do administrador único, Alcino Gomes Bran-

dão, por renúncia de 31 de Outubro de 2001.
Nomeação de administrador único até final do mandato em curso

de 2001-2004 por deliberação de 30 de Novembro de 2001.
António Luís Correia Leitão, Avenida de António Augusto de

Aguiar, 163, 3.º, direito, Lisboa.

Está conforme o original.

16 de Novembro de 2004. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene
Palma. 2006341855

AGISEGUROS — AGÊNCIA DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 59 793; identificação de pessoa colectiva n.º 501497668; data
da inscrição: 17122002.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano 2001.

Está conforme o original.

9 de Novembro de 2004. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene
Palma. 2008432157

EDIÇÕES ARRÁBIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º  6435/970121; identificação de pessoa colectiva n.º 503800457;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 8; número e data da apresenta-
ção: 04/20020627.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções do gerente Fernando Laja, por ter renunciado

em 7 de Maio de 2002.

Está conforme o original.

29 de Novembro de 2004. — A Segunda-Ajudante, Maria João
Ruano. 1000273932

ANIMATIS — PROMOÇÃO DE VENDAS, MEIOS
E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 05237/950511; identificação de pessoa colectiva n.º 503417963;
data da inscrição: 270303.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

29 de Novembro de 2004. — A Escriturária Superior, Angelina
Maria Bernardes da Luz Santos. 2000991750

ALBERTO SEMEDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 31 225; identificação de pessoa colectiva n.º 500457913; data
da inscrição: 111202.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

15 de Novembro de 2004. — A Escriturária Superior, Angelina
Maria Bernardes da Luz Santos. 2001169850

M. G. S. — GESTÃO DE FROTAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 02143; identificação de pessoa colectiva n.º 502881763; data
da inscrição: 210103.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes às prestações de contas dos anos de 2000 e 2001.

Está conforme o original.

19 de Novembro de 2004. — A Escriturária Superior, Angelina
Maria Bernardes da Luz Santos. 2001143150

BUSYBODY — COMÉRCIO DE VESTUÁRIO
DE CRIANÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 09476/001023; identificação de pessoa colectiva n.º 505133059;
data da inscrição: 220103.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

19 de Novembro de 2004. — A Escriturária Superior, Angelina
Maria Bernardes da Luz Santos. 1000273955

DOCES SEM AÇÚCAR E COMIDA CASEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 05513/950926; identificação de pessoa colectiva n.º 503495689;
data da inscrição: 051202.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

4 de Novembro de 2004. — A Escriturária Superior, Angelina Maria
Bernardes da Luz Santos. 1000274005

AFONSO & ROLO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 31 346; identificação de pessoa colectiva n.º 500845824; data
da inscrição: 27122002.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano 2001.

Está conforme o original.

16 de Novembro de 2004. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene
Palma. 2008433404

BIODINÂMICA — BIÓNICA APLICADA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 69 546; identificação de pessoa colectiva n.º 500881308; data
da inscrição: 20122002.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano 2001.

Está conforme o original.

15 de Novembro de 2004. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene
Palma. 2001149042

BLUE AIR — PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
ADMINISTRATIVOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9929; identificação de pessoa colectiva n.º 505305887; data da
inscrição: 20122002.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano 2001.

Está conforme o original.

15 de Novembro de 2004. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene
Palma. 2001148968
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AL-ANDALUZ — SOCIEDADE GESTORA
DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 273/20021003; identificação de pessoa colectiva
n.º 504378465; averbamento n.º 3 à inscrição n.º 04 e averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 05; números e data das apresentações: 20 e
27-compl./050503.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções do administrador Luís Carlos Oliveira Capri-

choso, por ter renunciado em 20 de Julho de 2004.
Cessação de funções do administrador Luís Alberto Ferreira Alves,

por ter renunciado em 20 de Julho de 2004.

Está conforme o original.

17 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 2009343247

AIR SELEC II — COMÉRCIO E MONTAGENS AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 298/20021003; identificação de pessoa colectiva
n.º 505651920; inscrição n.º 02; número e data da apresentação:
23/050328.

Certifico que foi registado o seguinte:
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 14 de Dezembro de 2004.

Está conforme o original.

17 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 2007527030

DELTAVENT, FABRICAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO
DE VENTILADORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 309/030129; identificação de pessoa colectiva
n.º 503646997; inscrição n.º 11; número e data da apresentação:
28/050328.

Certifico que foi registado o seguinte:
Alteração do contrato quanto ao artigo 3.º
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de oito
mil euros, dividido em duas quotas, sendo uma do valor nominal de
sete mil e duzentos euros, pertencente ao sócio José Eduardo dos Santos
Domingues Gonçalves, e outra do valor nominal de oitocentos euros,
pertencente ao sócio Álvaro José da Silva Ribeiro.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

17 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 2011354277

BAYIELD — CONSULTORIA E INVESTIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 463/021216; identificação de pessoa colectiva
n.º 506281140; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 11/
021216.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

1.º

1 — A sociedade adopta a firma BAYIELD — Consultoria e In-
vestimentos, L.da, e tem a sua sede na Rua das Amoreiras, 23, rés-do-
chão, em Lisboa, freguesia de Santa Isabel.

2 — Por simples deliberação da gerência pode a sede social ser trans-
ferida para outro local dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe e abrir ou extinguir estabelecimentos, sucursais, agências ou
outras formas de representação, no território nacional ou no estran-
geiro.

2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços de consulto-
ria, excepto a jurídica, para os negócios e gestão. Análise e acompa-
nhamento de oportunidades de investimento, compra e venda de
imóveis e revenda dos adquiridos.

3.º

A sociedade pode constituir outras sociedades e participar em agru-
pamentos complementares de empresas, consórcios e associações, bem
como adquirir e alienar participações no capital de outras sociedades
qualquer que seja o objecto destas.

4.º

O capital social é de cinco mil euros, está integralmente realizado
em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas, sendo uma de três
mil setecentos e cinquenta euros, pertencente ao sócio Manuel Filipe
Fernandes Correia, e uma de mil duzentos e cinquenta euros, perten-
cente à sócia Marta Sofia de Almeida Fernandes Correia.

5.º

A sociedade, mediante deliberação da assembleia geral, poderá exi-
gir aos sócios prestações suplementares de capital até ao montante
igual ao triplo do capital social.

6.º

1 — A gerência da sociedade e a sua representação em juízo e fora
dele, activa e passivamente, será exercida por quem vier a ser no-
meado em assembleia geral, sócio ou não, ficando no entanto desde
já nomeado gerente o sócio Manuel Filipe Fernandes Correia.

2 — A sociedade fica obrigada em todos os seus actos e contratos
com a assinatura de um gerente, designadamente:

Em contratos de locação financeira, relativos a bens móveis e
imóveis;

Em contratos de empréstimo ou obrigações financeiras similares.
3 — Os gerentes não poderão obrigar a sociedade em actos e con-

tratos estranhos ao seu objecto social, designadamente em avales, fian-
ças, abonações ou outros actos de natureza semelhante, sob pena de
o infractor responder perante a sociedade pelos prejuízos que lhe
causar.

7.º

1 — A cessão de quotas, no todo ou em parte, bem como a sua
divisão, mesmo entre sócios, depende sempre do prévio consentimen-
to da sociedade, à qual é reservado o direito de preferência em pri-
meiro lugar e aos sócios não cedentes em segundo.

2 — Consentindo a sociedade na cessão e quando mais de um sócio
pretenda usar do seu direito de preferência numa mesma quota, será
esta dividida e adquirida entre eles nas proporções das quotas que então
possuírem, salvo se acordarem entre eles diferentemente.

8.º

1 — A sociedade poderá amortizar quotas nos seguintes casos:
a) Por acordo com os respectivos titulares;
b) Se a quota for arrestada ou por qualquer outra forma sujeita a

arrematação judicial;
c) Quando qualquer quota for transmitida com violação do dispos-

to no artigo 7.º
2 — A amortização será feita pelo preço correspondente ao valor

da referida quota apurado de acordo com o último balanço aprovado
e poderá ser paga ao titular da quota ou a quem tiver direito a ela, em
quatro prestações semestrais com vencimento nos dias 1 de Janeiro e
1 de Junho de cada ano.

3 — Considerar-se-á realizada a amortização logo que se mostre
efectuado o pagamento ou a simples consignação em depósito do preço
ou da sua primeira prestação.

9.º

As assembleias gerais, sempre que a lei não exija outras formalida-
des, serão convocadas através de cartas registadas, dirigidas aos sócios
com a antecedência de pelo menos 15 dias.

Está conforme o original.

7 de Março de 2005. — A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 2010552644
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ESPAÇO NEUTRO — ATELIER DE ARQUITECTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 314/021010; identificação de pessoa colectiva
n.º 506214486; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição
n.º 03; números e data das apresentações: 06 e 07/050404.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções do gerente, Nuno Fernando Fontes Leal Ma-

chado, por ter renunciado em 7 de Janeiro de 2004.
Alteração do contrato quanto ao artigo 3.º e n.º 2 do artigo 4.º
Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes do activo social é de cinco mil euros e correspon-
de à soma de duas quotas, uma de mil oitocentos e setenta e cinco
curas e outra de três mil cento e vinte e cinco euros, ambas tituladas
pelo sócio José Pedro de Deus Caetano.

ARTIGO 4.º

2 — Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de um
gerente.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

7 de Março de 2005. — A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 2011352509

2 CÊS — COMPRA VENDA E PROMOÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 331/031120; identificação de pessoa colectiva
n.º 504953974; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 01; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 10 e inscrição n.º 11; números e data das apre-
sentações: 07, 08, 09 e 11/041108.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções do gerente Luís José Elias Cosme Tainha, por

ter renunciado com efeitos a partir de 4 de Abril de 202.
Nomeação de gerente por deliberação de 5 de Abril de 2002, Luís

Manuel da Fonseca Branco Neves.
Nomeação de gerente, por deliberação de 20 de Setembro de 2004,

Maria Eugénia Dias Fernandes, Rua de Julieta Ferrão, Edifício Gemi-
ni, bloco RS, apartamento 95, Lisboa.

Cessação de funções do gerente, Luís Manuel da Fonseca Branco
Neves, por ter renunciado em 26 de Outubro de 2004.

Está conforme o original.

18 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 2007596024

2 CÊS — COMPRA VENDA E PROMOÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 331/031120; identificação de pessoa colectiva
n.º 504953974; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 11 e inscrição
n.º 15; números e data das apresentações: 31 e 32/050329.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação das funções da gerente Maria Eugénia Dias Fernandes, por

renúncia em 3 de Fevereiro de 2005.
Alteração do contrato, quanto aos artigos 1.º, 2.º, 3.º e 5.º
Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma 2 Cês — Compra Venda e Pro-
moção Imobiliária, L.da

2 — Tem a sede na Avenida do Almirante Reis, 241, 4.º, direito,
freguesia de São João de Deus, concelho de Lisboa.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na compra e venda de bens imobi-
liários e construção e promoção imobiliária, bem como compra de bens
imóveis para revenda.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cento e
vinte mil euros e corresponde à soma de duas quotas uma do valor
nominal de oitenta e nove mil euros, pertencente ao sócio António
José Gener Damas Mora, e outra do valor nominal de trinta e um mil
euros, pertencente à sócia Maria Lília Lourinha Marques Valério
Martins.

ARTIGO 5.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, será exercida pelo sócio António
José Gener Damas Mora e pelo não sócio António Carvalho, divor-
ciado, residente na Rua dos Argonautas, lote 3.09.06, rés-do-chão, C,
em Lisboa, os quais ficam desde já nomeados gerentes.

2 — A sociedade fica obrigada com as assinaturas de dois gerentes,
podendo os actos de mero expediente ser assinados por um gerente.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

18 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 2010552679

AU INVEST — INVESTIMENTO, COMÉRCIO
E DISTRIBUIÇÃO DE OURIVESARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 340/20021018; identificação de pessoa colectiva
n.º 506201244; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 35/
20021018.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade é constituída sob a forma de sociedade por quo-
tas, adopta a firma Au Invest — Investimento, Comércio e Distribui-
ção de Ourivesaria, L.da, e tem a sua sede social na Rua da Penha de
França, 110, loja B, freguesia da Penha de França, concelho de Lis-
boa.

2 — Por simples deliberação da gerência, a sociedade poderá mu-
dar a sua sede e domicílio dentro do mesmo concelho ou para conce-
lho limítrofe, quando o julgar conveniente e cumpridas que sejam as
formalidades legais.

3 — A gerência poderá criar sucursais, agências ou outras formas
locais de representação, onde e quando entender que tal se coaduna
com os seus interesses.

4 — A sociedade poderá adquirir livremente participações noutras
sociedades, integrar agrupamentos complementares de empresas, cons-
tituir associações em participações e consórcios.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de distribuição e comér-
cio a retalho de ourivesaria, metais preciosos e ouro ou prata amoe-
dado para investimento, relojoaria, móveis de qualidade ou antigos,
antiguidades e curiosidades coleccionáveis.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinco mil euros, representados por duas quotas do valor nominal
de dois mil e quinhentos euros, pertencentes uma a cada um dos só-
cios, José Manuel Inácio Lopes e Ana Maria dos Santos Magalhães
Sérgio Lopes.

ARTIGO 4.º

Poderão ser feitos suprimentos à sociedade ou ser exigidas presta-
ções suplementares nas condições a estabelecer em assembleia geral.

ARTIGO 5.º

1 — A administração e representação da sociedade pertence à ge-
rência, que será exercida sem remuneração.

2 — A gerência é nomeada desde já e fica a cargo dos dois sócios.
3 — A gerência pode nomear mandatários e procuradores da socie-

dade para a prática de certos actos ou categorias de actos.
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4 — A sociedade vincula-se validamente com a assinatura dos dois
gerentes.

5 — Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, qualquer dos
sócios pode, indistintamente e sem ser necessária autorização da so-
ciedade, movimentar as contas bancárias que se encontrem em nome
da sociedade.

ARTIGO 6.º

1 — Os resultados líquidos da sociedade serão aplicados, em pri-
meiro lugar, na constituição ou reintegração da reserva legal o rema-
nescente terá a aplicação que a assembleia geral determinar.

2 — A assembleia geral pode deliberar a não distribuição de lucros
bem como criar as reservas que considerar convenientes ao desenvol-
vimento dos negócios sociais para além das legais.

ARTIGO 7.º

1 — A cessão de quotas entre os sócios é livremente permitida.
2 — A cessão total ou parcial de quotas a não sócios depende sem-

pre do consentimento da sociedade, em primeiro lugar, e dos sócios,
em segundo.

3 — Nas cessões onerosas, a sociedade, em primeiro lugar, e os
sócios não cedentes, em segundo, gozam do direito de preferência.

ARTIGO 8.º

A representação voluntária dos sócios nas assembleias gerais pode
ser confiada a quem e pela forma que estes entenderem por conve-
niente.

ARTIGO 9.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de carta regista-
da, dirigida aos sócios, com a antecedência mínima de 15 dias, desde
que a lei não exija outras formalidades.

ARTIGO 10.º

1 — A sociedade poderá amortizar quotas nos seguintes casos:
a) Com o consentimento do seu titular;
b) Se o respectivo titular as ceder em infracção ao disposto no

artigo 7.º;
c) Quando a quota for arrestada, arrolada, penhorada ou, em geral,

apreendida judicial ou administrativamente;
d) Se o seu titular, durante dois anos consecutivos, não compare-

cer ou não se fizer representar em nenhuma assembleia geral da socie-
dade.

2 — A contrapartida da amortização no caso previsto na alínea b)
do n.º 1, será igual ao valor nominal da quota amortizada.

3 — A quota amortizada figurará no balanço como tal e, poste-
riormente, por deliberação dos sócios, poderão, em sua substituição,
ser criadas uma ou várias quotas a ser alienadas a um ou a alguns só-
cios ou a terceiros.

Está conforme o original.

7 de Março de 2005. — A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 2010552660

AU INVEST — INVESTIMENTO, COMÉRCIO
E DISTRIBUIÇÃO DE OURIVESARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 340/20021018; identificação de pessoa colectiva
n.º 506201244; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 25/
050505.

Certifico que foi registado o seguinte:
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 29 de Abril de 2005.

Está conforme o original.

7 de Março de 2005. — A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 2010493524

AUTO TÁXI TERRAS DO DEMO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 351/20021202; identificação de pessoa colectiva
n.º 505333317; inscrição n.º 05; número e data da apresentação:
09/050607.

Certifico que foi registado o seguinte:
Nomeação de gerente, por deliberação de 23 de Maio de 2005, de

Florêncio Plácido de Almeida, residente na Rua do Guarda-Mor, 27,
1.º, Lisboa.

Está conforme o original.

18 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 2010521447

BMG MUSIC PUBLISHING (EDITORES MUSICAIS), L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 364/20021105; identificação de pessoa colectiva
n.º 502501936; inscrições n.os 17 e 18; números e data das apre-
sentações: 37 e 38/050617.

Certifico que foi registado o seguinte:
Designação de secretária, em 30 de Dezembro de 2004, de Paula

Alexandra Fernandes Caldeira Dutschmam, que também usa Paula
Caldeira Dutschmam, com domicílio profissional na Rua do Dr. Eduar-
do Neves, 9, 6.º, Lisboa; suplente — Luís Manuel da Silva Oliveira,
que também usa Luís M. S. Oliveira, com domicílio profissional na
Rua do Dr. Eduardo Neves, 9, 6.º, Lisboa.

Alteração do contrato, quanto ao artigo 13.º
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 13.º

1 — O exercício social coincide com o ano civil.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

18 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 2010630939

ENGIPM — PROJECTOS E CONSTRUÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 11 392/20021126; identificação de pessoa colectiva
n.º 504017128; inscrição n.º 11; número e data da apresentação:
22/050512.

Certifico que foi registado o seguinte:
Alteração parcial do contrato, quanto ao artigo 2.º

Teor do artigo alterado:
ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na instalação, manutenção e assis-
tência técnica a rede e equipamentos de gás; compra, venda ou arren-
damento de bens imóveis e a realização, promoção e gestão de urba-
nizações, bem como a construção, promoção e gestão de edifícios ou
parte deles e ainda em actividades de consulta e planeamento urbanís-
tico, construção civil e projectos de construção civil arquitectura,
cálculos, gás e electricidade e direcção e fiscalização de obras e em-
preitadas; compra e venda de imóveis e a venda dos adquiridos para
esse fim; execução de obras públicas; representação de sociedades,
associações, fundações, empresas e agrupamentos europeus de inte-
resses económicos, distribuição e exploração de redes de combustíveis
gasosos e de gás natural, armazenagem de gases combustíveis, gás na-
tural, combustíveis líquidos e produtos petrolíferos; comercialização
de produtos petrolíferos, gases, combustíveis gasosos, gases combustí-
veis líquidos e de gás natural. Comercialização de produtos alimenta-
res congelados, comércio por grosso.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

18 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 2006672363

AUTO TÁXIS CENTRAL COLARENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6107/960730; identificação de pessoa colectiva n.º 500038058;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 23/050719.
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Certifico que foi registado o seguinte:
Nomeação de gerentes, por deliberação de 15 de Julho de 2005, de

Israel dos Santos Costa Pilro, residente na Rua de Afonso Anes Pene-
do, 14, 2.º, direito, Lisboa; e Paulo Filipe dos Santos Costa Pilro,
residente na Rua do Capitão Leitão, 84, 1.º, esquerdo, Lisboa.

Está conforme o original.

28 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene
Palma. 2010549619

ENERGIN — SOCIEDADE DE PRODUÇÃO
DE ELECTRICIDADE E CALOR, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8849/20000215; identificação de pessoa colectiva
n.º 504872397; averbamento n.º 3 à inscrição n.º 7; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 9 e inscrições n.os 10 e 11; números e data das
apresentações: 11, 12, 13 e of. 13/050916.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções do administrador Aníbal Valdemar Fernandes,

por ter renunciado em 31 de Março de 2004.
Nomeação de um administrador, para o mandato em curso de 2003-

-2005, por deliberação de 31 de Dezembro de 2004, que ratificou a
cooptação de 3 de Maio de 2004, de Massimo Adelmo Lúcio Rossini,
residente na Viela da Eira, 3, Cp.34, 1.º, direito, Quinta da Beloura,
Sintra.

Cessação de funções dos administradores Rui Manuel Soares de
Albergaria Almiro e Manuel José Ribeiro Cadilhe, por terem renun-
ciado em 1 e 23 de Março de 2005, respectivamente.

Nomeação de dois membros do conselho de administração, para o
mandato em curso de 2003-2005, por deliberação de 23 de Março de
2005:

Presidente — Joaquim Armando Ferreira da Silva Filipe, residente
na Praça de Gonçalves Zarco, 22-EL, rés-do-chão, esquerdo, Porto;
vogal — José Alves Escada da Costa, residente na Rua de Sousa Mar-
tins, 16, 6.º, D, Lisboa.

Está conforme o original.

10 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene Palma.
2009141393

AAAA — ATENDIMENTO, ASSISTÊNCIA A AVARIAS
DOMÉSTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9065/000511; identificação de pessoa colectiva n.º 504944614;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 02/20050825.

Certifico que foi registado o seguinte:
Deslocação de sede para a Avenida do Almirante Reis, 114, 7.º, A,

freguesia de São Jorge de Arroios, Lisboa.

Está conforme o original.

11 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene Palma.
2010469550

ADELAIDE — CONSULTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5277/950525; identificação de pessoa colectiva n.º 503431435;
inscrição n.º 05; número e data da apresentação: 32/050720.

Certifico que foi registado o seguinte:
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 30 de Dezembro de 2004.

Está conforme o original.

27 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene
Palma. 2009169204

ANA MONTEIRO DA COSTA — ARQUITECTURA
E DESIGN, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5335; identificação de pessoa colectiva n.º 503445045; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 11/050727.

Certifico que foi registado o seguinte:
Projecto de fusão por incorporação, mediante transferência global

do património da sociedade incorporada Ana Monteiro da Costa —
 Arquitectura e Design, L.da, para a sociedade incorporante Atelier,
Daciano da Costa — Arquitectura e Design, L.da, com sede na Tra-
vessa da Condessa do Rio, 1-B, atelier 1, freguesia de Santa Catarina,
Lisboa.

Alterações projectadas na sociedade incorporante.
Capital: € 11 971,76.

Está conforme o original.

27 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene
Palma. 2010785975

BRILHALUZ — ILUMINAÇÃO E DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5172/950407; identificação de pessoa colectiva n.º 503402567;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 17/20050824.

Certifico que foi registado o seguinte:
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 4 de Agosto de 2005.

Está conforme o original.

27 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene
Palma. 2007875578

DOMUS VARIUS — GALERIA DAS ARTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8896/20000228; identificação de pessoa colectiva
n.º 504616927; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2 e inscrição n.º 4;
números e data das apresentações: 17 e 18/050802.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções da gerente, Daniela Gonçalves Marques, por

ter renunciado em 18 de Julho de 2005.
Nomeação de gerente, por deliberação de 25 de Julho de 2005, de

Alcídio Fernando Guerreiro de Oliveira.

Está conforme o original.

10 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene Palma.
2010512375

ESTRELA DO VENTO — SOCIEDADE
IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8903/20000301; identificação de pessoa colectiva n.º 504881019;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 14/20050921.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço de capital e alteração do contrato, quanto ao artigo 3.º
Reforço: € 250 000, realizado em dinheiro, mediante a emissão de

250 000 acções, ao portador, no valor nominal de € 1 cada uma e
subscrito pela accionista.

Teor do artigo alterado:
ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e noutros bens
constantes da escrita social, é de trezentos mil euros, representado
por trezentas mil acções do valor nominal de um euro cada uma.

Está conforme o original.

10 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Irene Palma.
2007854406
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LISBOA — 2.A SECÇÃO

FIPARSO — SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 36 682/660425; identificação de pessoa colectiva
n.º 500116385; averbamento n.º 4 à inscrição n.º 04; número e data
da apresentação: 29/20020226.

Certifico que foi registado o seguinte:
Deslocação de sede para a Rua de São Nicolau, 105, 3.º, Lisboa,

freguesia de São Nicolau.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

19 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 1000293756

GEUR — GABINETE DE ESTUDOS
URBANÍSTICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 35 830/650521; identificação de pessoa colectiva
n.º 500357404; inscrições n.os 26 e 27; número e data da apresen-
tação: 25/20050812.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004, e foi ainda re-
gistado o seguinte:

Nomeação do administrador único, fiscal único e suplente, para o
quadriénio de 2005-2008, por deliberação de 31 de Março de 2005:

Administrador único — Raquel Diniz Cuba Martins;
Fiscal único: efectivo — Amável Calhau, Ribeiro da Cunha e Aso-

ciados — Sociedade de Revisores Oficiais de Contas; suplente – Amá-
vel Alberto Freixo Calhau, revisor oficial de contas.

Mais certifico que o parecer da revisão se traduz numa opinião sem
reservas.

Está conforme o original.

18 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2010488105

IVOL — SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS
HOTELEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 30 570/610314; identificação de pessoa colectiva
n.º 500143013; inscrição n.º 14; número e data da apresentação: 06/
20050822.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Reforço de capital e transformação em sociedade anónima.
Reforço: 50 024,04 euros, em dinheiro subscrito pelos sócios Na-

zgest — S. G. P. S., L.da, Saturdine Cassamo com as quantias de
33 299,45 euros e 6724,89 euros respectivamente, e pela entrada da
nova sócia Sirim Bay Cassam, com a quantia de 10 000 euros.

Passando a reger-se pelos seguintes estatutos:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a denominação IVOL — Sociedade de In-
vestimentos Hoteleiros, S. A., e tem a sua sede na Rua de Eça de
Queirós, 24, freguesia do Coração de Jesus, concelho de Lisboa.

2 — A sede social pode ser transferida por simples deliberação do
conselho de administração para qualquer outro local do mesmo con-
celho ou concelhos limítrofes.

3 — O conselho de administração pode, por simples deliberação,
criar filiais, sucursais, agências, delegações ou outras formas de repre-
sentação em território nacional e ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem por objecto a exploração e gestão de empre-
endimentos turísticos, designadamente estabelecimentos hoteleiros,
meios complementares de alojamento turístico, parques de campismo

públicos, conjuntos turísticos, exploração e gestão de turismo no es-
paço rural, designadamente turismo de habitação, turismo rural, agro-
-turismo, turismo de aldeia, casas de campo, exploração e gestão de
turismo da natureza e animação ambiental, exploração e gestão de
estabelecimentos de hospedagem e quartos particulares, bem como
estabelecimentos de restauração e de bebidas, integrados em empre-
endimentos turísticos e de outras actividades de âmbito cultural e
animação turística; prestação de assistência técnica e ou comercial a
empreendimentos turísticos, nacionais e ou internacionais, designa-
damente estudo, projecto, desenvolvimento, execução e comerciali-
zação de empreendimentos imobiliários para turismo, bem como a
compra, venda, permuta, arrendamento, cedências de exploração e
administração de imóveis destinados a empreendimentos turísticos.

2 — A sociedade poderá adquirir participações sociais noutras socie-
dades de qualquer tipo ou espécie, com objecto diferente ou reguladas
por lei especial e sujeitas a direito estrangeiro, bem como estabelecer
contratos de subordinação e associar-se a quaisquer pessoas singulares
ou colectivas, designadamente agrupamentos complementares de
empresas, consórcios ou outras sociedades de natureza semelhante.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de sessenta mil euros, dividido em sessenta mil acções com o valor
nominal unitário de um euro.

ARTIGO 4.º

1 — Poderão ser exigidas aos accionistas prestações acessórias
onerosas, designadamente pecuniárias, além das entradas e na pro-
porção da participação que tenham no capital social, até ao montan-
te global correspondente ao décuplo do capital social, a fim de fazer
face, designadamente a investimentos que a sociedade necessite de
efectuar e fazer face a empréstimos à sociedade.

2 — As prestações acessórias serão ou não objecto de remunera-
ção, conforme for fixado em assembleia geral.

ARTIGO 5.º

1 — As acções serão nominativas revestindo a forma escritural.
2 — A sociedade pode, nos termos da lei, adquirir acções próprias

e, em consequência, sobre elas quaisquer operações permitidas por lei.
3 — Salvo disposição legal em contrário, a sociedade pode, medi-

ante deliberação prévia da assembleia geral, adoptar, em qualquer
momento, a forma de acções tituladas mediante a sua criação ou a
conversão das acções escriturais.

4 — Sempre que se verificar o disposto no número anterior, o
capital social poderá ser representado por títulos de uma, dez, cin-
quenta, cem, quinhentas, mil, dez mil, cem mil e múltiplos de mil
acções que são livremente reunidas ou desdobráveis a expensas do
accionista interessado, devendo os respectivos títulos serem obriga-
toriamente assinados pelo presidente do conselho de administração e
outro administrador.

ARTIGO 6.º

1 — Na transmissão de acções, gratuita e ou onerosa, a terceiros,
os accionistas gozam de direito de preferência na proporção das ac-
ções de que a cada momento sejam titulares no capital da sociedade.

2 — Os accionistas não gozam do direito de preferência previsto
no número anterior no caso de a transmissão, gratuita e ou onerosa,
ser feita a cônjuges, ascendentes, descendentes ou entre accionistas.

3 — O accionista que pretender alienar as acções notifica os res-
tantes accionistas, por carta registada com aviso de recepção, identi-
ficando o potencial adquirente e indicando todas as condições da trans-
missão.

4 — Para o exercício do direito de preferência, os accionistas não
alienantes têm o prazo de 60 dias para comunicar se pretendem ou
não exercer o direito de preferência.

5 — Se dois ou mais accionistas pretenderem exercer o direito de
preferência, as acções objecto de transmissão serão rateadas pelos
interessados na proporção do número de acções que demonstrarem
ser titulares à data da notificação para o exercício do direito de pre-
ferência.

6 — No caso de transmissão gratuita de acções, a preferência será
exercida pelo seu valor contabilístico, calculado com base nos valores
resultantes das contas respeitantes ao exercício anterior.

7 — A estipulação de preferência aos accionistas não alienantes
tem eficácia real.

ARTIGO 7.º

1 — Depende do consentimento da sociedade a transmissão de
acções nominativas por morte dos accionistas, salvo tratando-se de
transmissão a favor do cônjuge, ascendente ou descendente ou caso o
de cujus tenha feito doação ou testamento a terceiro.
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2 — A concessão do consentimento deverá ser deliberada em as-
sembleia geral dentro dos 60 dias subsequentes ao pedido formulado
pelos herdeiros, podendo a transmissão efectuar-se livremente no caso
de tal deliberação não ser atempadamente tomada.

3 — A sociedade pode recusar o consentimento com fundamento
em qualquer seu interesse relevante, tendo então de fazer adquirir as
acções pelos restantes accionistas, nos termos do artigo 329.º, 3,
alínea c) do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 8.º

Ocorrendo a morte de qualquer accionista, os respectivos direitos
sociais serão exercidos pelo cônjuge sobrevivo não separado judicial-
mente de pessoas e bens ou, na falta dele, pelos descendentes do fa-
lecido que, no prazo de 30 dias após o óbito, designarão um de entre
si que a todos represente na sociedade enquanto não existir liquidação
de partilha.

ARTIGO 9.º

2 — As assembleias gerais são convocadas através da seguinte for-
ma:

a) Enquanto se mantiverem nominativas todas as acções da socie-
dade a convocatória far-se-á sempre mediante carta registada com
aviso de recepção, expedida com a antecedência mínima de 60 dias;

b) Sempre que existir acções nominativas e ao portador a convo-
catória será publicada no Diário da República, bem como no jornal
mais lido da localidade da sede, com a antecedência mínima de 60 dias
a não ser que a lei exija outras formalidades ou estabeleça prazo mais
longo.

ARTIGO 10.º

1 — A assembleia geral é constituída pelos accionistas titulares de,
pelo menos, mil acções que, até cinco dias antes da data designada
para a sua realização, demonstrem documentalmente que são possui-
dores das mesmas e que estejam averbadas, registadas ou depositadas
em seu nome.

2 — A cada mil acções corresponde um voto.
3 — Qualquer accionista pode fazer-se representar nas assembleias

gerais por outro accionista, por um administrador, pelo cônjuge, por
um ascendente, por um descendente ou qualquer pessoa mediante pro-
curação a entregar ao presidente da mesa, identificando o mandatário
e especificando a assembleia a que se destina.

ARTIGO 11.º

1 — A mesa da assembleia geral será constituída por um presidente
e um secretário, que poderão ou não ser accionistas, eleitos pela as-
sembleia geral, por um período de três, podendo ser reeleitos, uma ou
mais vezes.

2 — Compete ao presidente da mesa da assembleia geral convocar
e dirigir as assembleias.

ARTIGO 12.º

1 — A sociedade é administrada por um conselho de administração
composto por três, cinco ou sete membros consoante venha a ser
deliberado em assembleia geral e eleitos pela assembleia geral, por um
período de três anos, podendo ser reeleitos, uma ou mais vezes.

2 — Os membros do conselho de administração caucionarão ou não
o exercício do seu cargo, conforme for deliberado pela assembleia geral
que os eleger.

3 — O conselho de administração reunirá sempre que for convo-
cado pelo seu presidente e segundo a periodicidade que o mesmo fi-
xar.

4 — Pode ser designado pelo conselho de administração um
administrador-delegado, definindo-se na acta de designação os pode-
res que entenda conferir-lhe.

ARTIGO 13.º

1 — O conselho de administração tem por atribuições a prática de
todos os actos de gestão necessários ao prosseguimento do objecto
social, com exclusivos e plenos poderes de representação da socie-
dade nos termos da lei.

2 — A sociedade vincula-se em quaisquer actos ou contratos:
a) Pela assinatura do presidente do conselho de administração e

um administrador;
b) Pela assinatura conjunta de dois membros do conselho de admi-

nistração;
c) Pela assinatura do administrador-delegado, quando o houver, nos

termos e limites dos poderes que lhe tenham sido conferidos;
d) Pela assinatura de um ou mais mandatários, dentro dos poderes

que lhe hajam sido conferidos.
3 — Para os actos de mero expediente e movimentação das con-

tas bancárias da sociedade, basta a assinatura de um administrador ou
a assinatura de um administrador-delegado, quando o houver, nos ter-

mos e limites dos poderes que lhe tenham sido conferidos ou pela
assinatura de um ou mais mandatários, dentro dos poderes que lhe
hajam sido conferidos.

4 — A sociedade pode constituir mandatários para a prática de
determinados actos ou categorias de actos.

ARTIGO 14.º

A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único, in casu,
revisor oficial de contas, e um suplente, eleitos em assembleia geral,
por um período de três anos.

ARTIGO 15.º

1 — A sociedade dissolver-se-á nos casos e nos termos previstos
na lei.

2 — Em caso de dissolução, serão liquidatários os membros do
conselho de administração que estiverem em exercício, salvo delibe-
ração em contrário da assembleia geral, os quais se pautarão pelas
disposições legais em vigor à data da liquidação e pelas condições de
liquidação fixadas pela assembleia geral.

ARTIGO 16.º

Os corpos sociais da sociedade permanecem em exercício até à
tomada de posse, dos que forem designados para os substituir.

ARTIGO 17.º

1 — Deduzidas as parcelas que por lei se devam destinar à forma-
ção da reserva legal, os resultados líquidos evidenciados pelo balanço
anual terão a aplicação que a assembleia geral destinar por maioria
simples dos votos emitidos, podendo deliberar distribui-los ou afectá-
-los a reservas, total ou parcialmente, em qualquer percentagem.

2 — A administração, ouvido o órgão de fiscalização, poderá re-
solver distribuir aos accionistas lucros ou reservas no decurso de um
exercício, nos termos previstos na lei.

ARTIGO 18.º

1 — Ficam desde já designados para o triénio de 2005/2007, com
dispensa de caução, os seguintes corpos sociais:

Conselho de administração: presidente — Nazir Sadru Din, já iden-
tificado; vice-presidente do conselho de administração — Azim Maha-
made Sadrudin Cassam Jamal, já identificado; administrador — Satur-
dine Cassamo, já identificado.

Mesa da assembleia geral: presidente — Carlos Manuel da Silva
Neves, casado, residente na Avenida de Álvares Cabral, 84, 1.º, direi-
to, e 2.º, em Lisboa; secretário — Helena Isabel Batalha Teixeira, já
identificada; fiscal único efectivo — Amável Alberto do Freixo Ca-
lhau, revisor oficial de contas n.º 364, em representação de Amável
Calhau, Ribeiro da Cunha & Associados, Sociedade de Revisores Ofi-
ciais de Contas, com sede na Rua de Artilharia Um, 104, 4.º, esquer-
do, em Lisboa; fiscal único suplente — Paulo Ribeiro da Silva, soltei-
ro, maior, revisor oficial de contas, com domicílio profissional na
Rua de Artilharia Um, 104, 4.º, esquerdo, em Lisboa.

Está conforme o original.

18 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2011145511

FLOR DA BRANCA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 30 600/610320; identificação de pessoa colectiva
n.º 501143483; inscrição n.º 07; número e data da apresentação: 12/
20050822.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Reforço de capital e alteração do contrato quanto aos artigos 5.º e
7.º

Reforço: 4004,80 euros, em dinheiro, subscrito pelos sócios abai-
xo mencionados, com as quantias, respectivamente, de 3002,40 eu-
ros, 501,20 euros e 501,20 euros.

Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 5.º

O capital social, inteiramente realizado, é de seis mil euros, corres-
pondente a soma de três quotas: uma do valor nominal de quatro mil
euros do sócio António Rodrigues Duarte; e duas dos valores nomi-
nais de mil euros, uma de cada um dos sócios Manuel Alonso Rodri-
gues Duarte e Letícia Alonso Rodrigues Duarte.
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ARTIGO 7.º

A sociedade fica vinculada com as assinaturas de dois gerentes, sendo
uma delas a do gerente António Rodrigues Duarte, bastando no en-
tanto a de um só para os actos de mero expediente.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

18 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2010488776

JOSÉ LOUSA & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 31 257/610626; identificação de pessoa colectiva
n.º 500999449; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 11; número e data
da apresentação: 12/20050718.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Cessação de funções do gerente António Augusto Esteves Miran-
da, por ter renunciado em 15 de Abril de 2005.

Está conforme o original.

18 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2009412109

LUÍS & CARLA — IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 13 674/20030930; identificação de pessoa colectiva
n.º 506463745; número e data da inscrição: 03/20040908.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme o original.

24 de Novembro de 2004. — A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2007583240

FRUTARIA ALENTEJANA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 31 933/611106; identificação de pessoa colectiva
n.º 501150978; inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 23/
20050701.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Reforço e redenominação do capital.
Reforço: 4975,06 euros, em dinheiro, subscrito pela sócia Maria

Luísa Morais com a quantia de 75,56 euros, por esta e pelo sócio
Ernesto Reis dos Santos, com 99,50 euros e pelo novo sócio Antó-
nio Alves Pires de Lima, com 4800 euros.

Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
António Alves Pires de Lima, casado com Rosa Vaz Dantas, na

comunhão de adquiridos, 4800 euros.
Maria Luísa Morais — 100 euros.
Ernesto Reis dos Santos, e,
Maria Luísa Morais — 100 euros, em comum e sem determinação

de parte ou direito.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

18 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2010560612

FRUTARIA IDEAL ADELENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 31 928/611103; identificação de pessoa colectiva
n.º 500846847; inscrição n.º 11; número e data da apresentação: 16/
20050706.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Reforço, redenominação do capital e alteração do contrato quanto
ao artigo 3.º

Reforço: 3004,81 euros, em dinheiro, subscrito pelos sócios em
partes iguais.

Teor do artigo alterado:
3.º

O capital social é de 5000 euros, acha-se integralmente realizado
em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 euros,
sendo uma de cada um dos sócios, Tibério Ribeiro de Sousa e Nuno
Miguel Batista Ribeiro de Sousa.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

18 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2010561163

GIROLUTA — RESIDÊNCIA INGLESA E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 36 827/660603; identificação de pessoa colectiva
n.º 500127271; inscrições n.os 11 e 12; números e data das apre-
sentações: 27 e 28/20050727.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Reforço de capital e alteração do contrato quanto aos artigos 4.º,
5.º, 7.º a 12.º

Reforço: 485 300,53 euros, em dinheiro e subscrito pelos três só-
cios Tamariz — Gestão e Administração de Empresas, L.da, Luís de
Oliveira e Silva Hespanha e Maria Alda Vieira dos Santos Leitão, com
as quantias respectivamente de 129,710,37 euros; 37 060,11 euros e
18 530,05 euros e pela entrada de dois novos sócios CAPRIOLO —
Sociedade de Exploração Cinegrira, L.da, com sede na Rua de São João
da Mata, 132, 2.º, em Lisboa e Abel António dos Santos Leitão, com
as quantias de 210 000 euros e 90 000 euros.

Nomeação de gerente, por deliberação de 25 de Julho de 2005, até
final de 2007.

Abel António dos Santos Leitão.
Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 4.º

O capital social é de seiscentos e dez mil euros, está integralmente
realizado em dinheiro e outros valores, conforme escrituração, e cor-
responde à soma das seguintes quotas: uma de duzentos e dezassete
mil euros da sócia Tamariz — Gestão e Administração de
Empresas, L.da, uma de sessenta e dois mil euros do sócio Luís Olivei-
ra Silva Hespanha, uma de trinta e um mil euros da sócia Maria Alda
Vieira dos Santos leitão, uma de duzentos e dez mil euros da sócia
CAPRIOLO — Sociedade de Exploração Cinegética, L.da, e uma de
noventa mil euros do sócio Abel António Santos leitão.

ARTIGO 5.º

1 — A cessão total, parcial ou parcelada de quotas entre os sócios
é livre.

2 — Fora do caso previsto no número anterior, a cessão de quotas
ou partes de quota, depende sempre do consentimento da sociedade,
expresso por deliberação dos sócios.

3 — Na cessão onerosa de quotas dependente do consentimento da
sociedade, gozam do direito de preferência a sociedade e os sócios
individualmente, preferindo estes em primeiro lugar.

4 — No caso de vários sócios pretenderem exercer o direito de
preferência, a quota será dividida pelos interessados na proporção das
suas respectivas quotas.

5 — O pedido de consentimento para a cessão de quota, ou de parte
de quota, deverá ser dirigido por escrito à sociedade com a indicação
do concessionário e de todas as condições da cessão, devendo a socie-
dade pronunciar-se sobre o mesmo nos 90 dias seguintes à sua recep-
ção, sob pena de a cessão se tornar livre.

ARTIGO 7.º

1 — É permitida a amortização de quotas, por deliberação dos só-
cios, e independentemente do consentimento do respectivo titular,
nos seguintes casos:

a) Quando a quota tenha sido objecto de penhora, apreensão, arro-
lamento, arrematação ou adjudicação judicial;
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b) Quando o sócio for declarado falido ou insolvente;
c) No caso de falecimento de um sócio.
2 — É aplicável a todas as situações referidas no número anterior

o número cinco do artigo 232.º do Código das Sociedades Comerciais.
3 — A contrapartida da amortização e sua forma de pagamento é

a prevista no artigo 235.º, n.º 1, alíneas a) e b) do Código das Socie-
dades Comerciais.

ARTIGO 8.º

1 — Poderá, por deliberação dos sócios, ser excluído da sociedade
o sócio que, com comportamento gravemente perturbador do funci-
onamento da sociedade, lhe tenha causado ou possa vir a causar-lhe
prejuízos relevantes de ordem material ou moral.

2 — O valor da quota do sócio excluído será o que se apurar de
acordo com o último balanço aprovado ou o que resultar do critério
previsto no n.º 2 do artigo 105.º do Código das Sociedades Comerci-
ais, conforme for menos gravoso para a sociedade.

3 — O pagamento da contrapartida que for apurada será fraccio-
nado em duas prestações, a efectuar doze e vinte e quatro meses após
a fixação definitiva da mesma contrapartida.

ARTIGO 9.º

1 — As deliberações dos sócios poderão ser tomadas em assembleia
geral, por voto escrito, e ainda nos termos do artigo 54.º do Código
das Sociedades Comerciais.

2 — Nos casos em que a lei não exija formalidades especiais, as
assembleias gerais serão convocadas por qualquer dos gerentes, atra-
vés de carta registada dirigida aos sócios, expedida com a antecedên-
cia mínima de 15 dias.

3 — Os sócios poderão fazer-se representar nas assembleias gerais
por outros sócios ou por quaisquer estranhos à sociedade, bastando
para tal que, em carta dirigida ao respectivo presidente, indiquem o
nome do seu representante.

4 — Deverá realizar-se pelo menos uma assembleia geral em cada
ano, cuja reunião deverá ter lugar entre 1 de Janeiro e 31 de Março,
para a apreciação anual da situação da sociedade e deliberação sobre
as contas do exercício do ano transacto.

5 — A assembleia geral que deliberar sobre as contas do exercício
deliberará também sobre a aplicação dos lucros do mesmo exercício,
depois de retiradas as verbas necessárias para integrar ou reintegrar o
fundo de reserva legal.

6 — Poderão ser feitos aos sócios adiantamentos sobre os lucros
no decurso de determinado exercício, desde que haja deliberação unâ-
nime dos sócios nesse sentido e sejam respeitadas as regras constan-
tes das alíneas a) a d) do n.º 1 do artigo 297.º do Código das Socie-
dades Comerciais.

ARTIGO 10.º

1 — A administração e representação da sociedade ficam confia-
das aos gerentes, eleitos por deliberação dos sócios.

2 — A gerência poderá ser ou não remunerada, conforme vier a
ser deliberado pelos sócios, podendo a sua eventual remuneração con-
sistir total ou parcialmente em participações nos lucros do exercício
da sociedade.

3 — Os gerentes poderão nomear procuradores da sociedade nos
termos do número seis do artigo 252.º do Código das Sociedades Co-
merciais.

4 — Fica expressamente vedado aos gerentes obrigar a sociedade
em negócios estranhos ao objecto social, nomeadamente, abonações,
fianças, cauções ou letras de favor, e a com ela concorrerem, nos
termos do artigo 254.º do Código das Sociedades Comerciais.

5 — Para que a sociedade fique validamente obrigada pelos actos
em seu nome, será necessário que os respectivos documentos sejam
assinados pelo gerente José Teodoro dos Santos Teles em conjunto
com outro qualquer gerente, ou ainda por procurador da sociedade
actuando nos limites dos poderes que lhe tiverem sido conferidos.

ARTIGO 11.º

A fiscalização da sociedade, quando legalmente exigível, compete
a um fiscal único e fiscal único suplente, ambos revisores de contas
que serão designados por deliberação dos sócios.

ARTIGO 12.º

1 — A sociedade dissolve-se nos casos previstos na lei e por deli-
beração dos sócios tomada em assembleia geral.

2 — Deliberada a dissolução pelos sócios em assembleia geral, de-
verá a mesma assembleia nomear os liquidatários da sociedade, que
podem ser ou não os gerentes em exercício.

3 — O sócios poderão deliberar o regresso à actividade da socie-
dade, nos termos do artigo 161.º do Código das Sociedades Comerciais.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

19 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2010777247

FIGUEIREDO & SALDANHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 37 444/670118; identificação de pessoa colectiva
n.º 500115699; inscrição n.º 19; número e data da apresentação:
05/20050824.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço, redenominação de capital e alteração do contrato quanto

ao artigo 3.º
Reforço: 2007,22 euros, em dinheiro, subscrito pelos sócios abai-

xo mencionados com as quantias de 1003,61 euros, cada.
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1 — Maria Adelaide Balbino Brimbote — 2500 euros.
2 — Jacinto António Brimbote Caetano — 2500 euros.
Teor do artigo alterado:

3.º

O capital social, integralmente realizado é de cinco mil euros e
corresponde à soma de duas quotas iguais, cada uma no valor de dois
mil e quinhentos euros pertencentes uma a cada um dos sócios, Maria
Adelaide Balbino Brimbote e Jacinto António Brimbote Caetano.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

19 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2010488113

FIDELIDADE-MUNDIAL — SOCIEDADE DE GESTÃO
E INVESTIMENTO IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 1300/911227; identificação de pessoa colectiva n.º 502745711;
inscrição n.º 20/050623.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas 2004. Mais certifico que o pare-
cer da revisão se traduz numa opinião sem reservas e com ênfase.

Está conforme o original.

14 de Julho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Anita Rute do
Nascimento Pires d’Aversa. 2001146400

IT-LOG — LOGÍSTICA E GESTÃO DE TECNOLOGIAS
DE INFORMAÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 11 370/20010620; identificação de pessoa colectiva
n.º 505274485; inscrição n.º 07; número e data da apresentação:
34/20040412.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço: 22 600 000 euros, em espécie, subscrito pela única acci-

onista.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem a sua sede na Avenida do Almirante Gago
Coutinho, 26, 7.º, freguesia de Alto do Pina, concelho de Lisboa.

ARTIGO 5.º

1 — O capital social é de vinte e três milhões e seiscentos mil euros,
encontrando-se totalmente subscrito e realizado e está dividido em
vinte e três milhões e seiscentas mil acções, com o valor nominal de
um euro cada.
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Extracto

A entrada em espécie destinada a realizar o aumento de capital
social da sociedade comercial anónima denominada IT-LOG, Logísti-
ca e Gestão de Tecnologias de Informação, S. A., efectuadas pela
accionista Edinfor — Sistemas Informáticos, S. A. consistiu na trans-
ferência para a IT-LOG da universalidade dos valores activos e pas-
sivos afectos ao ramo de actividade designado por CPD — Centro de
Processamento de Dados, acompanhada da transmissão de direitos e
obrigações decorrentes de contratos celebrados com clientes e forne-
cedores e da transferência do quadro de pessoal, avaliada em
€ 22 600 000.

Na avaliação dos bens que integram a entrada em espécie tomou-se
em consideração a natureza e características tecnológicas dos bens, o
respectivo estado e funcionalidade e, ainda, a adequação do critério
valorimétrico a adoptar, o facto da transferência ser acompanhada
da transmissão dos direitos e obrigações decorrentes de contratos
celebrados com clientes e fornecedores conexos com a actividade
operacional da unidade de negócio; a transferência do quadro de pes-
soal afecto à referida unidade de negócio e a assunção das correspon-
dentes obrigações legais que decorrem da aplicação da legislação do
trabalho com excepção das associadas a pensões de reforma, relativa-
mente a serviços passados; e que, sendo a operação realizada entre
duas entidades relacionadas, seria desejável a adopção de um critério
de neutralidade fiscal e aplicáveis as disposições dos artigos 67.º e
seguintes do Código do IRC (entradas de activos). Em face do traba-
lho efectuado, concluiu-se que o valor da avaliação dos bens atinge e
corresponde ao valor do aumento do capital social realizado em es-
pécie pela accionista Edinfor — Sistemas Informáticos, S. A. e que
totaliza € 22 600 000.

Este relatório foi depositado na Conservatória do Registo Comer-
cial de Lisboa.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

8 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Figueiredo.
2005457949

IMOVERTIGO — EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 12 924/20021217; identificação de pessoa colectiva
n.º 506391213; inscrição n.º 07/20050502.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Mais certifico que o parecer da revisão se traduz numa opinião sem
reservas.

Está conforme o original.

10 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Figueiredo. 2010585534

FARMÁCIA BARRÊTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 28 955/600714; identificação de pessoa colectiva
n.º 500496307; inscrição n.º 07/09; número e data da apresenta-
ção: 34-36/20050729.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço, redenominação do capital:
1 — Reforço: 12,02 euros, em dinheiro, subscrito pelos sócios abai-

xo mencionados, com as quantias de 11,78 euros e 0,24 euros, res-
pectivamente.

Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1 — José Pedra Graça da Silva — 4900 euros.
2 — Maria Isabel de Mesquita Magalhães Felgas da Gama Louren-

ço — 100 euros.
Unificação, transformação em sociedade unipessoal por quotas e

alteração total do contrato, passando a reger-se pelos seguintes esta-
tutos:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade passa a usar a firma Farmácia Barreto, Sociedade
Unipessoal, L.da, e continua a ter a sua sede na Rua do Loreto, 24-30,
freguesia da Encarnação, concelho de Lisboa.

2 — Por simples deliberação da gerência poderão ser criadas filiais,
sucursais, agências, delegações ou quaisquer outras formas de repre-
sentação social em Portugal ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em farmácia.

ARTIGO 3.º

O capital social, é de cinco mil euros, está integralmente realizado
em dinheiro e nos demais valores constantes dos activo social e cor-
responde a uma quota de igual montante na titularidade do único só-
cio, José Pedro Graça da Silva.

ARTIGO 4.º

Ficam desde já autorizados os negócios jurídicos celebrados entre o
sócio único e a sociedade, desde que estes sirvam à prossecução do
objecto da sociedade e obedeçam à forma legalmente prescrita, nos
termos do artigo 270.º do Código das sociedades Comerciais.

ARTIGO 5.º

1 — A gerência da sociedade bem como a sua representação activa
e passiva, em juízo ou fora dele compete a um ou mais gerentes.
designados pelo sócio único.

2 — A sociedade vincula-se com a intervenção de um gerente ou
de um mandatário nos termos do respectivo mandato.

3 — É gerente o único sócio José Pedro Graça da Silva.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar no capital social de quaisquer outras
sociedades ou associações, ainda que com objecto diferente do seu, ou
reguladas por lei especial, por simples deliberação da gerência.

Está conforme o original.

17 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2010467469

JOSÉ GONÇALVES CAMILO & IRMÃOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 28 361/600505; identificação de pessoa colectiva
n.º 500450960; inscrição n.º 19; número e data da apresentação:
13/20050811.

Certifico que foi registado o seguinte:
Transformação em sociedade unipessoal por quotas e alteração

integral do contrato, passando a reger-se pelos seguintes estatutos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma José Gonçalves Camilo & Irmãos
Unipessoal, L.da, e tem a sua sede em Lisboa, na Calçada de Santana,
73, freguesia de Pena, concelho de Lisboa.

ARTIGO 2.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos diver-
sos bens e valores constantes da escrituração social é de cinco mil
euros e corresponde a uma única quota de igual montante, de que é
titular a único sócio Fernando Francisco dos Santos Campos.

ARTIGO 3.º

Poderão, por deliberação do único sócio ser exigidas prestações
suplementares até ao montante de dez mil euros.

ARTIGO 4.º

A sociedade tem por objecto específico o comércio de vinhos.

ARTIGO 5.º

Por deliberação da gerência a sociedade pode subscrever, adquirir,
alienar ou onerar participações noutras sociedades, existentes ou a
constituir, nacionais ou estrangeiras, ainda que com objecto diferente
do seu, bem como associar-se com outras pessoas jurídicas para, no-
meadamente, formar novas sociedades, agrupamentos complementa-
res de empresas, e celebrar contratos como os de consórcio e associ-
ações em participação.
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ARTIGO 6.º

1 — A administração e representação da sociedade pertencem à
gerência nomeada pelo único sócio.

2 — A gerência será ou remunerada conforme for deliberado pelo
único sócio.

3 — É desde já designado gerente ó único sócio, Fernando Francis-
co dos Santos Campos.

4 — A sociedade vincula-se com a intervenção de um gerente.

ARTIGO 7.º

O único sócio fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade desde que tais negócios sirvam à possecução do objecto so-
cial.

ARTIGO 8.º

A assembleia geral é constituída pelo único sócio, devendo as suas
decisões ser transcritas em livro de actas.

Está conforme o original.

17 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2010488733

J. SILVA & LEITÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 27 762/591028; identificação de pessoa colectiva
n.º 500365695; inscrição n.º 20; número e data da apresentação:
12/20050810.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço, redenominação do capital e alteração do contrato quanto

ao artigo 3.º
Reforço: 3004,81 euros, em dinheiro, subscrito pelos sócios em

partes iguais.
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1 — Júlia Rosas dos Santos Rodrigues Chaves — 2500 euros.
2 — Rui Manuel Bragança de Paiva Chaves — 2500 euros.
Teor do artigo alterado:

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de cinco
mil euros e corresponde à soma de duas quotas de dois mil e quinhen-
tos euros cada, pertencente aos sócios Júlia Rosas dos Santos Rodri-
gues Chaves e Rui Manuel Bragança de Paiva Chaves.

O texto completo e actualizado do contrato, ficou arquivado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

17 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2007523841

FRANCISCO SALGADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 24 204/561228; identificação de pessoa colectiva
n.º 500120340; inscrição n.º 04; número e data da apresentação:
24/20050908.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço, redenominação do capital e alteração do contrato quanto

ao artigo 4.º
Reforço: 2506,01 euros, em dinheiro subscrito pelos sócios em

partes iguais.
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
Vítor Manuel de Jesus Salgado — 2500 euros.
Deolinda de Jesus Esteves Salgado — 2500 euros.
Teor do artigo alterado:

4.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado, e corres-
ponde à soma das seguintes quotas: uma de valor nominal de 2500
euros pertencente ao sócio Victor Manuel de Jesus Salgado; uma de

valor nominal de 2500 euros pertencente à sócia Deolinda de Jesus
Esteves Salgado.

O texto completo e actualizado do contrato ficou arquivado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

17 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2010506375

INAPA — INVESTIMENTOS, PARTICIPAÇÕES
E GESTÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 36 338/651214; identificação de pessoa colectiva
n.º 500137994; inscrição n.º 33/34; número e data da apresenta-
ção: of. 04 e 04/20050720.

Certifico que foi registado o seguinte:
Nomeação do conselho de administração e do conselho fiscal, para

o triénio de 2005-2007, por deliberação de 25 de Maio de 2005.
Conselho de administração — presidente — Vasco Luís Schulthess

de Quevedo Pessanha; vogais: Jorge Armindo de Carvalho Teixeira;
Paulo Azevedo Pereira Silva, Avenida de D. Nuno Álvares Pereira,
50, Porto; Henrique Abílio Cardoso Paulo Fernandes; João da Costa
Manuel; Artur Porfírio Silveira de Almeida Soutinho, Rua de José Maria
Alves, 245, Vila Nova de Gaia; Rui Manuel Agapito Silva, Rua de
Filipe da Mata, 128, 1.º, esquerdo, Lisboa; Alberto Coutinho Barata
Salgueiro, Rua do Colégio Militar, 34, 5.º, esquerdo, Lisboa; Alfredo
Manuel de Oliveira Varela Pinto, Rua da Cidade de Cadiz, 9, 6.º, direi-
to, Lisboa.

Conselho fiscal — presidente — José António dos Reis Martinez,
Rua de Victor Cordon, 30, 1.º, Lisboa; vogais: Maria Amália Freire de
Almeida, Rua de César de Oliveira, 30, 5.º, esquerdo, Lisboa; Oliveira,
Reis & Associados, SROC, L.da, Avenida de Columbano Bordalo Pi-
nheiro, 50, 3.º, Lisboa; suplente: Amável Calhau, Ribeiro da Cunha e
Associados, SROC, Rua da Artilharia Um, 104, 4.º, esquerdo, Lisboa.

Nomeação da comissão executiva em 23 de Junho de 2005 para o
triénio de 2005-2007.

Presidente — Vasco Luís Schulthess de Quevedo Pessanha.
Vogais: João da Costa Manuel; Alberto Coutinho Barata Salgueiro.

Está conforme o original.

17 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2011145074

LISBOA — 4.A SECÇÃO

MOTA & PALMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 51 452; identificação de pessoa colectiva n.º 500711356; nú-
mero e data da entrada: 11 408/050714.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

17 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Pepe da Silva Fernandes. 2010455274

PEREIRA SIMÕES & FONSECA — CABELEIREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 47 055; identificação de pessoa colectiva n.º 500308594; nú-
mero e data da entrada: 11 285/050714.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

17 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Pepe da Silva Fernandes. 2009883667
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CASA DE SANTA MARTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 13 921; identificação de pessoa colectiva n.º 500519234; nú-
mero e data da entrada: 11 266/050714.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

17 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Pepe da Silva Fernandes. 2008442594

M. PEREIRA & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 16 687; identificação de pessoa colectiva n.º 500700893; nú-
mero e data da entrada: 11 274/050714.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

17 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Pepe da Silva Fernandes. 2011157277

PORTAS DE LISBOA — SOCIEDADE
DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 10 998; identificação de pessoa colectiva n.º 505787105; nú-
mero e data da entrada: 11 321/050714.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

14 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Pepe da Silva Fernandes. 2005847755

PORTAS DE LISBOA DOIS — SOCIEDADE
DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 10 999; identificação de pessoa colectiva n.º 505878585; nú-
mero e data da entrada: 11 316/050714.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

14 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Pepe da Silva Fernandes. 2005847763

MEGASIS — SOCIEDADE DE SERVIÇOS E ENGENHARIA
INFORMÁTICA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 266; identificação de pessoa colectiva n.º 502199210; nú-
mero e data da entrada: 11 366/050714.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

14 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Pepe da Silva Fernandes. 2010758595

CAIXA SEGUROS, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 8575; identificação de pessoa colectiva n.º 504622510; núme-
ro e data da entrada: 11 360 e 11 361/050714.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

14 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Pepe da Silva Fernandes. 2011212472

CLIMAESPAÇO — SOCIEDADE DE PRODUÇÃO
E DISTRIBUIÇÃO URBANA DE ENERGIA TÉRMICA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 5102; identificação de pessoa colectiva n.º 503609064; núme-
ro e data da entrada: 11 250/050714.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

14 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Pepe da Silva Fernandes. 2010500822

CASAL DA JUNQUEIRA — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 13 004; identificação de pessoa colectiva n.º 506438856; nú-
mero e data da entrada: 11 245/050714.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

14 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Pepe da Silva Fernandes. 2010525086

CERCA DE SANTA MÓNICA — INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 556; identificação de pessoa colectiva n.º 502543744; número
e data da entrada: 11 385/050714.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

14 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Pepe da Silva Fernandes. 2010776682

CLICAM — SOCIEDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
MÉDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 10 949; identificação de pessoa colectiva n.º 505901692; nú-
mero e data da entrada: 11 368/050714.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

14 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Pepe da Silva Fernandes. 2009879970

MUNDIGEMAS — MINERAIS E GEMAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 10 130; identificação de pessoa colectiva n.º 505417529; nú-
mero e data da entrada: 11 371/050714.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

14 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Pepe da Silva Fernandes. 2010776666
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MONTAGREX-OPTAGREX — SOCIEDADE PORTUGUESA
DE IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 148; identificação de pessoa colectiva n.º 502061502; número
e data da entrada: 11 338/050714.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

14 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Pepe da Silva Fernandes. 2011201330

MADEIRA AZUL — DESIGN, CONFECÇÕES E MODA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 10 960/020116; identificação de pessoa colectiva
n.º 505113066; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4;
número e data da entrada: 13/041013.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Averbamento n.º 1.
Cessação de funções do gerente Vítor Manuel Fialho Rego, por ter

renunciado em 17 de Dezembro de 2002.
Mais certifico que foi registada a alteração do contrato quanto aos

artigos 2.º, 6.º e 8.º, da sociedade em epígrafe, os quais passam a ter
a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

A sociedade tem a sua sede na Rua da Moeda, 1, sala 7, freguesia de
Santos, Lisboa, podendo por simples deliberação da gerência ser des-
locada para qualquer outro local ou concelho limítrofe.

ARTIGO 6.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes do activo social é de cinco mil euros e correspon-
de a uma única quota do valor nominal de cinco mil euros, perten-
cente a Palma Carlos Pereira Camacho.

ARTIGO 8.º

A gerência e a representação da sociedade pertencem à sócia, Pal-
ma Carlos Pereira Camacho, que, desde já, fica designada gerente.

O texto completo e actualizado do contrato, ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

26 de Novembro de 2004. — A Primeira-Ajudante, Maria
Margarida Faria Moreira da Silva. 1000271932

PLANETA E VENTOS — COMÉRCIO
DE ELECTRODOMÉSTICOS E INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 13 349; identificação de pessoa colectiva n.º 505476088;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 06; número e data da apresenta-
ção: 29/041006.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida:

Averbamento n.º 1, apresentação n.º 29/041006.
Deslocação da sede para a Rua do Embaixador Teixeira de Sam-

paio, 4, Edifício Bonag, freguesia dos Prazeres, Lisboa.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2004. — A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2006565982

PRE-FORMA — PROJECTOS E EXPOSIÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 8369; identificação de pessoa colectiva n.º 504618083; núme-
ro e data da entrada: 11 342/050714.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

14 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Pepe da Silva Fernandes. 2010776640

MEDIURBA — SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 823; identificação de pessoa colectiva n.º 502234571; nú-
mero e data da entrada: 11 350/050714.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

14 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Pepe da Silva Fernandes. 2009456173

CONVICTUS — MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 9720; identificação de pessoa colectiva n.º 505239485; núme-
ro e data da entrada: 11 324/050714.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

14 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Pepe da Silva Fernandes. 2010776631

PENA & GIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 46 242; identificação de pessoa colectiva n.º 500394784; nú-
mero e data da entrada: 11 427/050714.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

17 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Pepe da Silva Fernandes. 2008198529

CONSTRUTUR — SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES
E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 51 091; identificação de pessoa colectiva n.º 500595720; nú-
mero e data da entrada: 11 424/050714.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

17 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Pepe da Silva Fernandes. 2009248600

CIRILO & PINTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 40 953; identificação de pessoa colectiva n.º 500489149; nú-
mero e data da entrada: 11 348/050714.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

17 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Pepe da Silva Fernandes. 2010776658
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PARALUX — SOCIEDADE DE ILUMINAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 50 443; identificação de pessoa colectiva n.º 500655979; nú-
mero e data da entrada: 11 375/050714.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

17 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Pepe da Silva Fernandes. 2010019032

MENDES, GOMES & VENTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 37 162; identificação de pessoa colectiva n.º 500493707; nú-
mero e data da entrada: 11 389/050714.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

17 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Pepe da Silva Fernandes. 2010776690

PULMO-ASMA — CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO
E TRATAMENTO DE DOENÇAS PULMONARES

E ALÉRGICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 60 769; identificação de pessoa colectiva n.º 501513558; nú-
mero e data da entrada: 11 334/050714.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

17 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Pepe da Silva Fernandes. 2011201314

CABELEIREIRA BRANCA DE NEVE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 35 142; identificação de pessoa colectiva n.º 500539316; nú-
mero e data da entrada: 11 271/050714.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

17 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Pepe da Silva Fernandes. 2011182417

PROSPECTIVA — PROJECTOS, SERVIÇOS,
ESTUDOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 64 734; identificação de pessoa colectiva n.º 501773339; nú-
mero e data da entrada: 11 255/050714.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

17 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Pepe da Silva Fernandes. 2008528480

POPECAR — CASA DAS CONSOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 23 754; identificação de pessoa colectiva n.º 500618470; nú-
mero e data da entrada: 11 261/050714.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

17 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Pepe da Silva Fernandes. 2009747259

CENTRO DE ANÁLISES CLÍNICAS L. M., L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 68 615; identificação de pessoa colectiva n.º 501730605; nú-
mero e data da entrada: 11 105/050714.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

17 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Pepe da Silva Fernandes. 2011339014

MOREIRA & JUDITE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 28 270; identificação de pessoa colectiva n.º 501208119; nú-
mero e data da entrada: 11 349/050714.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

17 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Pepe da Silva Fernandes. 2010557905

CERVEJARIA SOL DOURADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 51 077; identificação de pessoa colectiva n.º 500679835; nú-
mero e data da entrada: 11 331/050714.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

17 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Pepe da Silva Fernandes. 2011201233

LOURES

GAMA RÚSTICA — CRIAÇÕES TÊXTEIS
E DECORAÇÃO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 19 384;
identificação de pessoa colectiva n.º 506753301.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativo ao exercício do ano de 2004, entregues em 31 de
Maio de 2005.

Foi feito o depósito do documento, na sua redacção actualizada, na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

20 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2007549921

SOTÉRMICA — PELÍCULAS TERMOREFLECTORAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 6449;
identificação de pessoa colectiva n.º 501401121.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2004, entregues em 31 de
Maio de 2005.

20 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2007549735
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PASTELARIA INVÊNCIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 5183;
identificação de pessoa colectiva n.º 501518347.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2004, entregues em 30 de
Maio de 2005.

20 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2007559889

DATINFOR — INFORMÁTICA, SERVIÇOS
E ESTUDOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 19 658;
identificação de pessoa colectiva n.º 500807574.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2004, entregues em 2 de
Junho de 2005.

19 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2003936793

LABOCENTRO — LABORATÓRIO DA PORTELA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 3127;
identificação de pessoa colectiva n.º 500830380.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2004, entregues em 2 de
Junho de 2005.

19 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2006442783

JOSIMO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 19 552;
identificação de pessoa colectiva n.º 505957302.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2004, entregues em 1 de
Junho de 2005.

19 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2003936424

ESCRIMAC — COMÉRCIO IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 5303;
identificação de pessoa colectiva n.º 501384219.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2004, entregues em 1 de
Junho de 2005.

19 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2003936416

HUCOA ERLOSS — EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17  016;
identificação de pessoa colectiva n.º 502272570.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2004, entregues em 2 de
Junho de 2005.

19 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2003937030

IMESIF — INDÚSTRIA METALOMECÂNICA
DE PRECISÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 256;
identificação de pessoa colectiva n.º 504790544.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2004, entregues em 2 de
Junho de 2005.

19 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2010293320

ALIANÇA PANIFICADORA DE MOSCAVIDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 147;
identificação de pessoa colectiva n.º 500016020.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2004, entregues em 1 de
Junho de 2005.

19 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2003936432

PIRES PARREIRA & ROCHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 1551;
identificação de pessoa colectiva n.º 500397392.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2004, entregues em 2 de
Junho de 2005.

19 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2006479121

SOLDEX — SOLDAS DE SANTA IRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 707;
identificação de pessoa colectiva n.º 500272115.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2004, entregues em 31 de
Maio de 2005.

19 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2007549891

ON MARK — INOVAÇÃO E MARKETING, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 418;
identificação de pessoa colectiva n.º 504944053.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2004, entregues em 17 de
Maio de 2005.

19 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2009598288

SUMIXA — MODAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 6944;
identificação de pessoa colectiva n.º 502069503.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2004, entregues em 5 de
Maio de 2005.

19 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2007559684
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AUTO TÁXIS MACIEIRA DO SUL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 022;
identificação de pessoa colectiva n.º 505207010.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2004, entregues em 24 de
Maio de 2005.

18 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2010484185

REQUINTUR — TÁXIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 421;
identificação de pessoa colectiva n.º 504316125.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2004, entregues em 24 de
Maio de 2005.

18 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2008468569

PORTUGAL INOX II — IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO
E COMÉRCIO DE TUBULARES DE METAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 914;
identificação de pessoa colectiva n.º 506272117.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2004, entregues em 24 de
Maio de 2005.

18 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2005827274

PORTUGAL INOX — COMÉRCIO IMPORTAÇÃO
EXPORTAÇÃO DE METAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 15 554;
identificação de pessoa colectiva n.º 504629492.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2004, entregues em 24 de
Maio de 2005.

18 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2005539023

CUNHISOL — ISOLAMENTOS TÉRMICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 3265;
identificação de pessoa colectiva n.º 500893578.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2004, entregues em 1 de
Junho de 2005.

20 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2003936149

AUTO TÁXIS BERIB, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 211;
identificação de pessoa colectiva n.º 505330253.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2004, entregues em 18 de
Maio de 2005.

17 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2008407560

ANTÓNIO TAVARES — TABACARIA E PAPELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 12 175;
identificação de pessoa colectiva n.º 503444600.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2004, entregues em 24 de
Maio de 2005.

18 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2003965858

MOREIRA & FERNANDO MOREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 19 783;
identificação de pessoa colectiva n.º 500197148.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 2004, entregues em 24 de
Maio de 2005.

18 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2003965823

ARF — CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 921;
identificação de pessoa colectiva n.º 505124416.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004 entregues em 23 de
Maio de 2005.

18 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2003965815

CONSTRUÇÕES MCL NEVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 6686;
identificação de pessoa colectiva n.º 501996320.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004 entregues em 23 de
Maio de 2005.

18 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2005975869

AUTO TÁXIS MARTINHO & CÉLIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 4039;
identificação de pessoa colectiva n.º 500527695.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004 entregues em 23 de
Maio de 2005.

18 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2003965084

SIGNTOURS — ALUGUER E TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 004;
identificação de pessoa colectiva n.º 505146266.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004 entregues em 20 de
Maio de 2005.

18 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2008407640

RODRITÁXIS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 138;
identificação de pessoa colectiva n.º 504685074.
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Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004 entregues em 18 de
Maio de 2005.

17 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2008468631

AUTO TÁXI VICENTE SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 037;
identificação de pessoa colectiva n.º 504678515.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004 entregues em 18 de
Maio de 2005.

17 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2008407748

PORTUGAL SPACE — TECNOLOGIAS E SERVIÇOS
ESPACIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 19 938;
identificação de pessoa colectiva n.º 505077019.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004 entregues em 18 de
Maio de 2005.

17 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2009598261

ESEGUR — EMPRESA DE SEGURANÇA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 19 734;
identificação de pessoa colectiva n.º 503125873.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004 entregues em 18 de
Maio de 2005.

17 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2003964665

JAIME CALDEIRA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 920;
identificação de pessoa colectiva n.º 506315738.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2003 entregues em 3 de Ja-
neiro de 2005.

17 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2009598237

AUTO TÁXIS PÉROLA DO EGIPTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 15 911;
identificação de pessoa colectiva n.º 504631870.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004 entregues em 17 de
Maio de 2005.

17 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2008407616

AUTO TÁXIS TOJENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 13 808;
identificação de pessoa colectiva n.º 500460256.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004 entregues em 17 de
Maio de 2005.

17 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2010632958

AUTO TÁXIS JOMÁ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 19 135;
identificação de pessoa colectiva n.º 500516650.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004 entregues em 17 de
Maio de 2005.

17 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2008407381

TÁXI CANUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 703;
identificação de pessoa colectiva n.º 504973231.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004 entregues em 17 de
Maio de 2005.

17 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2008468585

CHIRALTEJO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 836;
identificação de pessoa colectiva n.º 505618958.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004 entregues em 17 de
Maio de 2005.

17 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2009598245

MEMORIOFONE — TELECOMUNICAÇÕES
DE PORTUGAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 360;
identificação de pessoa colectiva n.º 504148435.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004 entregues em 17 de
Maio de 2005.

17 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2010550374

DUOCOR — ARTES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 19 633;
identificação de pessoa colectiva n.º 505636948.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004 entregues em 17 de
Maio de 2005.

17 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2005328383

OCTÁVIO SARAMAGO FERREIRA, HERDEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 6119;
identificação de pessoa colectiva n.º 501805524.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004 entregues em 13 de
Maio de 2005.

17 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2007559552

TEJO BRINDE — COMÉRCIO DE BRINDES
PROMOCIONAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 14 795;
identificação de pessoa colectiva n.º 501461450.
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Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004 entregues em 17 de
Maio de 2005.

17 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2009598253

AUTO TÁXIS IDEAL MURTALENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 928;
identificação de pessoa colectiva n.º 500560838.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004 entregues em 24 de
Maio de 2005.

18 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2010484622

PESTANA FERREIRA & PESTANA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 61; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500724032.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004 entregues em 24 de
Maio de 2005.

18 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2008468895

AUTO TÁXIS — ANTUNES & DINIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 604;
identificação de pessoa colectiva n.º 505537400.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004 entregues em 24 de
Maio de 2005.

18 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2008468887

AUTO TÁXIS MIRA LOURES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 871;
identificação de pessoa colectiva n.º 500532753.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004 entregues em 24 de
Maio de 2005.

18 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2010632923

TÁXIS DIAS & SILVESTRE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 248;
identificação de pessoa colectiva n.º 504734237.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004 entregues em 24 de
Maio de 2005.

18 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2010484460

AUTO TÁXIS LAMEIRAS & SOARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 16 073;
identificação de pessoa colectiva n.º 504728300.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004 entregues em 24 de
Maio de 2005.

18 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2010632893

TÁXI RODOBARBAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 340;
identificação de pessoa colectiva n.º 506140300.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004 entregues em 20 de
Maio de 2005.

18 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2010633075

MINDA — TÁXIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 15 774;
identificação de pessoa colectiva n.º 504371193.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004 entregues em 20 de
Maio de 2005.

18 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2010502469

TÁXIS CENTRAL DE ARGANIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 15 251;
identificação de pessoa colectiva n.º 500449880.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004 entregues em 20 de
Maio de 2005.

18 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2008469883

AUTO TÁXIS VALVERDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 19 610;
identificação de pessoa colectiva n.º 500500118.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004 entregues em 20 de
Maio de 2005.

18 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2008469468

CONSURBANAS — SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 15 395;
identificação de pessoa colectiva n.º 500744572.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004 entregues em 20 de
Maio de 2005.

18 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2009598270

FEIST — ARTIGOS DE DESPORTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º  18 667;
identificação de pessoa colectiva n.º 506262790.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004 entregues em 20 de
Maio de 2005.

18 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2003965041

FORTUNAS & AFONSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 18 191;
identificação de pessoa colectiva n.º 505902451.
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Diário normal — 7 dias úteis;

Em suplemento:

Com entrega nas livrarias da INCM — 4 dias úteis;

Enviados pelo correio — 5 dias úteis.

As datas de publicação dos anúncios no Diário da República, 3.ª série, ocorrem nos seguin-

tes prazos, contados a partir do dia seguinte ao da sua entrada nos serviços da Imprensa Nacional-

-Casa da Moeda, S. A.:

1. Concursos públicos
2. Despachos, Éditos, Avisos e Declarações

3. Diversos [excepto relatórios, balancetes e socieda-

des (sem registo)]

AVISO

Diário normal — 5 dias úteis;

Em suplemento:

Com entrega nas livrarias da INCM — 4 dias úteis;

Enviados pelo correio — 5 dias úteis.

Nota. — As convocatórias estão incluídas no 3. DIVERSOS.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004 entregues em 19 de
Maio de 2005.

18 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2010484606

AUTO TÁXIS TAVARES & PARENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 19 861;
identificação de pessoa colectiva n.º 500520500.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004 entregues em 19 de
Maio de 2005.

18 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2008468801

AUTO TÁXIS MARQUES & FIGUEIREDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 12 853;
identificação de pessoa colectiva n.º 500502447.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004 entregues em 19 de
Maio de 2005.

18 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2008469158

AUTO TÁXIS JOAQUIM HENRIQUES DA SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 245;
identificação de pessoa colectiva n.º 505330164.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004 entregues em 19 de
Maio de 2005.

18 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2010502426

MARTINS & RAPOSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 17 098;
identificação de pessoa colectiva n.º 500471215.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004 entregues em 19 de
Maio de 2005.

18 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2008407870

TRANSPORTES A CAPARICANA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 7605;
identificação de pessoa colectiva n.º 501222731.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004 entregues em 19 de
Maio de 2005.

18 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2009190238

CLIMALOURES — COMÉRCIO INSTALAÇÃO
E REPARAÇÃO DE AR CONDICIONADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 9344;
identificação de pessoa colectiva n.º 502745827.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004 entregues em 13 de
Maio de 2005.

19 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2007559560

INTERNACIONAL AUTO MECÂNICA MODERNA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 10 087;
identificação de pessoa colectiva n.º 502929006.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004 entregues em 20 de
Maio de 2005.

19 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Carla Ferreira
do Souto de Jesus. 2000994733
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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

 € 8,28

Preços para 2006
(Em euros)

AVISO

1 — Abaixo se indicam os preços das assinaturas do Diário da República para o ano 2006 em suporte de papel, CD-ROM e Internet.
2 — Não serão aceites pedidos de anulação de contratos de assinaturas com devolução de valores, salvo se decorrerem de situações

da responsabilidade dos nossos serviços.
3 — Cada assinante deverá indicar sempre o número de contrato de assinatura que lhe está atribuído e mencioná-lo nos contactos

que tenha com a INCM.
4 — A efectivação dos pedidos de contratos de assinaturas, bem como dos novos serviços, poderá ser feita através das nossas livrarias.
5 — Toda a correspondência sobre contratos de assinaturas deverá ser dirigida para a Imprensa Nacional-Casa da Moeda, S. A., Departamento

Comercial, Sector de Publicações Oficiais, Rua de D. Francisco Manuel de Melo, 5, 1099-002 Lisboa (fax: 213945750; e-mail: assinaturas@incm.pt).

1.ª série ..........................................

2.ª série ..........................................

3.ª série ..........................................

1.ª e 2.ª séries .................................

1.ª e 3.ª séries .................................

2.ª e 3.ª séries .................................

1.ª, 2.ª e 3.ª séries ...........................

Compilação dos Sumários ..........

Acórdãos STA ...............................

CD-ROM 1.ª série (IVA 21%)

Assinatura CD mensal ...........

Assinante
papel 2

Não assinante
papel

195,50 243

PAPEL (IVA 5%)

161,50

161,50

161,50

302,50

302,50

302,50

427

  54,50

  105

100 acessos ............................
250 acessos ...........................
Ilimitado individual 4 ..........

INTERNET (IVA 21%)

Assinante
papel 2

Não assinante
papel

 101,50
228
423

127
285,50
529

Preços por série 3

1.ª série ..................................
2.ª série ..................................
3.ª série ..................................

INTERNET DIÁRIO DO DIA (IVA 21%)

127
127
127

1 Ver condições em http://www.incm.pt/servlets/buscas.
2 Preço exclusivo por assinatura do Diário da República em suporte de papel.
3 3.ª série só concursos públicos.
4 Para assinaturas colectivas (acessos simultâneos) contacte-nos através dos endereços do Diário da República electrónico abaixo indicados.

ACÓRDÃOS STA (IVA 21%)

100 acessos ...................................

250 acessos ...................................

Ilimitado individual 4 ..................

53

 106

212

E-mail 50 .......................................

E-mail 250 ....................................

E-mail 500 ....................................

E-mail 1000 ..................................

E-mail + 50 ....................................

E-mail + 250 ..................................

E-mail + 500 ..................................

E-mail + 1000 ................................

 16,50

 49

79,50

148

 27,50

 97

153,50

275

BUSCAS/MENSAGENS (IVA 21%)1




