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1. Concursos públicos

PARTE A

ÓRGÃOS DE SOBERANIA

MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Comando-Geral da Guarda Nacional

Republicana
Chefia do Serviço de Intendência

Conselho Administrativo

ANÚNCIO DE CONCURSO
Obras £

Fornecimentos ¢

Serviços £

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

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Guarda Nacional Republicana
Chefia do Serviço de Intendência

Endereço Código postal
Rua de Damasceno Monteiro 1170-165 Lisboa

Localidade/Cidade País
Lisboa Portugal

Telefone Fax
218814900 218814956

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
csint@gnr.pt

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
Em cumprimento do n.º 3 do artigo 58.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho,
informa-se que o concurso público n.º 04/CA/CSI/2006 — Aquisição de combustí-
veis líquidos por senhas/cheques de valor impresso, cujo anúncio de abertura foi
publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 222, de 18 de Novembro de 2005,
foi anulado por despacho de 15 de Fevereiro de 2006 do tenente-general coman-
dante-geral da Guarda Nacional Republicana, com fundamento na alínea b) do n.º 1
do artigo 58.º e no artigo 82.º, n.º 1, do supramencionado decreto-lei.
No referido despacho, foi autorizada a abertura de novo procedimento, com o mesmo
objecto, a ser publicitado oportunamente.

24 de Fevereiro de 2006. — O Presidente do Conselho Adminis-
trativo, Carlos Jorge de Figueiredo Polido, major de AM.

3000195211

Serviço de Estrangeiros e Fronteiras

ANÚNCIO DE CONCURSO
Obras £

Fornecimentos £

Serviços ¢

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

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Serviço de Estrangeiros e Fronteiras Departamento de Gestão Financeira

e Patrimonial
Núcleo de Aprovisionamento
e Cadastro de Bens

Endereço Código postal
Rua do Conselheiro José Silvestre 1649-007 Lisboa
Ribeiro, 4

Localidade/Cidade País
Lisboa Portugal

Telefone Fax
217115000 217162282

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
www.sef.pt

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
Foi anulado o concurso n.º 02/2005, com a designação «Fornecimento de um Sis-
tema de Arquivo de Documentos de Viagem Falsos e Autênticos (Sistema Fado
Nacional)», publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 180, de 19 de Setem-
bro de 2005, sob o n.º 3000182183.
O despacho de anulação foi proferido pelo Secretário de Estado Adjunto e da
Administração Interna em 26 de Janeiro de 2006, nos termos e ao abrigo do dis-
posto na alínea a) do n.º 1 do artigo 58.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.
De acordo com o ponto 2 do artigo e decreto-lei já referidos, será aberto, em tempo
oportuno, um novo procedimento.

24 de Fevereiro de 2006. — Pelo Presidente do Júri, a Directora
da Direcção Central de Gestão e Administração, Mariália Baptista
Mendes. 3000195151

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL
MARINHA

Direcção de Abastecimento

Conselho Administrativo

ANÚNCIO DE CONCURSO

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO, ENDEREÇOS E PONTOS DE CONTACTO
Designação oficial:
Ministério da Defesa Nacional — Marinha — Direcção de Abastecimento.
Endereço postal:
Base Naval de Lisboa.
Localidade:
Alfeite.
Código postal:
2810-001 Almada.
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País:
Portugal.
Pontos de contacto:
À atenção de:
Repartição de Obtenção.
Telefone:
210901600.
Fax:
210901749.
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:
Outro: preencher anexo A.II.
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
Ministério ou outra autoridade nacional ou federal, incluindo as respectivas
repartições regionais ou locais.
Defesa.

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONTRATO

II.1) DESCRIÇÃO
II.1.1) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante:
Concurso público n.º 01/DA/2006.
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 23.
Principal local de execução: instalações do Depósito POLNATO de Lisboa,
cuja sede é na Avenida do Infante D. Henrique, 67, São João da Caparica.
Código NUTS PT132.
II.1.3) O anúncio implica:

Um contrato público.
II.1.5) Breve descrição do contrato ou das aquisições:

Prestação do serviço de vigilância e segurança do Depósito POLNATO de
Lisboa, pelo período de um ano, com a possibilidade de repetição de serviços
por igual período de tempo, até ao máximo de três anos contados a partir da
data de assinatura do primeiro contrato, nos termos da alínea g) do n.º 1 do
artigo 86.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, em conformidade com o
previsto no caderno de encargos.
II.1.6) Classificação CPV (Vocabulário Comum para os Contratos Públicos):
Objecto Principal.
Vocabulário principal: 74614000-6.

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO PARA A SUA EXECUÇÃO
Com início em 01/05/2006.
Conclusão em 31/04/2007.

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONTRATO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas:
2% do valor global do contrato, excluindo o IVA, a prestar no prazo de seis
dias após a notificação da adjudicação.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência

às disposições que as regulam:
Os pagamentos ao adjudicatário serão efectuados de acordo com o estipulado
no artigo 5.º do caderno de encargos.
III.1.3) Forma jurídica que deve assumir o agrupamento de operadores econó-

micos adjudicatário:
De acordo com o especificado no programa do concurso, sendo permitido o
agrupamento de concorrentes, qualquer que seja a forma jurídica que se propo-
nha assumir.

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 para verificar o cumprimento dos requisitos:
As exigidas no artigo 10.º do programa do concurso.
Empresas licenciadas para a prestação de serviços de segurança privada, possui-
doras do correspondente alvará emitido pelo Ministério da Administração Inter-
na e credenciadas em NATO CONFIDENCIAL.
III.2.2) Capacidade económica e financeira:

Informação e formalidades necessárias para verificar o cumprimento dos requisi-
tos:
Os exigidos no n.º 2 do artigo 10.º do programa do concurso.
III.2.3) Capacidade técnica:

Informação e formalidades necessárias para verificar o cumprimento dos requisi-
tos:
Os exigidos no n.º 3 do artigo 10.º do programa do concurso.

III.3) CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DOS CONTRATOS DE SERVIÇOS
III.3.1) A execução dos serviços está reservada a uma profissão específica:
Sim.

Referência às disposições legislativas, regulamentares ou administrativas perti-
nentes:
Empresas de prestação de serviços de segurança privada credenciadas em NATO
CONFIDENCIAL.
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.

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante:

Concurso público n.º 01/DA/2006.
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: 12/04/2006.
Hora: 16.
Documentos a título oneroso:
Sim.
Indicar preço: 50.
Divisa: euro.
Condições e modo de pagamento:
Em numerário ou por cheque cruzado, passado em nome do Conselho Admi-
nistrativo da Direcção de Abastecimento.
IV.3.4) Prazos de recepção das propostas ou dos pedidos de participação:

Data: 19/04/2006.
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: 90 (a contar da data limite para recepção das propostas).
IV.3.8) Condições de abertura das propostas:

Data: 20/04/2006.
Hora: 14.
Lugar: sede da Direcção de Abastecimento.
Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas:
Sim.
Podem assistir à sessão de abertura quaisquer interessados, mas apenas podem
intervir os concorrentes e seus representantes devidamente credenciados.

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: 24/02/2006.

Anexo A

ENDEREÇOS SUPLEMENTARES E PONTOS DE CONTACTO

II) ENDEREÇOS E PONTOS DE CONTACTO JUNTO DOS QUAIS SE PODE
OBTER O CADERNO DE ENCARGOS E OS DOCUMENTOS COMPLEMEN-
TARES (INCLUINDO DOCUMENTOS RELATIVOS A UM SISTEMA DE AQUI-
SIÇÃO DINÂMICO)
Designação oficial:
Ministério da Defesa Nacional — Marinha — Direcção de Abastecimento.
Endereço postal:
Base Naval de Lisboa.
Localidade:
Alfeite.
Código postal:
2810-001 Almada.
País:
Portugal.
Pontos de contacto:
À atenção de:
Repartição de Administração Financeira.
Telefone:
210901600.
Fax:
210901895.

24 de Fevereiro de 2006. — O Chefe da Repartição de Obtenção,
António Pereira, CFR SEL. 3000195214
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MINISTÉRIO DA AGRICULTURA,
DO DESENVOLVIMENTO RURAL

E DAS PESCAS

Instituto Nacional de Intervenção
e Garantia Agrícola
ANÚNCIO DE CONCURSO

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO, ENDEREÇOS E PONTOS DE CONTACTO
Designação oficial:
Instituto Nacional de Intervenção e Garantia Agrícola.
Endereço postal:
Rua de Castilho, 45-51.
Localidade:
Lisboa.
Código postal:
1269-163.
País:
Portugal.
Pontos de contacto:
DFA02-SPA.
À atenção de:
Ana Paula Pereira.
Telefone:
213716263.
Fax:
213 846190.
Correio electrónico:
ana.paula.pereira@inga.min-agricultura.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.
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:
Concurso público para aquisição de serviços técnicos e administrativos em regime
de outsourcing.
(Concurso público n.º 18/INGA/DADR/2005.)
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 serviços n.º 22.
II.1.3) O anúncio implica:
Um contrato público.
II.1.5) Breve descrição do contrato ou das aquisições:
O presente concurso público destina-se à aquisição de serviços técnicos e admi-
nistrativos em regime de outsourcing.
II.1.6) Classificação CPV (Vocabulário Comum para os Contratos Públicos):
Objecto principal.
Vocabulário principal: 74500000.

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONTRATO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas:
Para garantir o exacto e pontual cumprimento das suas obrigações é exigido ao
adjudicatário a prestação de uma caução anteriormente à assinatura do contrato,
caução essa no valor de 5% do valor total do fornecimento, com exclusão do
IVA.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam:
Para efeitos de pagamento, as facturas serão pagas a 30 dias da data de recepção
das mesmas.
III.1.3) Forma jurídica que deve assumir o agrupamento de operadores econó-
micos adjudicatário:
É permitida a apresentação de propostas por um agrupamento de concorrentes,
o qual deve assumir uma das formas jurídicas admitidas por lei, no caso de lhe
ser adjudicado o contrato.
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 requisitos:
Declaração na qual os concorrentes indiquem o seu nome, número fiscal de
contribuinte, número de bilhete de identidade ou de pessoa colectiva, estado
civil e domicílio ou, no caso de pessoa colectiva, a denominação social, núme-
ro 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 matricu-
lada e o seu número de matrícula nessa conservatória;
Declaração emitida conforme modelo constante do anexo ao presente programa
de concurso.
III.2.2) Capacidade económica e financeira:
Informação e formalidades necessárias para verificar o cumprimento dos requi-
sitos:
Declaração do concorrente na qual indique, em relação aos três últimos anos, o
volume global dos seus negócios e o valor específico relativamente ao forneci-
mento de serviços objecto do presente concurso.
III.2.3) Capacidade técnica:
Informação e formalidades necessárias para verificar o cumprimento dos requisitos:
Lista dos principais serviços fornecidos nos últimos três anos, respectivos
montantes, datas e destinatários, a comprovar por declarações destes ou, na sua
falta e tratando-se de destinatários particulares, por simples declaração do con-
corrente.
Descrição dos métodos adoptados pelo concorrente para garantia da qualidade.

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:
Não.

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.

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante:
Concurso público n.º 18/INGA/DADR/2005.
IV.3.2) Publicações anteriores referentes ao mesmo projecto:
Não.
IV.3.4) Prazos de recepção das propostas ou dos pedidos de participação:
Data: 16/03/2006.
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: 60 (a contar da data limite para recepção das propostas)
IV.3.8) Condições de abertura das propostas:
Data: 17/03/2006.
Hora: 10.
Lugar: Rua de Castilho, 45-51, 1269-163 Lisboa, Portugal.
Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas:
Sim.
Pode assistir qualquer interessado, apenas podendo nele intervir os concorren-
tes e seus representantes, devidamente credenciados.
Os representantes dos concorrentes consideram-se devidamente credenciados,
mediante a apresentação de declaração, em que lhe é dada competência para
representar a empresa e intervir no acto público, bem como através da apresen-
tação do Bilhete de Identidade.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VI.3) OUTRAS INFORMAÇÕES
Na eventualidade de a proposta ser enviada pelo correio, ainda que sob registo,
será o concorrente o único responsável pelos atrasos que, porventura, venham
a verificar-se, não podendo apresentar qualquer reclamação, na hipótese de a
entrada dos documentos ocorrer depois de esgotado o prazo de entrega das
propostas.
As propostas e os respectivos documentos de apresentação obrigatória devem
ser redigidos em língua portuguesa.
O prazo de manutenção das propostas considera-se prorrogado por iguais perío-
dos, para os concorrentes que nada requererem em contrário.
As datas referidas nos pontos IV.3.4) Prazos de recepção das propostas ou dos
pedidos de participação e IV.3.8) Condições de abertura das propostas são falsas.
O prazo para a recepção de propostas é de 15 dias após a publicação do anúncio
no Diário da República, enquanto da data de abertura de propostas é a do primei-
ro dia útil imediato ao da data limite para a apresentação das propostas.

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO: 16/02/2006.

16 de Fevereiro de 2006. — O Presidente do Conselho de Admi-
nistração, Joaquim Mestre. — O Vogal do Conselho de Administra-
ção, Egídio Barbeito. 3000195305
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MINISTÉRIO DO TRABALHO
E DA SOLIDARIEDADE SOCIAL

Instituto da Segurança Social, I. P.

Centro Distrital de Segurança Social de Lisboa

ANÚNCIO DE CONCURSO

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO, ENDEREÇOS E PONTOS DE CONTACTO
Designação oficial:
Instituto da Segurança Social, I. P. — Centro Distrital de Segurança Social de
Lisboa.
Endereço postal:
Alameda de D. Afonso Henriques, 82, 1.º, esquerdo.
Localidade:
Lisboa.
Código postal:
1049-076.
País:
Portugal.
Pontos de contacto:
Alameda de D. Afonso Henriques, 82, 1.º, esquerdo, 1049-076 Lisboa.
À atenção de:
Zelmira Costa.
Telefone:
218425700.
Fax:
218425891.
Correio electrónico:
zelmira.c.pires@seg-social.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:
Concurso público n.º 2011/06/0001 — Fornecimento de fraldas para adulto.
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: Armazém — Avenida de Afonso Costa, 6-8, 1900-
-034 Lisboa.
Código NUTS: PT171.
II.1.3) O anúncio implica:
Um contrato público.
II.1.5) Breve descrição do contrato ou das aquisições:
Contrato para fornecimento de fraldas para adulto ao longo do ano 2006.
II.1.6) Classificação CPV (Vocabulário Comum para os Contratos Públicos):
Objecto principal.
Vocabulário principal: 21222120.

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO PARA A SUA EXECUÇÃO
Período em meses: 9 (a contar da data de adjudicação).

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONTRATO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas:
Para garantir o exacto e pontual cumprimento das suas obrigações o adjudica-
tário deve prestar uma caução de 5% do montante da adjudicação, com exclu-
são do IVA.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam:
O I. S. S. — I. P. — Centro Distrital de Segurança Social de Lisboa procederá
ao pagamento das facturas num prazo de 60 dias contados a partir da recepção
das mesmas.

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 elementos necessários destas capacidades são exigidas no ponto 7.1 do
programa de concurso.

III.2.2) Capacidade económica e financeira:
Informação e formalidades necessárias para verificar o cumprimento dos requisi-
tos:
Declarações exigidas no ponto 7 do programa de concurso.
III.2.3) Capacidade técnica:
Informação e formalidades necessárias para verificar o cumprimento dos requisi-
tos:
Declaração exigida no ponto 7 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 2011/06/0001.
IV.3.4) Prazos de recepção das propostas ou dos pedidos de participação:
Data: 17/04/2006.
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: 60 (a contar da data limite para recepção das propostas).
IV.3.8) Condições de abertura das propostas:
Data: 18/04/2006.
Hora: 10.
Lugar: Alameda de D. Afonso Henriques, 82, 2.º, esquerdo, 1049-076 Lisboa.
Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas:
Sim.
Pode assistir ao acto público qualquer interessado podendo apenas intervir os
concorrentes ou seus representantes devidamente credenciados.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VI.4) PROCESSOS DE RECURSO
VI.4.1) Organismo encarregado dos processos de recurso:
Designação oficial:
Instituto de Segurança Social, I. P. — Centro Distrital de Segurança Social de
Lisboa.
Endereço postal:
Alameda de D. Afonso Henriques, 82 1.º, esquerdo.
Localidade:
Lisboa.
Código postal:
1049-076.
País:
Portugal.
Telefone:
218425700.
Fax:
218425891.
Correio electrónico:
zelmira.c.pires@seg-social.pt

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO: 24/02/2006.

24 de Fevereiro de 2006. — O Adjunto da Directora do C. D. S. S.
Lisboa, António José Carmo. 3000195165

MINISTÉRIO DA SAÚDE

Direcção-Geral da Saúde

Centro de Medicina de Reabilitação
da Região Centro — Rovisco Pais

ANÚNCIO DE CONCURSO

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO, ENDEREÇOS E PONTOS DE CONTACTO
Designação oficial:
Centro de Medicina de Reabilitação da Região Centro — Rovisco Pais.
Endereço postal:
Quinta da Fonte Quente.
Localidade:
Tocha.
Código postal:
3064-908.
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País:
Portugal.
Pontos de contacto:
Serviço de Aprovisionamento.
Telefone:
231440900.
Fax:
231440930.
Correio electrónico:
gm@roviscopais.min-saude.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.
Saúde.

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONTRATO

II.1) DESCRIÇÃO
II.1.1) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante:
Fornecimento e montagem de uma piscina para hidroterapia.
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: Unid. Espec. Invest. Apoio à Reabilit. Lesionados
Vertebromed.
Código NUTS: PT162.
II.1.3) O anúncio implica:
Um contrato público.
II.1.5) Breve descrição do contrato ou das aquisições:
Piscina modular incluindo ligações às redes de infra-estruturas existentes e ins-
talação de um sistema de transporte de doentes.
II.1.6) Classificação CPV (Vocabulário Comum para os Contratos Públicos):
Objecto principal.
Vocabulário principal: 33100000.

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO PARA A SUA EXECUÇÃO
Período em dias: 60 (a contar da data de adjudicação).

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONTRATO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas:
O adjudicatário prestará uma caução de 5% do valor da adjudicação, com exclu-
são do IVA.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam:
As constantes no programa da concurso n.º 790001/2006.
III.1.3) Forma jurídica que deve assumir o agrupamento de operadores econó-
micos adjudicatário:
As constantes no programa da concurso n.º 790001/2006.
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:
As constantes no artigo 6.º do caderno de encargos.

SECÇÃO IV: PROCESSO

IV.1) TIPO DE PROCESSO
IV.1.1) Tipo de processo:
Procedimento por negociação.
Já foram seleccionados candidatos:
Não.
IV.1.2) Limitações quanto ao número de operadores que serão convidados a
concorrer ou a participar (concursos limitados ou procedimentos por negocia-
ção, diálogo concorrencial)
Número previsto de operadores: 5
IV.1.3) Redução do número de operadores durante a negociação ou o diálogo:
Recurso a procedimento faseado para a redução gradual do número de soluções
a discutir ou propostas a negociar:
Não.

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.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:
Procedimento por negociação com publicação prévia de anúncio n.º 790001/
2006.
IV.3.4) Prazos de recepção das propostas ou dos pedidos de participação:
Data: 08/03/2006.
Hora: 17.
IV.3.5) Data de envio dos convites à apresentação de propostas ou para partici-
par aos candidatos seleccionados:
Data: 09/03/2006.
IV.3.6) Língua ou línguas que podem ser utilizadas nas propostas ou nos pedi-
dos de participação:
PT.
IV.3.8) Condições de abertura das propostas:
Data: 10/03/2006.
Hora: 11.
Lugar: Biblioteca do CMRRC — Rovisco Pais.
Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas:
Sim.
No acto só poderão intervir os concorrentes ou seus representantes devidamente
credenciados.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO: 20/02/2006.

20 de Fevereiro de 2006. — O Vogal Executivo do Conselho de
Administração, João dos Reis Alegre de Sá. 1000298238

Instituto Nacional da Farmácia
e do Medicamento
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
INFARMED — Instituto Nacional
da Farmácia e do Medicamento

Endereço Código postal
Parque de Saúde de Lisboa 1749-004
Avenida do Brasil, 53

Localidade/Cidade País
Lisboa Portugal

Telefone Fax
217987100 217987316

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
infarmed.publico@infarmed.pt www.infarmed.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   \5

II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Aquisição de serviços de telecomunicações — serviço telefónico fixo, conforme
descrição constante do artigo 15.º (Características dos serviços a fornecer) do ca-
derno de encargos.

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

II.1.8) Nomenclatura

II.1.8.2) Outra  nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC) **
CPA: 64.20.

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
Caução de 5% do valor global de adjudicação, com exclusão do IVA, numa das
modalidades previstas no artigo 70.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

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

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

III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Conforme 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   ¢

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
EA n.º 20050001268.

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: 10 euros. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento:
O pagamento, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, será efectuado por numerário
ou cheque no acto de aquisição, debitando-se as correspondentes despesas de ex-
pedição no caso de envio pelo correio.

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

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

IV.3.7) Condições de abertura das propostas

IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas
Ao acto público poderão assistir todos os interessados e intervirão apenas os
concorrentes e seus representantes devidamente credenciados para o efeito.

IV.3.7.2) Data, hora e local
No dia útil seguinte à data limite para a apresentação de propostas  ¢
Hora: 10 horas e 30 minutos. Local: sede do INFARMED.

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.

22 de Fevereiro de 2006. — A Vogal do Conselho de Administra-
ção, Emília Alves da Silva. 3000195154

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
INFARMED — Instituto Nacional
da Farmácia e do Medicamento

Endereço Código postal
Parque de Saúde de Lisboa 1749-004
Avenida do Brasil, 53

Localidade/Cidade País
Lisboa Portugal

Telefone Fax
217987100 217987316

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
infarmed.publico@infarmed.pt www.infarmed.pt

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

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

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

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

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

II.1) DESCRIÇÃO

II.1.3) Tipo de contrato de serviços

Categoria de serviços   27

II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Aquisição de serviços de custódia de bobinas de microfilmes, conforme descrição
constante do artigo 15.º (Características dos serviços a fornecer) do caderno de
encargos.

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

Código NUTS

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

um lote £ vários lotes £ todos os lotes £

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

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

Ou: Início 01 /05 /2006 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
Caução de 5% do valor global de adjudicação, com exclusão do IVA, numa das
modalidades previstas no artigo 70.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.
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III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

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

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

III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Conforme 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

A) Preço mais baixo   ¢

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante
EA n.º 20050000801.

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: 10 euros. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento:
O pagamento, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, será efectuado por numerário
ou cheque no acto de aquisição, debitando-se as correspondentes despesas de ex-
pedição no caso de envio pelo correio.

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

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

IV.3.7) Condições de abertura das propostas

IV.3.7.2) Data, hora e local

No dia útil seguinte à data limite para a apresentação de propostas  ¢

Hora: 10 horas e 30 minutos. Local: sede do INFARMED.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    ¢        SIM    £

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
Vigência do contrato: 36 meses, salvo rescisão ou denúncia por qualquer das
partes.

22 de Fevereiro de 2006. — A Vogal do Conselho de Administra-
ção, Emília Alves da Silva. 3000195152

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Direcção Regional de Educação do Algarve

ANÚNCIO DE CONCURSO

Obras ¢

Fornecimentos £

Serviços £

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

NÃO    ¢         SIM    £

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Direcção Regional de Educação Direcção de Serviços e Recursos
do Algarve Materiais

Endereço Código postal
Estrada Nacional n.º 125, 8000-761
Sítio das Figuras, Apartado 452

Localidade/Cidade País
Faro Portugal

Telefone Fax
289893900 289893901

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
drealg.direccao@drealg.min-edu.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
Ampliação do edifício escolar.

II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Construção civil, instalações eléctricas e arranjos exteriores da Escola EB 2,3 Prof.
José Buísel, em Portimão (ampliação).

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Escola EB 2,3 Prof. José Buísel, Sítio da Raminha — Portimão.

Código NUTS
PT 15.

II.1.8) Nomenclatura

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

Objecto 45.21.40.00-0 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

Objectos45.21.40.00-2 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
comple- \\.\\.\\.\\-\ \\\\-\\\\\-\\\\\-\
mentares\\.\\.\\.\\-\ \\\\-\\\\\-\\\\\-\

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

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

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO

II.2.1) Quantidade ou extensão total
Preço base: 330 100 euros, não incluindo o IVA.

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

Prazo em dias 120 a partir da data da consignação (para obras)

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO

III.1.1) Cauções e garantias exigidas
Caução: 5% do valor da adjudicação, sem IVA, a prestar na altura de celebração do
contrato da empreitada.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
Empreitada em regime misto, de acordo com o estipulado no programa de concurso
e caderno de encargos, sendo, por preço global, do capítulo 1 ao capítulo 17, e o
restante por série de preços. Faz-se notar, porém, que os trabalhos relativos à esca-
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vação para a abertura de caboucos e execução das respectivas fundações, apesar de
incluídas na parte de preço global, serão medidas em obra e pagas de acordo com as
quantidades efectivamente realizadas.

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
Podem concorrer empresas ou agrupamentos de empresas, conforme estabelecido no
ponto n.º 9 do programa de concurso.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/do
prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a capacidade
económica, financeira e técnica mínima exigida
A avaliação da capacidade económica e financeira de cada concorrente, ou de cada
empresa, em caso de apresentação associada, será feita com base no quadro de refe-
rência constante da Portaria n.º 1547/2002, de 24 de Dezembro, não podendo ser
excluído nenhum concorrente que, no mínimo, apresente cumulativamente os valores
de referência previstos nessa portaria (liquidez geral > 104,26; — autonomia finan-
ceira > 9,72 — grau de cobertura do imobilizado > 120,45), relativos ao último
exercício, ou, em alternativa, a média aritmética simples dos três últimos exercícios.
Na avaliação da capacidade técnica dos concorrentes para a execução da obra posta
a concurso, serão 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 50% do valor estimado para a empreitada;
b) Adequação do equipamento e da ferramenta especial a utilizar na obra, seja pró-
prio, alugado ou sob qualquer outra forma, às suas exigências técnicas;
c) Adequação dos técnicos e os serviços técnicos, estejam ou não integrados na
empresa, a afectar à obra.

III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
Serão admitidos a concurso os concorrentes titulares do alvará de construção que
contenha as seguintes autorizações:
a) Empreiteiro geral ou construtor geral de edifícios de construção tradicional, da
classe correspondente ao valor total da proposta;
b) Da 1.ª subcategoria da 4.ª categoria, da classe correspondente ao valor dos tra-
balhos especializados que lhe respeita;
c) Caso o concorrente não disponha das autorizações exigidas na alínea b), apre-
sentará declaração em como pretende recorrer a subempreiteiros possuidores dessa
autorizações, aos quais ficará vinculado, por contrato, para a execução dos trabalhos
que lhes respeitem, juntando fotocópia dos respectivos alvarás, que incluirá no
invólucro «Documentos»;
d) No caso da alínea anterior, terão igualmente de ser anexadas à proposta de preço
as declarações de compromisso subscritas pelo concorrente e por cada um dos su-
bempreiteiros, das quais conste o nome deste, o seu endereço, a titularidade do
alvará de construção contendo as autorizações exigidas no concurso e, bem assim,
o valor total dos trabalhos a que respeitem, conforme o previsto no n.º 6 do arti-
go 266.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março;
e) Poderão, igualmente, concorrer as empresas não detentoras de alvará de constru-
ção, desde que cumpram o estipulado nos artigos 67.º e 68.º do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
Os constantes na alínea j) do ponto 15.1 do programa de concurso.

III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Os constantes nas alíneas g), h) e i) do ponto 15.1 do programa de concurso.

SECÇÃO IV: PROCESSOS

IV.1) TIPO DE PROCESSO

Concurso público ¢

IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta   ¢
Os critérios indicados no ponto n.º 21 do programa de concurso.

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 01/DSRM/06.

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

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

Custo: 176 euros, acrescidos de IVA à taxa em vigor. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento:
O processo de concurso pode ser adquirido na morada indicada no anexo A, ponto 1.3).

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

030 dias a contar da sua publicação no Diário da República

Hora: 17 horas.

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

067 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
Sessão pública. Poderão intervir representantes dos concorrentes devidamente cre-
denciados, bastando, para tanto, no caso de intervenção do titular da empresa em
nome individual, a exibição do seu bilhete de identidade.

IV.3.7.2) Data, hora e local
No dia útil seguinte à data limite para a apresentação de propostas  ¢
Hora: 10 horas. Local: Direcção Regional de Educação do Algarve. Morada: a
mencionada em I.1).

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

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

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
A quebra da sequência dos itens deve-se ao facto de os mesmos não dizerem respei-
to ao concurso em apreço.

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.

ANEXO A

1.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Organismo À atenção de
Empresa Plotécnica, L.da Empresa Plotécnica, L.da

Endereço Código postal
Rua do Conselheiro Sebastião 8000
Teles, 5, B e C

Localidade/Cidade País
Faro Portugal

Telefone Fax
289828344/289806529 289828344

Correio electrónico Endereço Internet (URL)

20 de Fevereiro de 2006. — O Director Regional, J. Libório Cor-
reia. 3000195259

AUTARQUIAS

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA REGIÃO
DO PLANALTO BEIRÃO

Aviso
Concurso público internacional para a gestão e a explora-

ção da Central de Valorização Orgânica e do Biogás Pro-
duzido no Aterro Sanitário.

Para os devidos e legais efeitos, procede-se à anulação do anúncio
n.º 3000166914, do concurso publicado no Diário da República,
3.ª série, n.º 51, de 14 de Março de 2005.

O conselho de administração, em reunião do dia 16 de Fevereiro
de 2006, deliberou anular o concurso para a gestão e exploração da
Central de Valorização Orgânica e do Biogás Produzido no Aterro
Sanitário.

Enviado para publicação no Diário da República em 23 de Feve-
reiro de 2006.

 23 de Fevereiro de 2006. — O Administrador-Delegado, António
Figueiredo Pereira. 3000195249

CÂMARA MUNICIPAL DE AVEIRO

Anúncio
Concurso público n.º 11/06, para a «Concessão da explora-

ção do restaurante no Mercado Municipal Retalhista
Manuel Firmino, em Aveiro».

1 — Entidade contratante — a entidade pública concedente é a
Câmara Municipal de Aveiro, sita no Cais da Fonte Nova, 3800-200



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIEN.º 47 — 7 de Março de 2006 4857

Aveiro, com o número de telefone 234406300 e telefax 234406356
e com o e-mail: gcp@cm-aveiro.pt.

2 — Objecto do concurso — o presente concurso tem por objecto
a «Concessão da exploração do domínio público para a instalação e
exploração de um restaurante sito no Mercado Municipal Retalhista
Manuel Firmino» nas condições constantes do programa de concurso
e caderno de encargos.

3 — Concurso público regulado pela alínea d) do n.º 2 do artigo
178.º e artigos 182.º e 183.º, todos do Código do Procedimento Ad-
ministrativo.

4 — Renda mensal base — 3050 euros, acrescida de IVA à taxa
legal em vigor.

5 — Local de exploração — Mercado Municipal Retalhista «Ma-
nuel Firmino», sito no Largo de Manuel Firmino, em Aveiro.

6 — Prazo da concessão — o prazo da concessão é de 10 anos,
contados a partir da data da assinatura do contrato.

7 — Processo de concurso:

a) Entidade a quem deve ser pedido o processo de concurso —
Câmara Municipal de Aveiro, Cais da Fonte Nova, 3800-
200 Aveiro;

b) O programa de concurso e o caderno de encargos patentea-
dos a concurso podem ser consultados no Gabinete de Con-
tratação Pública da Câmara Municipal de Aveiro, todos os
dias úteis, das 9 horas às 12 horas e 30 minutos e das 14
horas às 17 horas e 30 minutos, e podem ser adquiridos atra-
vés de pedido escrito e mediante o pagamento de 75 euros
mais IVA, a liquidar no acto da aquisição, debitando-se os
portes no caso de envio pelo correio;

c) A documentação referida na alínea anterior poderá ser soli-
citada até à data limite para apresentação das propostas,
devendo ser fornecida no prazo de três dias a contar da re-
cepção do pedido escrito.

8 — Propostas:

a) As propostas devem ser entregues ou enviadas para: Câma-
ra Municipal de Aveiro, Cais da Fonte Nova, 3800-200
Aveiro;

b) As propostas devem dar entrada até às 16 horas do 20.º dia
seguinte ao da publicação do presente anúncio no Diário da
República, considerando-se excluídas aquelas que derem en-
trada fora daquele limite;

c) A sessão de abertura das propostas ocorrerá no Edifício da
Câmara Municipal de Aveiro, sito no Cais da Fonte Nova,
pelas 10 horas do 1.º dia útil seguinte ao términos do prazo
para apresentação das propostas, podendo a ela assistir os
concorrentes ou seus representantes e intervir os devidamente
credenciados;

d) As propostas e os documentos que as acompanham devem
ser redigidos em língua portuguesa.

9 — Critério de adjudicação — a adjudicação é feita segundo o
critério da proposta economicamente mais vantajosa, tendo em con-
ta os seguintes factores, por ordem decrescente de importância:

a) Renda oferecida — 40%;
b) Qualidade da proposta de arquitectura, incluindo mobiliário —

30%;
c) Qualidade da proposta dos serviços a oferecer e constantes

da memória descritiva — 30%.
10 — Vigência das propostas — o prazo mínimo durante o qual

os concorrentes são obrigados a manter as propostas é de 90 dias,
contados da data limite para a sua entrega, considerando este prazo
prorrogado por iguais períodos se nada for requerido pelos concor-
rentes.

22 de Fevereiro de 2006. — A Directora do Departamento Jurídico,
Isabel Figueiredo. 1000298262

Anúncio
Concurso público n.º 12/06, para a «Concessão da explora-

ção do café bar no Mercado Municipal Retalhista Manuel
Firmino, em Aveiro».

1 — Entidade contratante — a entidade pública concedente é a
Câmara Municipal de Aveiro, sita no Cais da Fonte Nova, 3800-200

Aveiro, com o número de telefone 234406300 e telefax 234406356
e com o e-mail: gcp@cm-aveiro.pt.

2 — Objecto do concurso — o presente concurso tem por objecto
a «Concessão da exploração do domínio público para a instalação e
exploração de um café bar sito no Mercado Municipal Retalhista
Manuel Firmino» nas condições constantes do programa de concurso
e caderno de encargos.

3 — Concurso público regulado pela alínea d) do n.º 2 do artigo
178.º e artigos 182.º e 183.º, todos do Código do Procedimento Ad-
ministrativo.

4 — Renda mensal base — 1080 euros, acrescida de IVA à taxa
legal em vigor.

5 — Local de exploração — Mercado Municipal Retalhista «Ma-
nuel Firmino», sito no Largo de Manuel Firmino, em Aveiro.

6 — Prazo da concessão — o prazo da concessão é de 10 anos,
contados a partir da data da assinatura do contrato.

7 — Processo de concurso:

a) Entidade a quem deve ser pedido o processo de concurso —
Câmara Municipal de Aveiro, Cais da Fonte Nova, 3800-
200 Aveiro;

b) O programa de concurso e o caderno de encargos patentea-
dos a concurso podem ser consultados no Gabinete de Con-
tratação Pública da Câmara Municipal de Aveiro, todos os
dias úteis, das 9 horas às 12 horas e 30 minutos e das 14 ho-
ras às 17 horas e 30 minutos, e podem ser adquiridos através
de pedido escrito e mediante o pagamento de 50 euros mais
IVA, a liquidar no acto da aquisição, debitando-se os portes
no caso de envio pelo correio;

c) A documentação referida na alínea anterior poderá ser soli-
citada até à data limite para apresentação das propostas,
devendo ser fornecida no prazo de três dias a contar da re-
cepção do pedido escrito.

8 — Propostas:

a) As propostas devem ser entregues ou enviadas para: Câma-
ra Municipal de Aveiro, Cais da Fonte Nova, 3800-200
Aveiro;

b) As propostas devem dar entrada até às 16 horas do 15.º dia
seguinte ao da publicação do presente anúncio no Diário da
República, considerando-se excluídas aquelas que derem en-
trada fora daquele limite;

c) A sessão de abertura das propostas ocorrerá no Edifício da
Câmara Municipal de Aveiro, sito no Cais da Fonte Nova,
pelas 10 horas do 1.º dia útil seguinte ao términos do prazo
para apresentação das propostas, podendo a ela assistir os
concorrentes ou seus representantes e intervir os devidamente
credenciados;

d) As propostas e os documentos que as acompanham devem
ser redigidos em língua portuguesa.

9 — Critério de adjudicação — a adjudicação é feita segundo o
critério da proposta economicamente mais vantajosa, tendo em con-
ta os seguintes factores, por ordem decrescente de importância:

a) Renda oferecida — 40%;
b) Qualidade da proposta de arquitectura, incluindo mobiliário —

30%;
c) Qualidade da proposta dos serviços a oferecer e constantes

da memória descritiva — 30%.

10 — Vigência das propostas — o prazo mínimo durante o qual
os concorrentes são obrigados a manter as propostas é de 90 dias,
contados da data limite para a sua entrega, considerando este prazo
prorrogado por iguais períodos se nada for requerido pelos concor-
rentes.

22 de Fevereiro de 2006. — A Directora do Departamento Jurídico,
Isabel Figueiredo. 1000298261

ANÚNCIO DE CONCURSO

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO, ENDEREÇOS E PONTOS DE CONTACTO
Designação oficial:
Câmara Municipal de Aveiro.
Endereço postal:
Cais da Fonte Nova.
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Localidade:
Aveiro.
Código postal:
3800-200.
País:
Portugal.
Pontos de contacto:
Câmara Municipal de Aveiro.
À atenção de:
Gabinete de Contratação Pública.
Telefone:
234406464.
Fax:
234406356.
Correio electrónico:
gcp@cm-aveiro.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: Departamento de Serviços Urbanos de Aveiro.
II.1.3) O anúncio implica:

Um contrato público.
II.1.5) Breve descrição do contrato ou das aquisições:

Fornecimento contínuo de argamassas betuminosas a quente para os anos 2006
e 2007.
II.1.6) Classificação CPV (Vocabulário Comum para os Contratos Públicos):

Objecto principal.
Vocabulário principal: 14510000.

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONTRATO
II.2.1) Quantidade ou extensão total:

Fornecimento de argamassas betuminosas a quente, faseado, durante os anos
2006 e 2007, e de acordo com as necessidades da Câmara, até ao valor limite
da adjudicação.
Estimativa de gastos 2006: 28 595,04 euros mais IVA.
Estimativa de gastos 2007: 39 256,20 euros mais IVA.
Valor estimado, sem IVA: 67 851,24.
Divisa: euro.

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONTRATO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas:

O concorrente a quem for adjudicado o fornecimento deverá prestar uma cau-
ção no valor de 5% do preço total da adjudicação, com a qual garantirá o
exacto e pontual cumprimento das obrigações que assume com a celebração
do contrato.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência

às disposições que as regulam:

O pagamento será efectuado a 90 dias a contar da emissão da factura, ou em
prazo mais dilatado apresentado pelo concorrente adjudicatário.
III.1.3) Forma jurídica que deve assumir o agrupamento de operadores econó-

micos adjudicatário:

Consórcio externo ou associação em regime de responsabilidade solidária.

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 requisitos:
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, nos termos do artigo 10.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:

08/06.
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: 22/03/2006.
Hora: 16.
IV.3.4) Prazos de recepção das propostas ou dos pedidos de participação:

Data: 23/03/2006.
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: 24/03/2006.
Hora: 10.
Lugar: Edifício da Câmara Municipal de Aveiro, sito no Cais da Fonte Nova.
Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas:
Sim.
O acto é público, todas as pessoas estão autorizadas a assistir, só podendo
intervir aquelas que se encontrem devidamente credenciadas para o efeito pelos
concorrentes.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VI.3) OUTRAS INFORMAÇÕES
Condições e forma de pagamento: Após o pedido do processo por escrito, deverá
o pagamento ser realizado na Tesouraria da Câmara Municipal de Aveiro, sita
no Cais da Fonte Nova, 3800-200 Aveiro, contra entrega do processo, ou en-
viado à cobrança.
Custo: 25 euros.
Moeda: euro.

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO: 16/02/2006.

16 de Fevereiro de 2006. — A Directora do Departamento Jurídi-
co, Isabel Figueiredo. 1000298124

CÂMARA MUNICIPAL DA COVILHÃ

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 da Covilhã Secção de Compras, Concursos

e Armazéns

Endereço Código postal
Praça do Município 6200-151 Covilhã

Localidade/Cidade País
Covilhã Portugal

Telefone Fax
275330600 275330622/633

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
info@c-covilha.pt www.cm-covilha.pt

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
Nos termos do n.º 3 do artigo 58.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, pu-
blicita-se que o concurso público para a selecção de empresas para exploração de
energia eólica na área do município da Covilhã, publicado no Diário da Repúbli-

ca, 3.ª série, n.º 177, de 2 de Agosto de 2002, a p. 16 384, foi anulado por despa-
cho do presidente da Câmara de 22 de Fevereiro de 2006.
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VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO PARA PUBLICAÇÃO NO Jor-
nal Oficial da União Europeia

\\ /\\ /\\\\

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

23 de Fevereiro de 2006. — O Vereador em Permanência, Luís
Barreiros. 1000298255

CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL

ANÚNCIO DE CONCURSO

Obras ¢

Fornecimentos £

Serviços £

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

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Câmara Municipal do Funchal Secção Administrativa Obras Públicas
DOP — Divisão de Arruamentos

Endereço Código postal
Praça do Município 9004-512 Funchal

Localidade/Cidade País
Madeira/Funchal Portugal

Telefone Fax
291241549 ou 291211000 291241549

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
datendimento@cm-funchal.pt www.cm-funchal.pt

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

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

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

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

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

II.1) DESCRIÇÃO

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

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

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

Combinação dos anteriores £

II.1.3) Tipo de contrato de serviços

Categoria de serviços   \\

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

II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Alargamento do Caminho dos Tornos ao Caminho dos Marcos.

II.1.6) Descrição/objecto do concurso
A obra consiste na última fase de alargamento Caminho dos Tornos numa exten-
são de 620 m, integrando ainda o seu prolongamento viário para norte numa
extensão de 220 m, no Monte, incluindo todos os trabalhos de terraplanagem,
obras de arte corrente e acessórias, lançamento de infra-estruturas e pavimenta-
ção betuminosa.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Caminho dos Tornos, Caminho dos Marcos, freguesia do Monte, concelho do Fun-
chal, Madeira, Portugal.

Código NUTS
PT 30003002.

II.1.8) Nomenclatura

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

Vocabulário principal Vocabulário complementar

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

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

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

II.1.8.2) Outra  nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC) **
Categoria: 45.23.1; subcategorias: 45.23.11 e 45.23.12.

II.1.9) Divisão em lotes

NÃO   ¢        SIM    £

Indicar se se podem apresentar propostas para:

um lote £ vários lotes £ todos os lotes £

II.1.10) As variantes serão tomadas em consideração?

NÃO   ¢        SIM   £

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO

II.2.1) Quantidade ou extensão total
O preço base do concurso é de 995 109,24 euros, com exclusão do IVA.

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 600 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 será de valor correspondente a 5% do preço total da adjudicação.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
O financiamento será assegurado pelo orçamento camarário/contrato-programa.

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
Poderão apresentar-se agrupamentos de empresas, sem que entre elas exista qual-
quer modalidade jurídica de associação, desde que todas as empresas do agrupa-
mento satisfaçam as disposições legais relativas ao exercício da actividade de em-
preiteiro de obras públicas e comprovem, em relação a cada uma das empresas, os
requisitos no n.º 15 do programa de concurso.
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 jurídica de associação regulada pelo quadro legal vigente.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

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

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

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
a) Documento emitido pelo Banco de Portugal, no mês em que o concurso tenha
sido aberto, no mês anterior ou posterior, que mencione as responsabilidades da
empresa no sistema financeiro e, se for o caso, documento equivalente emitido pelo
banco central do Estado de que a empresa seja nacional ou no qual se situe o seu
estabelecimento principal;
b) Cópia da última declaração periódica de rendimentos para efeitos de IRC ou
IRS, na qual se contenha o carimbo «Recibo», e, se for o caso, documento
equivalente apresentado, para efeitos fiscais, no Estado de que a empresa seja
nacional ou no qual se situe o seu estabelecimento principal, se tratar de iní-
cio de actividade, a empresa deve apresentar cópia autenticada da respectiva
declaração;
c) Cópia do balanço e da demonstração de resultados das respectivas declara-
ções anuais de IRS ou IRC entregues para efeitos fiscais relativas aos últimos
três exercícios;
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d) Alvará de construção (ou cópia simples do mesmo), emitido pelo IMOPPI, con-
tendo as autorizações:
1.ª subcategoria da 2.ª categoria, a qual tem de ser da classe que cubra o valor glo-
bal da sua proposta;
5.ª subcategoria da 2.ª categoria na classe correspondente à parte dos trabalhos a
que respeite.
Ou, caso o concorrente não possua o certificado indicado:
Certificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados (ou cópia sim-
ples do mesmo), adequado à obra posta a concurso, que indique os elementos de
referência relativos à idoneidade, à capacidade financeira e económica e à capa-
cidade técnica que permitiram aquela inscrição e justifique a classificação atri-
buída nessa lista, emitida por uma das entidades indicadas no n.º 1 do anexo I
do programa de concurso e, se for o caso, declaração que mencione os subem-
preiteiros;
e) Balanços ou extractos desses balanços, sempre que a publicação dos balanços
seja exigida pela legislação do Estado de que a empresa seja nacional ou no qual
se situe o seu estabelecimento principal;
f) Declaração sobre o volume de negócios global da empresa e o seu volume de
negócios em obra nos três últimos exercícios, assinada pelo representante legal da
empresa.

III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
a) Certificado de habilitações literárias e profissionais dos quadros da empresa e
dos responsáveis pela orientação da obra, designadamente o director técnico da
empreitada e o representante permanente do empreiteiro na obra e o responsável
pelo cumprimento da legislação aplicável em matéria de segurança, higiene e saúde
no trabalho;
b) Lista das obras executadas da mesma natureza da obra posta a concurso, acom-
panhada de certificados de boa execução relativos às obras mais importantes. Os
certificados devem referir o montante data e local de execução das obras e se as
mesmas foram executadas de acordo com as regras da arte e regularmente concluídas;
c) Declaração, assinada pelo representante legal da empresa, que mencione o equi-
pamento e a ferramenta especial a utilizar na obra, seja própria, alugada ou sob
qualquer outra forma;
d) Declaração, assinada pelo representante da empresa, que mencione os técnicos,
serviços técnicos e encarregados, estejam ou não integrados na empresa, a afectar à
obra, para além dos indicados na alínea a);
e) Cópia dos documentos comprovativos da entrega dos impostos decorrentes da
sua actividade na Região Autónoma da Madeira (modelo 43 para o IRS, modelo
44 e anexo A para o IRC e modelo 2 para o imposto do selo);
f) Alvará de construção (ou cópia simples do mesmo), emitido pelo IMOPPI, con-
tendo as autorizações referidas no ponto III.2.1.2), alínea d), deste anúncio;
Caso o concorrente seja não titular do alvará de construção emitido pelo IMOPPI:
g) 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 de arte e regularmente concluídas.

III.3) CONDIÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS DE SERVIÇOS

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

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

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

NÃO    £       SIM    £

SECÇÃO IV: PROCESSOS

IV.1) TIPO DE PROCESSO
Concurso público ¢

Concurso limitado £

Concurso limitado com publicação de anúncio £

Concurso limitado sem publicação de anúncio £

Concurso limitado por prévia qualificação £

Concurso limitado sem apresentação de candidaturas £

Concurso limitado urgente £

Processo por negociação £

Processo por negociação com publicação prévia de anúncio £

Processo por negociação sem publicação prévia de anúncio £

Processo por negociação urgente £

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

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

IV.1.2) Justificação para a utilização do procedimento acelerado

IV.1.3) Publicações anteriores referentes ao mesmo projecto

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

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

ou para processos abaixo do limiar

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

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

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

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

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

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

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

Número   \\      ou       Mínimo \\ / Máximo \\

IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO

A) Preço mais baixo   £
Ou:
B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta   ¢
B1) Os critérios a seguir indicados
1 — Preço (1.º critério) — ponderação = 0,60; analisado através do valor da pro-
posta do concorrente, atendendo à pontuação obtida numa escala de 0 a 20 valores,
calculada pela seguinte expressão matemática:

Pi = Vmin × 20/Vi

em que:
Pi = pontuação de cada proposta do 1.º critério;
Vmin = valor da proposta mais baixa;
Vi = valor de cada proposta;
i varia de 1 até o número de propostas concorrentes e aceites;
Considerando:
Exclusão para Vi > 1,25 × Vb — proposta consideravelmente elevada, nos termos
do Acórdão n.º 18/01, de 27 de Março — 1.ª Secção Pleno proferida no Recurso
Ordinário n.º 14/01, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 94, de 21 de
Abril de 2001.
Em que:
Vi = valor de cada proposta;
Vb = valor base do concurso.
2 — Valia técnica da proposta — ponderação = 0,30, subdividido através dos se-
guintes subcritérios:
2.1 — Programa de trabalhos, incluindo plano de trabalhos, plano de mão-de-obra
e plano de equipamento — ponderação = 0,20;
2.2 — Memória justificativa e descritiva do modo de execução da obra — pondera-
ção = 0,10;
Cada subcritério será pontuado numa escala de 0 a 20 valores.
3 — Garantia de cumprimento do prazo — ponderação = 0,10.
A pontuação será atribuída mediante as garantias de cumprimento do prazo de for-
necimento com a seguinte pontuação:
Inertes — 4 valores;
Betão pronto — 8 valores;
Massas betuminosas — 8 valores.
4 — A classificação final resultará da média ponderada das classificações obtidas
em cada um dos critérios:
Média ponderada = 0,60 × (pontuação 1.º critério) + 0,20 × (pontuação 1.º subcri-
tério) + 0,10 × (pontuação 2.º subcritério) + 0,10 × (pontuação 3.º critério).
Todos os valores são sempre arredondados à segunda casa decimal.

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
6/DOP/SA/06.

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

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

Custo: 991,45 euros. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento:
Acrescido de 15% de IVA, a pagar em dinheiro ou cheque visado a favor da tesou-
reira da Câmara Municipal do Funchal, depois de pedido por escrito.

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: até às 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

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

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

IV.3.7) Condições de abertura das propostas

IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas
Só poderão intervir no acto público do concurso as pessoas que para o efeito esti-
verem credenciadas pelos concorrentes.

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: na sala de reuniões da Câmara Municipal do Funchal.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

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

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

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES

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

\\ /\\ /\\\\

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

21 de Fevereiro de 2006. — O Vice-Presidente da Câmara, Bruno
Miguel Camacho Pereira. 1000298274

ANÚNCIO DE CONCURSO

Obras ¢

Fornecimentos £

Serviços £

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

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Câmara Municipal do Funchal Secção Administrativa Obras Públicas
DOP — Divisão de Arruamentos

Endereço Código postal
Praça do Município 9004-512 Funchal

Localidade/Cidade País
Madeira/Funchal Portugal

Telefone Fax
291241549 ou 291211000 291241549

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
datendimento@cm-funchal.pt www.cm-funchal.pt

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

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

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

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

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

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

II.1) DESCRIÇÃO

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

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

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

Combinação dos anteriores £

II.1.3) Tipo de contrato de serviços

Categoria de serviços   \\

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

II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Conclusão da Estrada de São João Latrão (São Gonçalo).

II.1.6) Descrição/objecto do concurso
A obra consiste na última fase de execução das acessibilidades ao sítio de São João
Latrão em São Gonçalo, pretendendo-se uma ligação viária entre o Caminho das
Pedras e Rua da Eira, numa extensão de aproximadamente 450 m, incluindo todos
os trabalhos de terraplanagem, obras de arte corrente e acessórias, lançamento de
infra-estruturas e pavimentação betuminosa.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Sítio de São João Latrão, freguesia de São Gonçalo, concelho do Funchal, Madeira,
Portugal.

Código NUTS
PT 30003006.

II.1.8) Nomenclatura

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

Vocabulário principal Vocabulário complementar

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

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

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

II.1.8.2) Outra  nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC) **
Categoria: 45.23.1; subcategoria: 45.23.11 e 45.23.12.

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

um lote £ vários lotes £ todos os lotes £

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

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO

II.2.1) Quantidade ou extensão total
O preço base do concurso é de 1 012 000 euros, com exclusão do IVA.

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 570 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 será de valor correspondente a 5% do preço total da adjudicação.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
O financiamento será assegurado pelo orçamento camarário/contrato-programa.

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
Poderão apresentar-se agrupamentos de empresas, sem que entre elas exista qual-
quer modalidade jurídica de associação, desde que todas as empresas do agrupa-
mento satisfaçam as disposições legais relativas ao exercício da actividade de em-
preiteiro de obras públicas e comprovem, em relação a cada uma das empresas, os
requisitos no n.º 15 do programa de concurso.
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 jurídica de associação regulada pelo quadro legal vigente.
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III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

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

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

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
a) Documento emitido pelo Banco de Portugal, no mês em que o concurso tenha
sido aberto, no mês anterior ou posterior, que mencione as responsabilidades da
empresa no sistema financeiro e, se for o caso, documento equivalente emitido pelo
banco central do Estado de que a empresa seja nacional ou no qual se situe o seu
estabelecimento principal;
b) Cópia da última declaração periódica de rendimentos para efeitos de IRC ou IRS,
na qual se contenha o carimbo «Recibo», e, se for o caso, documento equivalente
apresentado, para efeitos fiscais, no Estado de que a empresa seja nacional ou no
qual se situe o seu estabelecimento principal, se tratar de início de actividade, a
empresa deve apresentar cópia autenticada da respectiva declaração;
c) Cópia do balanço e da demonstração de resultados das respectivas declarações
anuais de IRS ou IRC entregues para efeitos fiscais relativas aos últimos três exer-
cícios;
d) Alvará de construção (ou cópia simples do mesmo), emitido pelo IMOPPI, con-
tendo as autorizações:
1.ª subcategoria da 2.ª categoria, a qual tem de ser da classe que cubra o valor glo-
bal da sua proposta;
5.ª subcategoria da 2.ª categoria na classe correspondente a parte dos trabalhos a
que respeite;
Ou, caso o concorrente não possua o certificado indicado:
Certificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados (ou cópia sim-
ples do mesmo), adequado à obra posta a concurso, que indique os elementos de
referência relativos à idoneidade, à capacidade financeira e económica e à capacida-
de técnica que permitiram aquela inscrição e justifique a classificação atribuída
nessa lista, emitida por uma das entidades indicadas no n.º 1 do anexo I do progra-
ma de concurso e, se for o caso, declaração que mencione os subempreiteiros.
e) Balanços ou extractos desses balanços, sempre que a publicação dos balanços
seja exigida pela legislação do Estado de que a empresa seja nacional ou no qual
se situe o seu estabelecimento principal;
f) Declaração sobre o volume de negócios global da empresa e o seu volume de
negócios em obra nos três últimos exercícios, assinada pelo representante legal da
empresa.

III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
a) Certificado de habilitações literárias e profissionais dos quadros da empresa e
dos responsáveis pela orientação da obra, designadamente o director técnico da
empreitada e o representante permanente do empreiteiro na obra e o responsável
pelo cumprimento da legislação aplicável em matéria de segurança, higiene e saúde
no trabalho;
b) Lista das obras executadas da mesma natureza da obra posta a concurso acompa-
nhada de certificados de boa execução relativos às obras mais importantes. Os cer-
tificados devem referir o montante data e local de execução das obras e se as mes-
mas foram executadas de acordo com as regras da arte e regularmente concluídas;
c) Declaração, assinada pelo representante legal da empresa, que mencione o equi-
pamento e a ferramenta especial a utilizar na obra, seja própria, alugada ou sob
qualquer outra forma;
d) Declaração, assinada pelo representante da empresa, que mencione os técnicos,
serviços técnicos e encarregados, estejam ou não integrados na empresa, a afectar à
obra, para além dos indicados na alínea a);
e) Cópia dos documentos comprovativos da entrega dos impostos decorrentes da
sua actividade na Região Autónoma da Madeira (modelo 43 para o IRS, modelo
44 e anexo A para o IRC e modelo 2 para o imposto do selo);
f) Alvará de construção (ou cópia simples do mesmo), emitido pelo IMOPPI, con-
tendo as autorizações referidas no ponto III.2.1.2), alínea d), deste anúncio;
Caso o concorrente seja não titular do alvará de construção emitido pelo IMOPPI:
g) 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 de arte e regularmente concluídas.

III.3) CONDIÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS DE SERVIÇOS

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

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

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

NÃO    £       SIM    £

SECÇÃO IV: PROCESSOS

IV.1) TIPO DE PROCESSO

Concurso público ¢

Concurso limitado £

Concurso limitado com publicação de anúncio £

Concurso limitado sem publicação de anúncio £

Concurso limitado por prévia qualificação £

Concurso limitado sem apresentação de candidaturas £

Concurso limitado urgente £

Processo por negociação £

Processo por negociação com publicação prévia de anúncio £

Processo por negociação sem publicação prévia de anúncio £

Processo por negociação urgente £

IV.1.1) Já foram seleccionados candidatos?

NÃO    ¢        SIM   £

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

IV.1.2) Justificação para a utilização do procedimento acelerado

IV.1.3) Publicações anteriores referentes ao mesmo projecto

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Número   \\      ou       Mínimo \\ / Máximo \\

IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
A) Preço mais baixo   £
Ou:
B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta   ¢
B1) Os critérios a seguir indicados
1 — Preço (1.º critério) — ponderação = 0,60; analisado através do valor da pro-
posta do concorrente, atendendo à pontuação obtida numa escala de 0 a 20 valores,
calculada pela seguinte expressão matemática:

Pi = Vmin × 20/Vi

em que:
Pi = pontuação de cada proposta do 1.º critério;
Vmin = valor da proposta mais baixa;
Vi = valor de cada proposta;
i varia de 1 até o número de propostas concorrentes e aceites;
Considerando:
Exclusão para Vi > 1,25 × Vb — proposta consideravelmente elevada, nos termos
do Acórdão n.º 18/01, de 27 de Março — 1.ª secção Pleno, proferida no Recurso
Ordinário n.º 14/01, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 94, de 21 de
Abril de 2001.
Em que:
Vi = valor de cada proposta;
Vb = valor base do concurso.
2 — Valia técnica da proposta — ponderação = 0,30, subdividido através dos se-
guintes subcritérios:
2.1 — Programa de trabalhos, incluindo plano de trabalhos, plano de mão-de-obra
e plano de equipamento — ponderação = 0,20;
2.2 — Memória justificativa e descritiva do modo de execução da obra — pondera-
ção = 0,10.
Cada subcritério será pontuado numa escala de 0 a 20 valores.
3 — Garantia de cumprimento do prazo — ponderação = 0,10.
A pontuação será atribuída mediante as garantias de cumprimento do prazo de for-
necimento com a seguinte pontuação:
Inertes — 4 valores;
Betão pronto — 8 valores;
Massas betuminosas — 8 valores.
4 — A classificação final resultará da média ponderada das classificações obtidas
em cada um dos critérios:
Média ponderada = 0,60 × (pontuação 1.º critério) + 0,20 × (pontuação 1.º subcri-
tério) + 0,10 × (pontuação 2.º subcritério) + 0,10 × (pontuação 3.º critério).
Todos os valores são sempre arredondados à segunda casa decimal.

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
7/DOP/SA/06.

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

Data limite de obtenção \\ /\\ /\\\\ ou 025 dias a contar da
publicação do anúncio no Diário da República.
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Custo: 968,70 euros. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento:
Acrescido de 15% de IVA, a pagar em dinheiro ou cheque visado a favor da tesou-
reira da Câmara Municipal do Funchal, depois de pedido por escrito.

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: até às 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 066 dias a contar da data
fixada para a recepção das propostas

IV.3.7) Condições de abertura das propostas

IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas
Só poderão intervir no acto público do concurso as pessoas que para o efeito esti-
verem credenciadas pelos concorrentes.

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: na sala de reuniões da Câmara Municipal do Funchal.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

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

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

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES

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

\\ /\\ /\\\\

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

21 de Fevereiro de 2006. — O Vice-Presidente da Câmara, Bruno
Miguel Camacho Pereira. 1000298273

CÂMARA MUNICIPAL DE ÍLHAVO

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 Ílhavo Divisão de Obras, Equipamentos

e Ambiente

Endereço Código postal
Avenida de 25 de Abril 3830-044 Ílhavo

Localidade/Cidade País
Ílhavo Portugal

Telefone Fax
234329600 234329601

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
geral@cm-ilhavo.pt www.cm-ilhavo.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
Ligação da A 17 a Ílhavo — troço final.

II.1.6) Descrição/objecto do concurso
A empreitada corresponde à realização de todos os trabalhos inerentes à execução
do troço final da ligação da A 17 a Ílhavo, com a extensão aproximada de 500 m. A
intervenção prevista contempla a execução de um eixo rodoviário, cuja directriz é
constituída por um alinhamento recto único e uma rotunda.

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

Código NUTS
PT 121 BAIXO VOUGA.

II.1.8) Nomenclatura

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

Vocabulário principal Vocabulário complementar

Objecto 45.23.11.20-2 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

Objectos45.23.11.44-6 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
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
Construção do troço final da ligação da A 17 a Ílhavo, com a extensão aproximada
de 500 m a um custo estimado de 331 000 euros mais IVA.

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

Prazo em meses \\ e/ou em dias 090 a partir da data da consignação (para
obras)

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

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO

III.1.1) Cauções e garantias exigidas
O valor da caução 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
O financiamento da obra será assegurado através de verbas inscritas no orçamento
da Câmara Municipal de Ílhavo.



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIE N.º 47 — 7 de Março de 20064864

A empreitada é por série de preços, nos termos do disposto na alínea b) do n.º 1
do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.
Os trabalhos executados são medidos mensalmente e os pagamentos são efectuados
com base nas quantidades apuradas, às quais se aplicam os correspondentes pre-
ços unitários.

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 das empresas, os
requisitos exigidos no n.º 15.
A constituição jurídica dos agrupamentos não é exigida na apresentação da pro-
posta, mas as empresas agrupadas serão responsáveis solidariamente, perante o
dono da obra, pelo pontual cumprimento de todas as obrigações emergentes da
proposta.
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 jurídica 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
III.2.1) Para ser admitido a concurso é necessário possuir o alvará de construção
que contenha as seguintes autorizações:
a) A 1.ª subcategoria da 2.ª categoria e classe correspondente ao valor da proposta
apresentada;
b) As 9.ª e 11.ª subcategorias da 2.ª categoria, a 1.ª subcategoria da 4.ª categoria e
as 2.ª e 7.ª subcategorias da 5.ª categoria na classe correspondente à parte dos tra-
balhos a que respeite(m), caso o concorrente não recorra à faculdade conferida no
n.º 6.3.
III.2.2) Os concorrente deverão ainda comprovar a sua capacidade financeira, econó-
mica e técnica de acordo com o estabelecido no programa de concurso.

III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
Remete-se para o programa de concurso.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
Remete-se para o programa de concurso.

III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Remete-se para o programa de concurso.

SECÇÃO IV: PROCESSOS

IV.1) TIPO DE PROCESSO

Concurso público ¢

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

1 Preço — 75%;
2 Valia técnica da proposta — 15%;
3 Prazo de execução — 10%.

Por ordem decrescente de importância NÃO £ SIM ¢

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

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

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

Data limite de obtenção \\ /\\ /\\\\ ou 027 dias a contar da
publicação do anúncio no Diário da República.

Custo: 200 euros (IVA incluído). Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento:
Dinheiro ou cheque.

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

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

Hora: 16 horas.

IV.3.5) 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
Poderão assistir ao acto público do concurso todas as pessoas interessadas e in-
tervir os concorrentes ou os seus representantes, devidamente credenciados.
Em caso de consórcio ou associação de empresas, deverá intervir no acto público
do concurso apenas um representante, devidamente credenciado por todas as empre-
sas do consórcio ou associação.

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

Hora: 9 horas e 30 minutos. Local: Salão Nobre da Câmara Municipal de Ílhavo.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    ¢        SIM    £

FINANCIADO PELOS FUNDOS COMUNITÁRIOS?

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

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

23 de Fevereiro de 2006. — O Vice-Presidente da Câmara, Fer-
nando Caçoilo. 1000298253

CÂMARA MUNICIPAL 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
Câmara Municipal de Nordeste

Endereço Código postal
Rua do Dr. António A. Oliveira 9630-147 Nordeste

Localidade/Cidade País
Nordeste Portugal

Telefone Fax
296480060 296488519

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

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

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

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

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

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

Governo central £ Instituição Europeia £

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

II.1) DESCRIÇÃO

II.1.1) Tipo de contrato de obras

Execução £ Concepção e execução £

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

II.1.2) Tipo de contrato de fornecimentos

Compra ¢ Locação £ Locação financeira £ Locação-venda £

Combinação dos anteriores £

II.1.3) Tipo de contrato de serviços

Categoria de serviços   \\

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

NÃO    ¢         SIM    £

II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Fornecimento de contentores para a recolha selectiva no concelho de Nordeste.
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II.1.6) Descrição/objecto do concurso
O presente concurso consiste no fornecimento de contentores para resíduos sóli-
dos urbanos destinados à recolha selectiva no concelho de Nordeste.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
O fornecimento dos bens objecto do contrato será realizado no concelho de Nor-
deste.

Código NUTS
PT 200.

II.1.8) Nomenclatura

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

Objecto 25.22.33.00-3 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

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

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

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

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

um lote £ vários lotes £ todos os lotes £

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

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO

II.2.1) Quantidade ou extensão total

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

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

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

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO

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

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
As condições de pagamento do encargo total do fornecimento serão fixadas de acor-
do com as condições estabelecidas no programa de concurso.

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
No caso de agrupamentos de empresas, estas deverão adoptar a modalidade jurídica
de consórcio externo, em regime de responsabilidade solidária, tendo em vista a
celebração do contrato.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

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

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

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

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

III.3) CONDIÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS DE SERVIÇOS

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

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

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

NÃO    ¢       SIM    £

SECÇÃO IV: PROCESSOS

IV.1) TIPO DE PROCESSO

Concurso público ¢

Concurso limitado £

Concurso limitado com publicação de anúncio £

Concurso limitado sem publicação de anúncio £

Concurso limitado por prévia qualificação £

Concurso limitado sem apresentação de candidaturas £

Concurso limitado urgente £

Processo por negociação £

Processo por negociação com publicação prévia de anúncio £

Processo por negociação sem publicação prévia de anúncio £

Processo por negociação urgente £

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

1 Preço;
2 Prazo de entrega.

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 para fornecimento de contentores para a recolha selectiva no
concelho de Nordeste — Processo n.º 14/2006.

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

Data limite de obtenção 05 /04 /2006

Custo: 81,74 euros mais IVA. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento:
Em numerário ou cheque emitido à ordem da entidade indicada no n.º 1.

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

18 /04 /2006
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

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
São autorizados a intervir no acto público do concurso todos os concorrentes e as
pessoas por estes credenciados, conforme o artigo 15.º do programa de concurso.

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 18 /04 /2006
Hora: 10 horas. Local: Câmara Municipal de Nordeste, sita na Praça da República,
9630-147 Nordeste, Açores.

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
O presente contrato enquadra-se no PRODESA.

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
a) O prazo indicado no ponto II.3) é o prazo máximo, podendo ser proposto um
prazo inferior;
b) A decisão de adjudicação referida no ponto II.3) deverá entender-se como sendo
a data de assinatura do contrato;
c) No ponto IV.3.2) acresce informar que a hora limite para a obtenção de documen-
tos contratuais e adicionais é 16 horas.

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.

21 de Fevereiro de 2006. — O Presidente da Câmara, José Carlos
Barbosa Carreiro. 1000298272
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CÂMARA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

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 Portalegre Serviço de Aprovisionamento

Endereço Código postal
Praça do Município 7300 Portalegre

Localidade/Cidade País
Portalegre Portugal

Telefone Fax
245300120 245330235

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
municipio@cm-portalegre.pt www.cm-portalegre.pt

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

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

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

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

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

II.1) DESCRIÇÃO

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

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

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

Combinação dos anteriores £

II.1.3) Tipo de contrato de serviços

Categoria de serviços   \\

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

II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Remodelação da Estrada da Serra (E. N. 246-2) entre o nó da Avenida de Frei Ama-
dor Arrais e a Rotunda das Carvalhinhas.

II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Esta empreitada rege-se por trabalhos de movimentação de terras, demolições, dre-
nagem de águas residuais e pluviais, lancis, execução de calçada, pavimentação
betuminosa, muros de suporte, obras acessórias, sinalização vertical e horizontal.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Estrada da Serra (E. N. 246-2) entre o nó da Avenida de Frei Amador Arrais e a
Rotunda das Carvalhinhas.

Código NUTS
Nível 3 02 (Alto Alentejo).

II.1.8) Nomenclatura

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

Vocabulário principal Vocabulário complementar

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

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

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

II.1.8.2) Outra  nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC) **
(CPC) Categoria 45.21.6; subcategoria 45.21.164; número de referência CPC
51390, correspondente a Trabalhos de construção geral de obras de engenharia
civil.

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

um lote £ vários lotes £ todos os lotes £

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

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO

II.2.1) Quantidade ou extensão total
A empreitada refere-se à execução da totalidade dos trabalhos previstos no projec-
to e caderno de encargos, sendo o seu preço base no valor 1 260 000 euros mais
IVA.

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 240 a partir da data da consignação (para
obras)

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

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO

III.1.1) Cauções e garantias exigidas
A caução a exigir para garantia do contrato é de 5% do valor da adjudicação (sem
IVA), nos termos no n.º 1 do artigo 113.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
A empreitada é por série de preços e os pagamentos serão processados por medi-
ções mensais e liquidados nos 44 dias seguintes à data da entrega na Câmara Mu-
nicipal de Portalegre.

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
No caso de a adjudicação da empreitada ser feita a um agrupamento de empresas,
estas associar-se-ão obrigatoriamente, antes da celebração do contrato, na 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
Provar a sua capacidade financeira, económica e técnica, a qual será avaliada com
base nos requisitos constantes da Portaria n.º 1465/2002, de 14 de Novembro, e
da Portaria n.º 1547/2002, de 24 de Dezembro. A capacidade técnica será analisada
em função da comprovação da execução de, pelo menos, uma obra de idêntica natu-
reza da obra posta a concurso, de valor não inferior a 50% do valor estimado do
contrato; adequação do equipamento e da ferramenta especial a utilizar na obra,
seja próprio, alugado ou sob qualquer outra forma, às exigências técnicas e ade-
quação dos técnicos e os serviços técnicos, estejam ou não integrados na empresa,
a afectar à obra.

III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
Certificado de classificação de empreiteiro de obras públicas emitido pelo Instituto
dos Mercados de Obras Públicas e Particulares e do Imobiliário (IMOPPI):
a) Os não titulares de certificado de classificação de empreiteiro de obras públicas
emitido pelo IMOPPI que apresentem certificado de inscrição em lista oficial de
empreiteiros aprovados, adequado à obra posta a concurso e emitido por uma das
entidades competentes, as quais indicarão os elementos de referência relativos a
idoneidade, à capacidade financeira e económica e à capacidade técnica que permi-
tiram aquela inscrição e justifique a classificação atribuída nessa lista;
b) Os não titulares de certificado de classificação de empreiteiro de obras públicas
emitido pelo IMOPPI, ou que não apresentem certificado de inscrição em lista ofi-
cial de empreiteiros aprovados, desde que apresentem os documentos relativos à
comprovação da sua idoneidade, capacidade financeira, económica e técnica para a
execução da obra posta a concurso, indicados nos n.os 15.1 e 15.3 do programa de
concurso.
O certificado de classificação de empreiteiro de obras públicas referido deve conter:
a) A 1.ª subcategoria da 2.ª categoria e da classe correspondente ao valor da sua
proposta;
b) As 5.ª, 6.ª, 8.ª e 11.ª subcategorias da 2.ª categoria, na classe correspondente à
parte dos trabalhos a que respeitem, caso o concorrente não recorra à faculdade
conferida no parágrafo seguinte;
c) A 2.ª subcategoria da 5.ª categoria, na classe correspondente à parte dos traba-
lhos a que respeitem, caso o concorrente não recorra à faculdade conferida no pa-
rágrafo seguinte.
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 na alínea a), o concor-
rente pode recorrer a subempreiteiros, ficando a eles vinculados, por contrato, para
a execução dos trabalhos correspondentes. Nesse caso, deve anexar à proposta as
declarações de compromisso dos subempreiteiros possuidores das autorizações res-
pectivas.
Os documentos indicados no n.º 15.1 do programa de concurso.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
Os referidos nas alíneas g) a j) do n.º 4 do artigo 67.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de
2 de Março.
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III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Os referidos nas alíneas l) a q) do n.º 5 do artigo 67.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de
2 de Março.

III.3) CONDIÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS DE SERVIÇOS

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

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

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

NÃO    £       SIM    £

SECÇÃO IV: PROCESSOS

IV.1) TIPO DE PROCESSO

Concurso público ¢

Concurso limitado £

Concurso limitado com publicação de anúncio £

Concurso limitado sem publicação de anúncio £

Concurso limitado por prévia qualificação £

Concurso limitado sem apresentação de candidaturas £

Concurso limitado urgente £

Processo por negociação £

Processo por negociação com publicação prévia de anúncio £

Processo por negociação sem publicação prévia de anúncio £

Processo por negociação urgente £

IV.1.1) Já foram seleccionados candidatos?

NÃO    ¢        SIM   £

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

IV.1.2) Justificação para a utilização do procedimento acelerado

IV.1.3) Publicações anteriores referentes ao mesmo projecto

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Número   \\      ou       Mínimo \\ / Máximo \\

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

1 Preço proposto (60%);
2 Valia técnica da proposta (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
56/2006.

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

020\ dias a contar da publicação do anúncio no Diário da República.

Custo: 250 euros. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento:
A pagar em dinheiro ou por cheque visado passado em nome do tesoureiro da Câ-
mara Municipal de Portalegre. Eventuais portes de correio serão suportados pelos
interessados.

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

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

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

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

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

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

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

IV.3.7) Condições de abertura das propostas

IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas
São autorizados a intervir no acto público do concurso os concorrentes e as pes-
soas por si credenciadas, em conformidade com o ponto 5.2 do programa de concurso.

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data \\ /\\ /\\\\, ————— dias a contar da publicação do anún-
cio no Diário da República ou
no dia útil seguinte à data limite para a apresentação de propostas  ¢
Hora: 9 horas e 30 minutos. Local: Salão Nobre dos Paços do Concelho da Câmara
Municipal de Portalegre.

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
À Câmara Municipal de Portalegre reserva-se o direito de não adjudicação, caso
não seja garantido financiamento para a execução da presente obra.

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.

10 de Fevereiro de 2006. — O Vereador das Obras Municipais, Luís
Filipe Costa Calado. 3000195251

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO SUL

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 São Pedro
do Sul

Endereço Código postal
Largo de Camões, São Pedro do Sul 3660-436

Localidade/Cidade País
São Pedro do Sul Portugal

Telefone Fax
232720140 232720146

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
aprovis.cmsps@mail.telepac.pt www.cm-spsul.pt
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I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

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

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

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

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

Governo central £ Instituição Europeia £

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

II.1) DESCRIÇÃO

II.1.2) Tipo de contrato de fornecimentos

Compra £ Locação £ Locação financeira ¢ Locação-venda £

Combinação dos anteriores £

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

NÃO    ¢         SIM    £

II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Locação financeira — leasing, para financiamento da aquisição de diverso equipa-
mento cénico para o Cine-Teatro de São Pedro do Sul.

II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Locação financeira — leasing, para financiamento da aquisição de diverso
equipamento cénico para o Cine-Teatro de São Pedro do Sul, em conformidade
com o descrito no presente caderno de encargos e respectivo programa de
concurso.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
São Pedro do Sul, 3660-436 São Pedro do Sul.

Código NUTS
PT 125 DÃO-LAFÕES.

II.1.8) Nomenclatura

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

Vocabulário principal Vocabulário complementar

Objecto 66.14.00.00-3 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

Objectos\\.\\.\\.\\-\ \\\\-\\\\\-\\\\\-\
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.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

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

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

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

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam

O financiamento/pagamento será assegurado através de verbas inscritas no orçamen-
to da Câmara Municipal de São Pedro do Sul.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos

Ver programa de concurso e caderno de encargos.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos

Ver programa de concurso e caderno de encargos.

III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos

Ver programa de concurso e caderno de encargos.

III.3) CONDIÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS DE SERVIÇOS

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

NÃO    £        SIM   ¢

Em caso afirmativo, referência às disposições legislativas, regulamentares ou
administrativas relevantes
Apenas reservado a instituições bancárias ou financeiras de crédito mobiliário e
imobiliário.

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   ¢

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 15/2006.

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

Data limite de obtenção 24 /03 /2006

Custo: 12,33 euros. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento:

Os documentos podem ser adquiridos pessoalmente ou solicitado o seu envio por
via postal mediante o pagamento prévio daquela importância, acrescida dos portes,
através de cheque emitido à ordem da tesoureira da Câmara Municipal de São Pedro
do Sul.

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

03 /04 /2006
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

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

IV.3.7) Condições de abertura das propostas

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

Ao acto público poderão assistir todos os interessados, podendo apenas intervir
no acto do concurso as pessoas que, para o efeito, estejam devidamente credencia-
das, bastando, para tanto, no caso de titular de empresa em nome individual, a exi-
bição do seu bilhete de identidade e, no caso dos representantes de empresas em
nome individual e de sociedades, a exibição dos respectivos bilhetes de identida-
de e de uma credencial passada por quem obrigue a empresa em nome individual
ou sociedade, da qual constem, nomeadamente, o nome e número do bilhete de
identidade do(s) representante(s).

IV.3.7.2) Data, hora e local

No dia útil seguinte à data limite para a apresentação de propostas  ¢

Hora: 15 horas. Local: Salão Nobre da Câmara Municipal de São Pedro do Sul.

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

Ponto II.3) Duração do contrato ou prazo de execução:
Prazo em 36 ou 48 meses.

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

10 de Fevereiro de 2006. — O Presidente da Câmara, António Carlos
Figueiredo. 3000195247
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ENTIDADES PARTICULARES

AMBISOUSA — EMPRESA INTERMUNICIPAL
DE TRATAMENTO E GESTÃO DE RESÍDUOS

SÓLIDOS, E. I. M.
ANÚNCIO DE CONCURSO

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO, ENDEREÇOS E PONTOS DE CONTACTO
Designação oficial:
AMBISOUSA — Empresa Intermunicipal de Tratamento e Gestão de Resí-
duos Sólidos, E. I. M.
Endereço postal:
Praça de D. António Meireles, 29.
Localidade:
Lousada.
Código postal:
4620-130.
País:
Portugal.
À atenção de:
Presidente do Conselho de Administração.
Telefone:
255810750.
Fax:
255815141.
Correio electrónico:
ambisousa@ambisousa.pt
Endereços internet
Endereço geral da entidade adjudicante:
www.ambisousa.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
Outro: Empresa Intermunicipal.
Ambiente.

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONTRATO

II.1) DESCRIÇÃO
II.1.1) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante:
Ampliação do volume de deposição de RSU — Sector norte do Aterro de Rio
Mau.
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: freguesias de Sebolido e Rio Mau, concelho de
Penafiel.
Código NUTS: PT115.
II.1.3) O anúncio implica:

Um contrato público.
II.1.5) Breve descrição do contrato ou das aquisições:

1 — Aumentar a capacidade de depósito de RSU à custa:
1.1 — Da modelação da actual topografia;
1.2 — Da rectificação ao traçado em perfil do caminho existente junto à veda-
ção norte;
1.3 — Da futura modelação da topografia modificada, após a exploração do
Aterro, recorrendo a taludes de geometria estável.
2 — Regularizar em planta e perfil o caminho existente junto à vedação norte,
prevendo-se o seu reperfilamento, e a execução de pavimento em camada de
agregado britado e granulometria extensa (0/40).
3 — A execução de rede de drenagem de águas pluviais superficiais.
4 — A execução da rede de drenagem de lixiviados.
5 — A Execução das impermeabilizações das superfícies preparadas para a de-
posição de RSU.
II.1.6) Classificação CPV (Vocabulário Comum para os Contratos Públicos):

Objecto principal.
Vocabulário principal: 45222110.
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:
Ampliação do volume de deposição de RSU — sector norte do Aterro de Rio
Mau.
Valor estimado, sem IVA: 180 000,00.
Divisa: euro.

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

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONTRATO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas:
O valor da caução é de 5% do preço global da adjudicação, nos termos do n.º 1
do artigo 113.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, com o qual garantirá
o exacto e total cumprimento das obrigações que assume com a celebração do
contrato da empreitada.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam:
A empreitada será executada no regime de série de preços.
III.1.3) Forma jurídica que deve assumir o agrupamento de operadores econó-
micos adjudicatário:
Podem concorrer empresas legitimamente constituídas ou agrupamentos de
empresas que declarem a intenção de se constituírem juridicamente numa única
entidade, agrupamento complementar de empresas, agrupamento europeu de
interesse económico ou consórcio externo, em qualquer dos casos em regime
de responsabilidade solidária passiva dos consorciados, agrupados ou accionis-
tas, entre si e com o consórcio, agrupamento ou sociedade tendo em vista a
celebração do contrato.

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:
Só serão admitidos concorrentes que, à data da entrega da proposta, satisfaçam
as condições de idoneidade previstas no artigo 55.º do Decreto-Lei n.º 59/99,
de 2 de Março.
III.2.2) Capacidade económica e financeira:
Informação e formalidades necessárias para verificar o cumprimento dos requisitos:
A capacidade económica e financeira será avaliada nos termos do disposto nos
pontos 19.1 a 19.3 do programa de concurso.
III.2.3) Capacidade técnica:
Informação e formalidades necessárias para verificar o cumprimento dos requisi-
tos:
Os concorrentes deverão obedecer ao disposto no ponto 19.4 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 a seguir:
Critérios — ponderação:
Preço 70;
Qualidade técnica da proposta — 20;
Prazo — 10.

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: 18/04/2006.
Hora: 18.
Documentos a título oneroso:
Sim.
Indicar preço: 250,00.
Divisa: euro.
Condições e modo de pagamento:
Os interessados poderão obter cópias do processo do concurso que serão forne-
cidas no prazo máximo de seis dias úteis a contar da data da recepção do res-
pectivo pedido escrito, na entidade que preside o concurso. As cópias serão
fornecidas mediante o pagamento do valor fixado, por exemplar, em numerário
ou cheque à ordem da AMBISOUSA, E. I. M.
IV.3.4) Prazos de recepção das propostas ou dos pedidos de participação:
Data: 28/04/2006.
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: 02/05/2006.
Hora: 10.
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Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas:
Sim.
Todas as pessoas interessadas. Só podem intervir no acto público do concurso
as pessoas que, para o efeito, estiverem devidamente credenciadas pelos concor-
rentes, no número máximo de duas por concorrente.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO: 21/02/2006.

21 de Fevereiro de 2006. — O Presidente do Conselho de Admi-
nistração, José Manuel Macedo Dias. 1000298286

ANA — AEROPORTOS DE PORTUGAL, S. A.
ANÚNCIO DE CONCURSO

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO, ENDEREÇO E PONTOS DE CONTACTO
Designação oficial:
ANA — Aeroportos de Portugal , S. A.
Endereço postal:
Rua D, Edifício 120.
Localidade:
Lisboa.
Código postal:
1700-008.
País: Portugal
Pontos de contacto:
DIA — Direcção de Infra-Estruturas Aeronáuticas.
À atenção de:
Serviços de Contratação (SERC), Rua B, Edifício 4, 1.º piso, 1700-008 Lis-
boa.
Telefone:
218413500.
Fax:
218445038.
Correio electrónico:
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».

1.2) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE E SUAS PRINCIPAIS ACTIVIDA-
DES
Outro: entidade empresarial.
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:
Aeroporto de Lisboa — Edifício 11 — Remodelação do Reservado do Refeitó-
rio.
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: Aeroporto de Lisboa, Edifício 11.
Código NUTS: 1700-008.
II.1.3) O anúncio implica:
Um contrato público.
II.1.5) Breve descrição do contrato ou das aquisições:
Realização dos trabalhos do projecto de remodelação do átrio, instalações sani-
tárias e restaurante reservado do Edifício 11 do Aeroporto de Lisboa, conforme
previsto no caderno de encargos e na lista de preços unitários.
II.1.6) Classificação CPV (Vocabulário Comum para os Contratos Públicos):
Objecto principal.
Vocabulário principal: 45.45.40.00-4.
II.1.7) O contrato está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos (ACP):

Sim.
II.1.8) Divisão em lotes:

Não.
II.1.9) São aceites variantes:
Não.

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO
II.2.1) Quantidade ou extensão total (incluindo todos os lotes e opções, se apli-
cável):
Valor estimado, sem IVA: 275 000.
Divisa: euro.
II.2.2) Opções:
Não.

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO PARA A SUA EXECUÇÃO
Período em dias: 45 (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) Caução 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
mediante garantia bancária ou seguro-caução (válidos à primeira solicitação),
conforme escolha 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 assumir o agrupamento de operadores econó-
micos adjudicatário:
Ao concurso poderão apresentar-se associações de empresas, nos termos previs-
tos no artigo 26.º do Decreto-Lei n.º 12/2004, de 9 de Janeiro, nas seguintes
modalidades e termos:
Consórcios externos — as associações de empresas já constituídas em consór-
cio externo ou que declarem a intenção de se constituir, em caso de adjudica-
ção, devem obrigatoriamente mencionar a percentagem de participação de cada
uma das empresas na empreitada a concurso e, bem assim, identificar a empresa
que assume a qualidade de chefe de consórcio.
A constituição jurídica da associação não é exigida na apresentação da propos-
ta, mas as empresas associadas serão solidariamente responsáveis perante a ANA,
S. A., pelo pontual cumprimento de todas as obrigações emergentes da propos-
ta, com as legais consequências.
No caso de a adjudicação ser feita a uma associação de empresas, sem que entre
elas exista qualquer modalidade jurídica de associação, elas associar-se-ão obri-
gatoriamente, antes da celebração do contrato, na modalidade de consórcio
externo, nos termos da legislação em vigor.
Outras formas de associação de empresas no quadro legal vigente já juridica-
mente constituídas — deverão indicar a percentagem de participação de cada
uma das empresas na associação, se for caso disso.

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:
Apenas poderão concorrer as empresas que se encontram nas condições estabe-
lecidas na lei e no processo de concurso desde que sejam titulares de alvará que
contenha válidas as seguintes autorizações:
A 4.ª subcategoria da 1.ª categoria da classe correspondente ao valor global da
proposta;
As 2.ª, 5.ª, 6.ª, 7.ª, 8.ª e 9.ª subcategorias da 1.ª categoria, na classe corres-
pondente à parte dos trabalhos especializados a que respeitem, caso o concor-
rente não recorra à faculdade que lhe é conferida no ponto 6.3 do artigo 6.º do
programa de concurso;
As 1.ª, 6.ª, 7.ª, 8.ª e 10.ª subcategorias da 4.ª categoria, na classe correspon-
dente à parte dos trabalhos especializados a que respeitem, caso o concorrente
não recorra à faculdade que lhe é conferida no ponto 6.3 do artigo 6.º do pro-
grama de concurso;
As 1.ª, 8.ª, 11.ª e 12.ª subcategorias da 5.ª categoria, na classe correspondente
à parte dos trabalhos especializados a que respeitem, caso o concorrente não
recorra à faculdade que lhe é conferida no ponto 6.3 do artigo 6.º do programa
de concurso.
Os não titulares de alvará, emitido pelo IMOPPI, que apresentem certificado de
inscrição em lista oficial de Empreiteiros aprovados, adequado à obra posta a
concurso e emitido por uma das entidades competentes mencionadas no n.º 1
do anexo I à Portaria n.º 104/2001, de 21 de Fevereiro.
Os não titulares de alvará, emitido pelo IMOPPI, ou que não apresentem cer-
tificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados, bem como pelos
concorrentes nacionais dos Estados signatários do Acordo sobre Contratos
Públicos, da Organização Mundial do Comércio, referidos no anexo II à Porta-
ria n.º 104/2001, de 21 de Fevereiro.
III.2.2) Capacidade económica e financeira:

Informação e formalidades necessárias para verificar o cumprimento dos requisitos:
Nos termos do disposto no artigo 15.º do programa de concurso.
Níveis mínimos de condições eventualmente exigidos:
Nos termos do disposto no artigo 15.º do programa de concurso.
III.2.3) Capacidade técnica:
Informação e formalidades necessárias para verificar o cumprimento dos requisitos:
Nos termos do disposto no artigo 15.º do programa de concurso.
Níveis mínimos de condições eventualmente exigidos:
Nos termos do disposto no artigo 15.º do programa de concurso.

SECÇÃO IV: PROCESSOS

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.
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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:
Concurso público n.º 1/06/DIA.
IV.3.2) Publicações anteriores referentes ao mesmo projecto:
Não.
IV.3.3) Condições para a 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: 27/03/2006.
Hora: 17 horas.
Documentos a título oneroso:
Sim.
Indicar preço: 1100 euros mais IVA.
Divisa: euro.
IV.3.4) Prazo de recepção de propostas ou pedidos de participação:
Data: 30/03/2006.
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 propostas:
Período dias: 66 (a contar da data imite para recepção das propostas).
IV.3.8) Condições de abertura das propostas:
Data: 31/03/2006.
Hora: 10.
Lugar: DIA — Direcção de Infra-Estruturas, Rua B, Edifício 4, 1.º piso, 1700-
-008 Lisboa.
Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas:
Sim.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

VI.4) PROCESSOS DE RECURSO
VI.4.1) Organismo encarregado dos processos de recurso:
Designação oficial:
ANA — Aeroportos de Portugal, S. A./Conselho de Administração.
Endereço postal:
Rua D, Edifício 120, Aeroporto de Lisboa.
Localidade:
Lisboa.
Código postal:
1700-008.
País:
Portugal.
Telefone:
218413500.
Fax: 218402747.
VI.4.3) Serviço junto do qual se pode obter mais informação sobre a interposi-
ção de recursos:
Designação oficial:
Direcção dos Serviços e do Contencioso da ANA, S. A.
Endereço postal:
Rua C, Edifício 124, 4.º piso, Aeroporto de Lisboa.
Localidade:
Lisboa.
Código postal: 1700-008.
País: Portugal.
Telefone:
218413500.
Fax:
218402940.

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO: 24/02/2006.

O Director, João Leal. 3000195203

CENTRO SOCIAL DA FREGUESIA DE SOZA
ANÚNCIO DE CONCURSO

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO, ENDEREÇOS E PONTOS DE CONTACTO
Designação oficial:
Centro Social da Freguesia de Soza.
Endereço postal:
Rua do Comendador Rodrigues da Silva, 50.
Localidade:
Soza.
Código postal:
3840-351.
País:
Portugal.
Pontos de contacto:
Centro Social da Freguesia de Soza.

À atenção de:
Presidente da direcção.
Telefone:
234794885.
Fax:
234794885.
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
Outro: Centro Social da Freguesia de Soza.
Protecção social.

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONTRATO

II.1) DESCRIÇÃO
II.1.1) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante:
Centro Social da Freguesia de Soza.
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: Soza.
II.1.3) O anúncio implica:
Um contrato público.
II.1.5) Breve descrição do contrato ou das aquisições
A obra consiste na construção de um edifício destinado a instalação de uma
creche com capacidade para 30 crianças, constituído por duas salas de activida-
des, uma sala de berçário, um refeitório e os gabinetes e instalações sanitárias
de apoio necessários.
II.1.6) Classificação CPV (Vocabulário Comum para os Contratos Públicos):
Objecto principal.
Vocabulário principal: 45215215.
II.1.9) São aceites variantes:
Não.

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONTRATO
II.2.1) Quantidade ou extensão total:
O edifício tem uma área de cerca de 390,00 m2.
Valor estimado das obras, sem IVA: 245 040,68.
Divisa: euro.

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 é de 5% do valor da adjudicação. O prazo de garantia da obra é de
5 anos.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam:
O financiamento será assegurado do seguinte modo:
a) FEDER;
b) PIDDAC;
c) Centro Social da Freguesia de Soza.
A empreitada é por preço global.

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:
De acordo com o programa de concurso.
O alvará de construção previsto na alínea a) do n.º 6.1 do programa de con-
curso deve conter:
a) A 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, e,
b) As 4.ª, 5.ª, 6.ª e 8.ª subcategorias da 1.ª categoria, e 1.ª subcategoria da
4.ª categoria, na classe correspondente à parte dos trabalhos a que respeitam,
caso o concorrente não recorra à faculdade conferida no n.º 6.3 do programa de
concurso.
III.2.2) Capacidade económica e financeira:
Informação e formalidades necessárias para verificar o cumprimento dos requi-
sitos:
De acordo com o programa de concurso.
III.2.3) Capacidade técnica:
Informação e formalidades necessárias para verificar o cumprimento dos requisi-
tos:
De acordo com o programa de concurso.
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III.2.4) Contratos reservados:
Não.

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 — 70;
Valia técnica da proposta — 30.

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante:
Projecto n.º 564/02/CNT/T1 — Centro Social da Freguesia de Soza.
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: 24/03/2006.
Hora: 16.
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 a recepção das propostas).
IV.3.8) Condições de abertura das propostas:
Data: 07/04/2006.
Hora: 11.
Lugar:
Sala de reuniões do Centro Social da Freguesia de Soza.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO: 09/02/2006.

9 de Fevereiro de 2006. — O Presidente da Direcção, João Carlos
Regalado Loureiro. 1000297811

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

ANÚNCIO DE CONCURSO

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO, ENDEREÇOS E PONTOS DE CONTACTO
Designação oficial:
EDIA — Empresa de Desenvolvimento e Infra-estruturas do Alqueva, S. A.
Endereço postal:
Rua de Zeca Afonso, 2.
Localidade:
Beja.
Código postal:
7800-522.
País:
Portugal.
Pontos de contacto:
EDIA — Empresa de Desenvolvimento e Infra-estruturas do Alqueva, S. A.
À atenção de:
EDIA — Empresa de Desenvolvimento e Infra-estruturas do Alqueva, S. A.
Telefone:
284.315100.
Fax:
284.315223.
Correio electrónico:
edia@edia.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
Outro: sociedade anónima de capitais integralmente públicos.
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:
Prestação de serviços para gestão e fiscalização da empreitada de execução das
redes de rega das áreas beneficiadas directamente pela albufeira de Pisão.
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 serviços n.º 12.
Principal local de execução: concelho de Beja.
II.1.3) O anúncio implica:
Um contrato público.
II.1.5) Breve descrição do contrato ou das aquisições:
Gestão, fiscalização, coordenação em matéria de segurança e saúde, o apoio
topográfico e o acompanhamento ambiental da empreitada de execução das re-
des de rega das áreas beneficiadas directamente pela albufeira de Pisão, a coor-
denar e acompanhar nos termos do caderno de encargos.
II.1.6) Classificação CPV (Vocabulário Comum para os Contratos Públicos):
Objecto principal.
Vocabulário principal: 74200000.
II.1.7) O contrato está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos
(ACP)?
Sim.
II.1.9) São aceites variantes:
Não.

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONTRATO
II.2.1) Quantidade ou extensão total:
Valor estimado, sem IVA: 345 000.
Divisa: euro.

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO PARA A SUA EXECUÇÃO
Período em meses: 16 (a contar da data de adjudicação).

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONTRATO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas:
Caução de 5% do valor total da contrato, antes da respectiva celebração. As
cauções podem ser prestadas por depósito em dinheiro ou em títulos emi-
tidos ou garantidos pelo Estado, ou mediante garantia bancária ou seguro-
-caução.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam:
Preço global para as actividades de gestão, fiscalização e coordenação de segu-
rança e saúde e série de preços para a assistência técnica durante o período de
um ano após a conclusão dos restantes serviços.
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, desde que cada uma
das empresas do agrupamento possua as condições legais relativas ao exercí-
cio da sua actividade e que satisfaçam todas elas as condições referidas no
ponto 5.1 do programa de concurso. No caso de adjudicação, as empresas do
agrupamento associar-se-ão obrigatoriamente, antes da celebração do contrato,
em regime de responsabilidade solidária, nos termos definidos no 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:
Só serão admitidos a concurso os concorrentes:
Que possuam o certificado de gestor geral da qualidade de empreendimentos de
construção (categoria III), emitido pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil
(independentemente do valor da classe), nos termos do artigo 8.º do Decreto-
-Lei n.º 310/90, de 1 de Outubro;
Da especialidade, devidamente legalizados e tecnicamente equipados, que satis-
façam as condições definidas no presente programa de concurso;
Que possuam idoneidade e capacidade técnica para a execução da presente pres-
tação de serviços;
Que comprovem ainda possuir experiência, nos últimos três anos, na prestação
de serviços da mesma natureza de concursos e de valor correspondente a pelo
menos 60% do valor base do concurso.
III.2.2) Capacidade económica e financeira:
Informação e formalidades necessárias para verificar o cumprimento dos requisi-
tos:
Possuam capacidade económica e financeira para a execução dos trabalhos a que
se propõem, a avaliar em função da liquidez geral, da autonomia financeira e do
capital próprio, bem como do volume global de negócios geral e específico de
cada concorrente.
Níveis mínimos de condições eventualmente exigidos:
Nos termos definidos no processo de concurso.
III.2.3) Capacidade técnica:
Informação e formalidades necessárias para verificar o cumprimento dos requisi-
tos:
Nos termos definidos no processo de concurso.
Níveis mínimos de condições eventualmente exigidos:
Nos termos definidos no processo de concurso.
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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:
22/2005.
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 documentos:
Data: 05/04/2006.
Hora: 18.
Documentos a título oneroso:
Sim.
Indicar preço: 500,00.
Divisa: euro.
Condições e modo de pagamento:
Ao preço indicado acresce o IVA à taxa legal em vigor, devendo o pagamento
ser efectuado em dinheiro ou cheque traçado emitido à ordem da EDIA —
Empresa de Desenvolvimento e Infra-estruturas do Alqueva, S. A.
IV.3.4) Prazos de recepção das propostas ou dos pedidos de participação:
Data: 12/04/2006.
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: 60 (a contar da data limite para recepção das propostas).
IV.3.8) Condições de abertura das propostas:
Data: 13/04/2006.
Hora: 10.
Lugar: Rua de Zeca Afonso, 2, Beja.
Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas:
Sim.
Pessoas credenciadas pelos concorrentes, nos termos definidos no programa de
concurso.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VI.3) OUTRAS INFORMAÇÕES
No ponto IV.2.1), onde se lê «caderno de encargos» deve ler-se «programa de
concurso», em que as propostas serão objecto de apreciação de acordo com o
critério da proposta economicamente mais vantajosa, por ponderação dos facto-
res a seguir indicados, considerando-se como tal a que apresente a melhor clas-
sificação, traduzida pela expressão:

V = 0,35 M + 0,35 E + 0,30 P
em que:
a) Factor M: programa de trabalhos, modo de organização da prestação de ser-
viços e metodologias de acção;
b) Factor E: meios humanos e materiais afectos à prestação de serviços;
c) Factor P: preço.

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

14 de Fevereiro de 2006. — O Presidente do Conselho de Admi-
nistração, Henrique Troncho. 1000298123

EP — ESTRADAS DE PORTUGAL, E. P. E.

ANÚNCIO DE CONCURSO
Obras ¢

Fornecimentos £

Serviços £

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

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
EP — Estradas de Portugal, E. P. E. Direcção de Estradas de Viseu

Endereço Código postal
Calçada de São Mateus 3511-909 Viseu

Localidade/Cidade País
Viseu Portugal

Telefone Fax
232430600 232429756

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

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

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

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

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

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

II.1) DESCRIÇÃO

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

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

II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
EN 2 — quilómetro 91 + 730 ao quilómetro 102 + 000 e quilómetro 108 + 100 ao
quilómetro 121 + 000 — beneficiação entre Régua e Bigorne.

II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Os trabalhos da presente empreitada consistem na selagem de fissuras, regularização
do pavimento com mistura betuminosa densa e posterior aplicação de microaglome-
rado betuminoso a frio duplo.

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

Código NUTS
PT 117 Douro;
PT 165 Dão-Lafões.

II.1.8) Nomenclatura

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

Objecto 45.23.32.20-7 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

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

um lote £ vários lotes £ todos os lotes £

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

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO

II.2.1) Quantidade ou extensão total
Extensão de cerca de 23,17 km.
O preço base do concurso é de 702 500 euros, com exclusão do IVA.

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)

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO

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

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

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

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/do
prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a capacidade
económica, financeira e técnica mínima exigida
a) Os concorrentes deverão ser titulares de alvará de construção, emitido pelo Ins-
tituto dos Mercados de Obras Públicas e Particulares e do Imobiliário (IMOPPI),
contendo as seguintes autorizações:
1.ª subcategoria da 2.ª categoria, a qual tem que ser de classe que cubra o valor
global da proposta;
b) Para os concorrentes não titulares de alvará de construção emitido pelo IMOP-
PI, deverão apresentar certificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros apro-
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vados, adequado à obra posta em concurso e emitido por autoridade competente de
Estado pertencente ao espaço económico europeu, nos termos do artigo 68.º do
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março;
Para os concorrentes não titulares de alvará de construção emitido pelo IMOP-
PI, ou que não apresentem certificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros
aprovados, deverão apresentar os documentos relativos à comprovação da sua
idoneidade, capacidade financeira, económica e técnica para a execução da obra
posta a concurso, nos termos do artigo 67.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de
Março;
c) Na avaliação da capacidade económica e financeira deverão os concorrentes sa-
tisfazer, com base no quadro de referência constante da Portaria n.º 994/2004, de 5
de Agosto, os seguintes valores:
Liquidez geral > 105%;
Autonomia financeira > 8% para as classes 2 a 5 ou 10% para as classes 6 a 9,
consoante o valor da proposta.
No caso de o concorrente ser constituído por mais do que uma empresa, deverá
pelo menos uma delas satisfazer os valores indicados;
d) Na avaliação da capacidade técnica dos concorrentes para a execução da obra
posta a concurso, serão adoptados os seguintes critérios:
d1) Comprovação da execução de, pelo menos, uma obra rodoviária de idêntica
natureza da obra posta a concurso, de valor não inferior a 421 500 euros (60,00%
do valor estimado do contrato);
d2) Adequação do equipamento e da ferramenta especial a utilizar na obra, seja
próprio, alugado ou sob qualquer outra forma, às suas exigências técnicas;
d3) Adequação dos técnicos e dos serviços técnicos, estejam ou não integrados na
empresa, a afectar à obra.

III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
a) Documento comprovativo da regularização da situação contributiva para com a
segurança social portuguesa, emitido pelo Instituto de Gestão Financeira da Segu-
rança Social, e, se for o caso, certificado equivalente emitido pela autoridade com-
petente do Estado de que a empresa seja nacional ou no qual se situe o seu esta-
belecimento principal;
b) Qualquer dos documentos referidos deve ser acompanhado de declaração, sob
compromisso de honra, do cumprimento das obrigações respeitantes ao pagamento
das quotizações para a segurança social no espaço económico europeu;
c) Declaração comprovativa da situação tributária regularizada, emitida pela re-
partição de finanças do domicílio ou sede do contribuinte em Portugal, de
acordo com o previsto no artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 236/95, de 13 de Setem-
bro, e, se for o caso, certificado equivalente emitido pela autoridade competen-
te do Estado de que a empresa seja nacional ou no qual se situe o seu estabe-
lecimento principal;
d) Qualquer dos documentos referidos deve ser acompanhado de declaração, sob
compromisso de honra, do cumprimento das obrigações no que respeita ao paga-
mento de impostos e taxas no espaço económico europeu.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
a) Documento emitido pelo Banco de Portugal, no mês em que o concurso tenha
sido aberto, no mês anterior ou posterior, que mencione as responsabilidades da
empresa no sistema financeiro e, se for o caso, documento equivalente emitido pelo
banco central do Estado de que a empresa seja nacional ou no qual se situe o seu
estabelecimento principal;
b) Cópia da última declaração periódica de rendimentos para efeitos de IRS ou IRC,
na qual se contenha o carimbo «Recibo», e, se for o caso, documento equivalente
apresentado, para efeitos fiscais, no Estado de que a empresa seja nacional ou no
qual se situe o seu estabelecimento principal; se se tratar de início de actividade,
a empresa deve apresentar cópia da respectiva declaração;
c) Cópia das declarações anuais de IRC, acompanhadas do respectivo anexo A,
ou IRS, acompanhadas do respectivo anexo I, relativas anos 2002, 2003 e 2004,
e, se for o caso, documentos equivalentes apresentados no Estado de que a em-
presa seja nacional ou no qual se situe o seu estabelecimento principal; se se
tratar de início de actividade, a empresa deve apresentar cópia da respectiva de-
claração.

III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
a) Certificados de habilitações literárias e profissionais dos quadros da empresa e
dos responsáveis pela orientação da obra, de acordo com o estipulado nas cláusu-
las 13.12 e 7.8 do caderno de encargos, designadamente do(s):
Um engenheiro civil director técnico da empreitada;
Um responsável pela obra em geral, com formação em Engenharia Civil, em perma-
nência na obra;
O director técnico poderá acumular as funções de responsável da empreitada desde
que esteja em permanência na obra;
Um responsável pela implementação do Sistema de Gestão da Segurança e Saúde
no Trabalho (gestor do Sistema de Segurança e Saúde no Trabalho — ver cláusula
7.8.13 do CE);
Um técnico com formação em SHST nível III ou V, caso o responsável pela imple-
mentação do Sistema de Gestão da Segurança e Saúde no Trabalho não tenha um
tempo de afectação de 100% (ver cláusula 7.8.14 do CE);
b) Lista das obras executadas da mesma natureza da que é posta a concurso, acom-
panhada de certificados de boa execução relativos às obras mais importantes; os
certificados devem referir o montante, data e local de execução das obras e se as
mesmas foram executadas de acordo com as regras da arte e regularmente concluídas;
c) Declaração, assinada pelo representante legal da empresa, que mencione o equi-
pamento principal a utilizar na obra e, se for o caso, o equipamento de característi-
cas especiais, indicando, num e noutro caso, se se trata de equipamento próprio,
alugado ou sob qualquer outra forma;
d) Declaração, assinada pelo representante legal da empresa, que mencione os téc-
nicos, serviços técnicos e encarregados, estejam ou não integrados na empresa, a
afectar à obra, para além dos indicados na alínea a).

SECÇÃO IV: PROCESSOS

IV.1) TIPO DE PROCESSO
Concurso público ¢

IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
A) Preço mais baixo   £
Ou:
B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta   ¢
B1) Os critérios a seguir indicados
a) Valia técnica da proposta — 40%:
a1) Programa de trabalhos e cronograma financeiro — 20%:
K
1
 — Plano de trabalhos — 9%:

K
1.1

 — Identificação e progressão das actividades — 3%;
K
1.2

 — Planeamento das frentes de trabalho — 3%;
K
1.3

 — Demonstração dos rendimentos calculados — 3%;
K
2
 — Plano de mão-de-obra — 4%;

K
3
 — Plano de equipamento — 4%;

K
4
 — Cronograma financeiro — 3%;

a2) Memória justificativa e descritiva — 15%:
K
5
 — Rendimentos de trabalho — 2,5%;

K
6
 — Escalonamento e calendarização das tarefas — 2,5%;

K
7
 — Meios a utilizar — 2,5%;

K
8
 — Origem dos materiais a incorporar na obra — 2,5%;

K
9
 — Estaleiro — 2,5%;

K
10

 — Serviços afectados — 2,5%;
a3) Gestão da Segurança e Saúde no Trabalho — 5%:
K
11

 — Lista para adaptação/complemento do Plano de Segurança e Saúde e Compi-
lação Técnica — 2%;
K
12

 — Lista de Planos de Monitorização e Prevenção — 3%;
b) Preço — 60%.

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 81/2006/COC/DEVIS.

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

Data limite de obtenção \\ /\\ /\\\\ ou 010 dias a contar da
publicação do anúncio no Diário da República.

Custo: 170 euros. Moeda: euro.

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

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

10 /04 /2006 ou \\\ dias a contar do envio do anúncio para o
Jornal Oficial da União Europeia ou da sua publicação no Diário da República
Hora: 17 horas.

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

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

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

IV.3.7) Condições de abertura das propostas

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

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 11 /04 /2006
Hora: 10 horas. Local: EP — Estradas de Portugal, E. P. E., Direcção de Estradas
de Viseu, Calçada de São Mateus, 3511-909 Viseu.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

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

23 de Fevereiro de 2006. — Pelo Presidente do Conselho de Ad-
ministração, o Vice-Presidente, António Pinelo. 3000195222

ANÚNCIO DE CONCURSO

Obras ¢

Fornecimentos £

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

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
EP — Estradas de Portugal, E. P. E. Direcção de Estradas de Viseu

Endereço Código postal
Calçada de São Mateus 3511-909 Viseu

Localidade/Cidade País
Viseu Portugal

Telefone Fax
232430600 232429756

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

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

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

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

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

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

II.1) DESCRIÇÃO

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

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

II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
EN 222 — quilómetro 124 + 000 ao quilómetro 130 + 800 — beneficiação entre
Samodães e o entroncamento com a EN 2 (Régua).

II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Os trabalhos da presente empreitada consistem essencialmente na regularização do
pavimento com mistura betuminosa densa, aplicação de microaglomerado betumino-
so a frio duplo e reformulação da sinalização.

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

Código NUTS
PT 117 Douro.

II.1.8) Nomenclatura

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

Objecto 45.23.32.20-7 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

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

um lote £ vários lotes £ todos os lotes £

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

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO

II.2.1) Quantidade ou extensão total
Extensão de cerca de 6,8 km.
O preço base do concurso é de 450 000 euros, com exclusão do IVA.

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

Prazo em meses \\ e/ou em dias 090 a partir da data da consignação (para
obras)

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO

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

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

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

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/do
prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a capacidade
económica, financeira e técnica mínima exigida
a) Os concorrentes deverão ser titulares de alvará de construção, emitido pelo Ins-
tituto dos Mercados de Obras Públicas e Particulares e do Imobiliário (IMOPPI),
contendo as seguintes autorizações:
1.ª subcategoria da 2.ª categoria, a qual tem que ser de classe que cubra o valor
global da proposta;
b) Para os concorrentes não titulares de alvará de construção emitido pelo IMOP-
PI, deverão apresentar certificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros apro-
vados, adequado à obra posta em concurso e emitido por autoridade competente de
Estado pertencente ao espaço económico europeu, nos termos do artigo 68.º do
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março;
Para os concorrentes não titulares de alvará de construção emitido pelo IMOPPI,
ou que não apresentem certificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros apro-
vados, deverão apresentar os documentos relativos à comprovação da sua idoneida-
de, capacidade financeira, económica e técnica para a execução da obra posta a con-
curso, nos termos do artigo 61.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março;
c) Na avaliação da capacidade económica e financeira deverão os concorrentes sa-
tisfazer, com base no quadro de referência constante da Portaria n.º 994/2004, de 5
de Agosto, os seguintes valores:
Liquidez geral > 105%;
Autonomia financeira > 8% para as classes 2 a 5 ou 10% para as classes 6 a 9,
consoante o valor da proposta;
No caso de o concorrente ser constituído por mais do que uma empresa, deverá
pelo menos uma delas satisfazer os valores indicados;
d) Na avaliação da capacidade técnica dos concorrentes para a execução da obra
posta a concurso, serão adoptados os seguintes critérios:
d1) Comprovação da execução de, pelo menos, uma obra rodoviária de idêntica
natureza da obra posta a concurso, de valor não inferior a 270 000 euros (60,00%
do valor estimado do contrato);
d2) Adequação do equipamento e da ferramenta especial a utilizar na obra, seja
próprio, alugado ou sob qualquer outra forma, às suas exigências técnicas;
d3) Adequação dos técnicos e dos serviços técnicos, estejam ou não integrados na
empresa, a afectar à obra.

III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
a) Documento comprovativo da regularização da situação contributiva para com a
segurança social portuguesa, emitido pelo Instituto de Gestão Financeira da Segu-
rança Social, e, se for o caso, certificado equivalente emitido pela autoridade com-
petente do Estado de que a empresa seja nacional ou no qual se situe o seu esta-
belecimento principal;
b) Qualquer dos documentos referidos deve ser acompanhado de declaração, sob
compromisso de honra, do cumprimento das obrigações respeitantes ao pagamento
das quotizações para a segurança social no espaço económico europeu;
c) Declaração comprovativa da situação tributária regularizada, emitida pela 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 Esta-
do de que a empresa seja nacional ou no qual se situe o seu estabelecimento
principal;
d) Qualquer dos documentos referidos deve ser acompanhado de declaração, sob
compromisso de honra, do cumprimento das obrigações no que respeita ao paga-
mento de impostos e taxas no espaço económico europeu.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
a) Documento emitido pelo Banco de Portugal, no mês em que o concurso tenha
sido aberto, no mês anterior ou posterior, que mencione as responsabilidades da
empresa no sistema financeiro e, se for o caso, documento equivalente emitido pelo
banco central do Estado de que a empresa seja nacional ou no qual se situe o seu
estabelecimento principal;
b) Cópia da última declaração periódica de rendimentos para efeitos de IRS ou IRC,
na qual se contenha o carimbo «Recibo», e, se for o caso, documento equivalente
apresentado, para efeitos fiscais, no Estado de que a empresa seja nacional ou no
qual se situe o seu estabelecimento principal; se se tratar de início de actividade,
a empresa deve apresentar cópia da respectiva declaração;
c) Cópia das declarações anuais de IRC, acompanhadas do respectivo anexo A, ou
IRS, acompanhadas do respectivo anexo I, relativas anos 2002, 2003 e 2004, e, se
for o caso, documentos equivalentes apresentados no Estado de que a empresa seja
nacional ou no qual se situe o seu estabelecimento principal; se se tratar de iní-
cio de actividade, a empresa deve apresentar cópia da respectiva declaração.

III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
a) Certificados de habilitações literárias e profissionais dos quadros da empresa e
dos responsáveis pela orientação da obra, de acordo com o estipulado nas cláusu-
las 13.12 e 7.8 do caderno de encargos, designadamente do(s):
Um engenheiro civil director técnico da empreitada;
Um responsável pela obra em geral, com formação em Engenharia Civil, em perma-
nência na obra;
O director técnico poderá acumular as funções de responsável da empreitada desde
que esteja em permanência na obra;
Um responsável pela implementação do Sistema de Gestão da Segurança e Saúde
no Trabalho (gestor do Sistema de Segurança e Saúde no Trabalho — ver cláusula
7.8.13 do CE);
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Um técnico com formação em SHST nível III ou V, caso o responsável pela imple-
mentação do Sistema de Gestão da Segurança e Saúde no Trabalho não tenha um
tempo de afectação de 100% (ver cláusula 7.8.14 do CE);
b) Lista das obras executadas da mesma natureza da que é posta a concurso, acom-
panhada de certificados de boa execução relativos às obras mais importantes; os
certificados devem referir o montante, data e local de execução das obras e se as
mesmas foram executadas de acordo com as regras da arte e regularmente concluídas;
c) Declaração, assinada pelo representante legal da empresa, que mencione o equi-
pamento principal a utilizar na obra e, se for o caso, o equipamento de característi-
cas especiais, indicando, num e noutro caso, se se trata de equipamento próprio,
alugado ou sob qualquer outra forma;
d) Declaração, assinada pelo representante legal da empresa, que mencione os téc-
nicos, serviços técnicos e encarregados, estejam ou não integrados na empresa, a
afectar à obra, para além dos indicados na alínea a).

SECÇÃO IV: PROCESSOS

IV.1) TIPO DE PROCESSO

Concurso público ¢

IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO

A) Preço mais baixo   £
Ou:
B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta   ¢
B1) Os critérios a seguir indicados
a) Valia técnica da proposta — 40%:
a1) Programa de trabalhos e cronograma financeiro — 20%:
K
1
 — Plano de trabalhos — 9%:

K
1.1

 — Identificação e progressão das actividades — 3%;
K
1.2

 — Planeamento das frentes de trabalho — 3%;
K
1.3

 — Demonstração dos rendimentos calculados — 3%;
K
2
 — Plano de mão-de-obra — 4%;

K
3
 — Plano de equipamento — 4%;

K
4
 — Cronograma financeiro — 3%;

a2) Memória justificativa e descritiva — 15%:
K
5
 — Rendimentos de trabalho — 2,5%;

K
6
 — Escalonamento e calendarização das tarefas — 2,5%;

K
7
 — Meios a utilizar — 2,5%;

K
8
 — Origem dos materiais a incorporar na obra — 2,5%;

K
9
 — Estaleiro — 2,5%;

K
10

 — Serviços afectados — 2,5%;
a3) Gestão da Segurança e Saúde no Trabalho — 5%:
K
11

 — Lista para adaptação/complemento do Plano de Segurança e Saúde e Compi-
lação Técnica — 2%;
K
12

 — Lista de Planos de Monitorização e Prevenção — 3%;
b) Preço — 60%.

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 82/2006/COC/DEVIS.

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

Data limite de obtenção \\ /\\ /\\\\ ou 010 dias a contar da
publicação do anúncio no Diário da República.

Custo: 109 euros. Moeda: euro.

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

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

10 /04 /2006 ou \\\ dias a contar do envio do anúncio para o
Jornal Oficial da União Europeia ou da sua publicação no Diário da República

Hora: 17 horas.

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

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

£ £ £ £ £ £ £ £ ¢ £ £ ————————

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

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

IV.3.7) Condições de abertura das propostas

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

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 11 /04 /2006
Hora: 15 horas. Local: EP — Estradas de Portugal, E. P. E., Direcção de Estradas
de Viseu, Calçada de São Mateus, 3511-909 Viseu.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

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

24 de Fevereiro de 2006. — O Presidente do Conselho de Admi-
nistração, António Laranjo. 3000195220

GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS DA CÂMARA
MUNICIPAL DO PORTO, E. M.

ANÚNCIO DE CONCURSO

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO, ENDEREÇOS E PONTOS DE CONTACTO
Designação oficial:
Gestão de Obras Públicas da Câmara Municipal do Porto, E. M.
Endereço postal:
Rua do Monte dos Burgos, 12.
Localidade:
Porto.
Código postal:
4250-309.
País:
Portugal.
Pontos de contacto:
Gestão de Obras Públicas da Câmara Municipal do Porto, E. M.
À atenção de:
Comissão de Abertura do Concurso.
Telefone:
+351 228339300.
Fax:
+351 228339310.
Correio electrónico:
geral@gopcmp-em.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
Outro : Empresa Municipal.
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 escadaria da Alameda das Antas.
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 Campanhã — Porto.
Código NUTS: PT114.
II.1.3) O anúncio implica:

Um contrato público.
II.1.5) Breve descrição do contrato ou das aquisições:

A empreitada tem por objecto a construção de uma escadaria de acesso à Ala-
meda das Antas.
II.1.6) Classificação CPV (Vocabulário Comum para os Contratos Públicos):

Objecto principal.
Vocabulário principal: 45111290.
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:
Valor estimado, sem IVA: 350 000,00.
Divisa: euro.

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO PARA A SUA EXECUÇÃO
Período em dias: 130 (a contar da data de adjudicação).
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SECÇÃO III: INFORMAÇÕES DE CARÁCTER JURÍDICO,
ECONÓMICO, FINANCEIRO E TÉCNICO

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONTRATO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas:
A caução a prestar pelo adjudicatário será de 5% do valor da adjudicação.
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 da
Câmara Municipal do Porto. A empreitada segue o regime de preço global, nos
termos do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 59/
99, de 2 de Março.
III.1.3) Forma jurídica que deve assumir o agrupamento de operadores econó-
micos adjudicatário:
a) Ao concurso poderão apresentar-se agrupamentos de entidades, sem que entre
elas exista qualquer modalidade jurídica de associação, desde que todas as
empresas satisfaçam as disposições fixadas nos documentos do concurso para a
prestação de serviços a contratar;
b) A constituição dos agrupamentos não é exigida na apresentação das propos-
tas, mas as empresas agrupadas serão solidariamente responsáveis perante a Gestão
de Obras Públicas da Câmara Municipal do Porto, E. M., pela manutenção da
sua proposta, com as legais consequências;
c) No caso de a adjudicação dos serviços vir a ser feita a agrupamento de en-
tidades, estas associar-se-ão, obrigatoriamente, antes da celebração do contrato,
em qualquer regime de responsabilidade solidária passiva que, conforme os caso,
poderá assumir a figura de agrupamento complementar de empresas, consórcio
externo ou outra.

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 requisitos:
Para efeitos de admissão ao concurso, os concorrentes deverão preencher os
requisitos mínimos seguintes:
a) serem titulares de alvará, com a habilitação de empreiteiro geral da 2.ª cate-
goria — obras de urbanização (subcategorias determinantes 1.ª e 6.ª) da classe
do valor da proposta, nos termos do disposto na alínea a) do artigo 12.º do
Decreto-Lei n.º 12/2004, de 9 de Janeiro;
b) preencherem, cumulativamente, dos requisitos mínimos, de carácter econó-
mico-financeiro e técnico explicitados no programa do concurso.
A situação jurídica de empreiteiro de obras públicas será atestado pela apresen-
tação de alvará, ou equivalente, nos termos do disposto nos artigos 67.º, 68.º
e 69.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, e no artigo 16.º do programa
do concurso.
III.2.2) Capacidade económica e financeira:
Informação e formalidades necessárias para verificar o cumprimento dos requisitos:
A capacidade económica e financeira dos concorrentes será demonstrada pela
apresentação dos documentos para tanto exigidos no artigo 15.º do programa
do concurso.
III.2.3) Capacidade técnica:
Informação e formalidades necessárias para verificar o cumprimento dos requisitos:
A capacidade técnica dos concorrentes será demonstrada pela apresentação dos
documentos para tanto exigidos nos artigos 15.º e 16.º do programa do 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.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:
331.01.71.11.1.
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 documentos:
Data: 11/04/2006.
Hora: 17.
Documentos a título oneroso:
Sim.
Indicar preço: 181,50.
Divisa: euro.
Condições e modo de pagamento:
Em dinheiro ou por cheque à ordem de I.1).
IV.3.4) Prazos de recepção das propostas ou dos pedidos de participação:
Data: 17/04/2006.
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: 66 (a contar da data limite para recepção das propostas).

IV.3.8) Condições de abertura das propostas:
Data: 18/04/2006.
Hora: 10.
Lugar: I.1).
Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas:
Sim.
Ao acto público poderá assistir qualquer interessado, apenas nele podendo in-
tervir os concorrentes e seus representantes, quando devidamente credenciados,
com o limite máximo de um por concorrente.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO: 22/02/2006.

22 de Fevereiro de 2006. — O Presidente do Conselho de Admi-
nistração, Vitorino Ferreira. 1000298285

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
Gestão de Obras Públicas da Câmara Comissão de Abertura do Concurso
Municipal do Porto, E. M.

Endereço Código postal
Rua do Monte dos Burgos, 12 4250-309

Localidade/Cidade País
Porto Portugal

Telefone Fax
228339300 228339310

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
geral@gopcmp-em.pt

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

II.1) DESCRIÇÃO

II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
«Concurso público destinado à adjudicação da empreitada de arranjo urbanístico
dos espaços exteriores do Bairro de Habitação Social de Contumil».

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
A Gestão de Obras Públicas da Câmara Municipal do Porto, E. M., vem informar
todos os interessados que foram prestados esclarecimentos no âmbito do concurso
supra-identificado e que os mesmos se encontram patentes, para consulta, na sede
da empresa sita no ponto I.1).
Mais se informa que o preço base do concurso foi corrigido para o montante de
1 900 000 euros, acrescidos do IVA à taxa legal em vigor.
Trata-se de um esclarecimento ao anúncio publicado no Diário da República, 3.ª
série, n.º 26, de 6 de Fevereiro de 2006.

23 de Fevereiro de 2006. — O Presidente do Conselho de Admi-
nistração, Vitorino Ferreira. 3000195248

INEGI — INSTITUTO DE ENGENHARIA MECÂNICA
E GESTÃO INDUSTRIAL

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
INEGI — Instituto de Engenharia Presidente da Direcção do INEGI
Mecânica e Gestão Industrial

Endereço Código postal
Rua do Barroco, 174-214 4465-591

Localidade/Cidade País
Leça do Balio/Porto Portugal
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Telefone Fax
(+351) 229578710 (+351) 229537352

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
inegi@inegi.up.pt www.inegi.up.pt

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

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

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

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

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

II.1) DESCRIÇÃO

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

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

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

II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Empreitada de construção das novas instalações do INEGI/IDMEC.

II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Trabalhos de movimentos de terras, fundações especiais/estacas, estruturas, acaba-
mentos de construção civil, instalações electromecânicas, instalações hidráulicas,
elevadores, arranjos exteriores e redes enterradas, necessários à construção de um
novo complexo destinado às novas instalações do INEGI/IDMEC.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Sector norte dos terrenos da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto,
Campus da FEUP, Rua do Dr. Roberto Frias, sem número, 4200-465 Porto, Portugal.

Código NUTS

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

um lote £ vários lotes £ todos os lotes £

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

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO

II.2.1) Quantidade ou extensão total
Valor para efeito de concurso:
2 008 737,39 euros, para a versão 1 do mapa de trabalhos e quantidades;
5 417 212,28 euros, para a versão 2 do mapa de trabalhos e quantidades;
1 971 165 euros, para a versão 3 do mapa de trabalhos e quantidades;
5 430 909,54 euros, para a versão 4 do mapa de trabalhos e quantidades.

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

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

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

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

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 deverá prestar caução de 5% do
valor total de adjudicação.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
A obra é financiada pelo Programa Prime — Programa de Incentivos à Moderniza-
ção da Economia — numa verba total de 3 000 000 de euros.
Os pagamentos dos trabalhos realizados pelo adjudicatário serão efectuados em
regime misto: todos os trabalhos serão realizados em regime de valor global, à ex-
cepção dos trabalhos de fundações especiais/estacas, que serão realizados em regi-
me de série de preços, nos termos do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
Podem concorrer grupos de empresas que declarem a intenção de se constituírem
juridicamente em consórcio externo, em regime de responsabilidade solidária, tendo
em vista a celebração do contrato. Nesta situação, deverão os concorrentes indicar,
desde logo, a empresa líder do consórcio.

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 podem ser admitidos os concorrentes que, à data de entrega da proposta, satis-
façam as condições de idoneidade previstas no artigo 55.º do Decreto-Lei n.º 59/99,
de 2 de Março, e em conformidade com o artigo 54.º, cumulativamente com as se-
guintes condições:
a) Alvará de construção, emitido pelo IMOPPI, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 12/
2004, de 9 de Janeiro, e da Portaria n.º 19/2004, de 10 de Janeiro, da 1.ª categoria
(Edifícios e património construído) — empreiteiro geral de classe correspondente
ao valor 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 atrás refe-
rido, o concorrente pode recorrer a subempreiteiros, ficando a eles vinculado, por
contrato, para a execução dos trabalhos correspondentes;
b) Os não titulares de alvará de construção, emitido pelo IMOPPI, que apresentem
certificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados, adequado à
obra posta a concurso e emitido por uma das autoridades competentes devem apre-
sentar os documentos de acordo com o artigo 68.º do Decreto-Lei n.º 59/99, nos
quais indicará os elementos de referência relativos à idoneidade, à capacidade finan-
ceira e económica e à capacidade técnica que permitiram aquela inscrição e justifi-
que a habilitação atribuída nessa lista;
c) Os não titulares de alvará de construção, 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, capacidade
financeira, económica e técnica para a execução da obra posta a concurso, indicados no
n.º 15.3 do programa de concurso e conforme o artigo 67.º de Decreto-Lei n.º 59/99.

III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
Documentos a apresentar por todos os concorrentes:
a) Documento comprovativo da regularização da situação contributiva para com a
segurança social portuguesa, emitido pelo Instituto de Gestão Financeira da Seguran-
ça 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 acompanhado de declaração,
sob compromisso de honra, do comprimento das obrigações respeitantes ao pagamen-
to das quotizações para a segurança social no espaço económico europeu;
b) Declaração comprovativa da situação tributária regularizada, emitida pela repartição
de finanças do domicílio ou sede do contribuinte em Portugal, de acordo com o pre-
visto 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 ou no qual se situe o seu
estabelecimento principal; qualquer dos documentos referidos deve ser acompanhado
de declaração, sob compromisso de honra, do comprimento das obrigações respeitan-
tes ao pagamento de impostos e taxas no espaço económico europeu.
Documentos a apresentar pelos concorrentes titulares de certificado de inscrição em
lista oficial de empreiteiros aprovados de um dos Estados mencionados no anexo I
à Portaria n.º 104/2001, de 21 de Fevereiro, na redacção dada pela Portaria
n.º 1465/2002, de 14 de Novembro:
a) Alvará de construção emitido pelo IMOPPI, de acordo com a alínea a) do ponto
III.2.1), e, se for o caso, declaração que mencione os subempreiteiros; ou, caso o
concorrente não possuir o certificado mencionado na alínea anterior.
b) Certificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados (ou cópia do
mesmo), adequado à obra posta a concurso, que indique os elementos de referência
relativos à idoneidade, à capacidade financeira e económica e à capacidade técnica
que permitiram aquela inscrição e justifique a classificação atribuída nessa lista,
emitido por uma das entidades indicadas no n.º 1 do anexo I à Portaria n.º 104/
2001, na redacção dada pela Portaria n.º 1465/2002, de 14 de Novembro, e, se for
o caso, declaração que mencione os subempreiteiros.
15.3 — Documentos a apresentar pelos concorrentes não titulares de alvará de
construção emitido pelo IMOPPI, ou que não apresentem certificado de inscrição
em lista oficial de empreiteiros aprovados, bem como pelos concorrentes nacionais
dos Estados signatários do Acordo sobre Contratos Públicos, da Organização
Mundial do Comércio, referido no anexo II à Portaria n.º 104/2001, na redacção
dada pela Portaria n.º 1465/2002, de 14 de Novembro:
a) Caso se trate de concorrente nacional de um dos Estados mencionados no
anexo VIII do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, certificado de inscrição no re-
gisto a que se refere o mesmo anexo, com todas as inscrições em vigor;
b) Certificados do registo criminal dos representantes legais da empresa ou do-
cumentos equivalentes, emitidos pela autoridade judicial ou administrativa compe-
tente do Estado de que a empresa seja nacional ou no qual se situe o seu estabele-
cimento principal;
c) Documento que comprove que a empresa não se encontra em estado de falência,
de liquidação, de cessação da actividade, nem se encontra sujeita a qualquer meio
preventivo da liquidação de patrimónios ou em qualquer situação análoga, ou te-
nha o respectivo processo pendente, emitido pela autoridade judicial ou adminis-
trativa competente do Estado de que a empresa seja nacional ou no qual se situe o
seu estabelecimento principal;
d) Documentos comprovativos da inexistência das seguintes situações:
d.1) Sanção administrativa por falta grave em matéria profissional, se entretanto não
tiver ocorrido a reabilitação;
d.2) Sanção acessória da privação do direito de participar em arrematações ou concur-
sos públicos que tenham por objecto a empreitada ou a concessão de obras públicas,
o fornecimento de bens e serviços, a concessão de serviços públicos e a atribuição
de licenças ou alvarás, durante o período de inabilidade legalmente previsto;
d.3) Sanção acessória de interdição da prática dos seguintes actos, motivada pela
admissão de menores a trabalhos proibidos ou condicionados durante o período
de inabilidade legalmente previsto:
Celebração de contratos de fornecimentos, obras públicas, empreitadas ou presta-
ções de serviços com o Estado ou outras entidades públicas, bem como com insti-
tuições particulares de solidariedade social comparticipadas pelo orçamento da
segurança social;
Celebração de contratos de exploração da concessão de serviços públicos;
Apresentação de candidatura a apoios dos fundos comunitários;
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d.4) Sanção administrativa ou judicial pela utilização ao seu serviço de mão-de-
-obra legalmente sujeita ao pagamento de impostos e contribuições para a seguran-
ça social, não declarada nos termos das normas que imponham essa obrigação, em
Portugal ou no Estado de que seja nacional ou no qual se situe o estabelecimento
principal da empresa, durante o prazo de prescrição da sanção legalmente previsto.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
A capacidade financeira, para efeitos do disposto no artigo 98.º do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março, será avaliada com base nos documentos referidos nas
alíneas c) e d) do ponto 15.1, alíneas a) e b) do ponto 15.2 e alíneas e) e f) do
ponto 15.3 do programa de concurso.

III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
A capacidade técnica, para efeitos do disposto no artigo 98.º do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março, será avaliada com base nos documentos referidos nas
alíneas e), f), g) e h) do ponto 15.1, alínea a) ou b) do ponto 15.2 e alíneas g) e h)
do ponto 15.3 do programa de concurso.

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

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

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

NÃO    £       SIM    ¢

SECÇÃO IV: PROCESSOS

IV.1) TIPO DE PROCESSO

Concurso público ¢

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

B2) Os critérios indicados no caderno de encargos ¢

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

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

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

Custo: 1500 euros. Moeda: euro.
Condições e forma de pagamento:
Antes de procederem ao levantamento do processo de concurso na morada indicada
em I.3), deverão os concorrentes deslocar-se às instalações do INEGI, na morada
indicada em I.1), a fim de efectuar o respectivo pagamento, em dinheiro ou cheque
visado passado à entidade indicada em I.1). O levantamento do processo de con-
curso na morada indicada em I.3) apenas poderá ser efectuado contra apresentação
do recibo emitido pelo INEGI na altura do referido pagamento.
IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de participação

\\ /\\ /\\\\ ou 055 dias a contar do envio do anúncio para o
Jornal Oficial da União Europeia ou da sua publicação no Diário da República
Hora: ————————
IV.3.5) Língua ou línguas que podem ser utilizadas nas propostas ou nos pe-
didos de participação
ES DA DE EL EN FR IT NL PT FI SV Outra - país terceiro

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

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
Todas, podendo apenas intervir no acto do concurso as pessoas que, para o efeito,
estiverem devidamente credenciadas pelos concorrentes para esse efeito.
IV.3.7.2) Data, hora e local

Data \\ /\\ /\\\\, ————— dias a contar da publicação do anún-
cio no Diário da República ou
no dia útil seguinte à data limite para a apresentação de propostas  ¢
Hora: 10 horas. Local: instalações da Faculdade de Engenharia, da Universidade
do Porto, Rua do Dr. Roberto Frias, sem número, 4200-465 Porto, Portugal.

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
Ponto II.3) Duração do contrato ou prazo de execução:
Prazo em dias: 270 dias de calendário, a partir da data de consignação (para os
casos em que os trabalhos da empreitada sejam referentes às versões 1 e 3 do mapa
de trabalhos e quantidades (MTQ1 e MTQ3).

Prazo em dias: 495 dias de calendário, a partir da data de consignação (para os
casos em que os trabalhos da empreitada sejam referentes às versões 2 e 4 do mapa
de trabalhos e quantidades (MTQ2 e MTQ4).
VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO PARA PUBLICAÇÃO NO Jor-
nal Oficial da União Europeia

23 /02 /2006

ANEXO A

1.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Organismo À atenção de
FASE — Estudos e Projectos, S. A. Gestão do Empreendimento

do INEGI

Endereço Código postal
Rua de Manuel Pinto de Azevedo, 4100-321
711, 3.º a 6.º

Localidade/Cidade País
Porto Portugal

Telefone Fax
(+351) 226191480 (+351) 226108056

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
www.fase-sa.pt

1.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Organismo À atenção de
Centro de Cópias Oliveira
& Silva, L.da

Endereço Código postal
Rua de Santa Catarina, 661, loja D 4000-454

Localidade/Cidade País
Porto Portugal

Telefone Fax
(+351) 223323601 (+351) 223323702

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

24 de Fevereiro de 2006. — O Presidente da Direcção do INEGI,
Augusto Duarte Campos Barata da Rocha. — O Procurador da Di-
recção do INEGI, José Fernando Coutinho Sampaio. 3000195285

LEIRIAPOLIS, SOCIEDADE PARA O DESENVOLVIMENTO
DO PROGRAMA POLIS EM LEIRIA, S. A.

ANÚNCIO DE CONCURSO
Obras ¢

Fornecimentos £

Serviços £

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

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
LeiriaPolis, Sociedade
para o Desenvolvimento do Programa
Polis em Leiria, S. A.

Endereço Código postal
Rua de Alcobaça, 30 2400-086 Leiria

Localidade/Cidade País
Leiria Portugal

Telefone Fax
244834810 244834830

Correio electrónico Endereço Internet (URL)

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

II.1) DESCRIÇÃO
II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
«Empreitada de requalificação ambiental da zona 3 da Intervenção Polis em Leiria —
fase 1.»

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
No seguimento do anúncio de concurso publicado no Diário da República, 3.ª sé-
rie, n.º 21, de 30 de Janeiro de 2006, a pp. 2150 e 2151, serve o presente anúncio
para informar da inclusão no processo de concurso de esclarecimentos aos elemen-
tos do referido processo.

22 de Fevereiro de 2006. — Os Administradores: Isabel Damasceno
Campos Costa — João Eduardo Arantes e Oliveira. 3000195145
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2. Despachos, Éditos, Avisos e Declarações

ÓRGÃOS DE SOBERANIA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS
E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Despacho

Para efeitos do n.º 2 do artigo 10.º do Código do IRC, aprovado
pelo Decreto-Lei n.º 442-B/88, de 30 de Novembro, reconhece-se à
Ponto de Apoio à Vida — Associação de Solidariedade Social, com o
número de identificação de pessoa colectiva 504706942, com sede
na Rua de Raul Mesnier Ponsard, 10, em Lisboa, a isenção de IRC
nos termos e com a seguinte amplitude:

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

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

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

Esta isenção aplica-se a partir de 26 de Abril de 1999, data em que
se considera efectuado o registo definitivo como IPSS, conforme
consta da declaração publicada no Diário da República, 3.ª série,
n.º 17, de 21 de Janeiro de 2000, ficando a partir de 1 de Janeiro de
2001 condicionada à observância continuada dos requisitos estabele-
cidos nas alíneas a), b) e c) do n.º 3 do artigo 10.º do Código do IRC,
com as consequências, em caso de incumprimento, previstas nos
n.os 4 e 5 desta disposição.

18 de Janeiro de 2006. — Pelo Ministro de Estado e das Finan-
ças, o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais (por delegação do
MEF, despacho n.º 17 829/2005, Diário da República, 2.ª série,
n.º 159, de 19 de Agosto de 2005), João José Amaral Tomaz.

3000192203

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

pelo Decreto-Lei n.º 442-B/88, de 30 de Novembro, reconhece-se à
Comissão de Melhoramentos e Apoio Social da Freguesia de Arega,
com o número de identificação de pessoa colectiva 501739238, sita
na freguesia de Arega, Figueiró dos Vinhos, a isenção de IRC nos ter-
mos e com a seguinte amplitude:

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

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

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

Esta isenção aplica-se a partir de 14 de Abril de 1993, data em que
se considera efectuado o registo definitivo como IPSS, conforme
consta na declaração publicada no Diário da República, 3.ª série,
n.º 172, de 27 de Julho de 1995, ficando a partir de 1 de Janeiro de
2001, condicionada à observância continuada dos requisitos estabele-
cidos nas alíneas a), b) e c) do n.º 3 do artigo 10.º do Código do IRC,
com as consequências, em caso de incumprimento, previstas nos
n.os 4 e 5 desta disposição.

18 de Janeiro de 2006. — Pelo Ministro de Estado e das Finan-
ças, o Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais (por delegação do
MEF, despacho n.º 17 829/2005, Diário da República, 2.ª série,
n.º 159, de 19 de Agosto de 2005), João José Amaral Tomaz.

3000192534

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

EXÉRCITO

Comando da Logística

Direcção dos Serviços de Material

Anúncio público

Hasta pública n.º 01/2006

Alienação de armamento (sucata)

1 — A Direcção dos Serviços de Material do Exército, sito na
Avenida do Infante Santo, 49, 4.º, 1355-177 Lisboa, Portugal (te-
lefone: 351 213918267; fax: 351 213907115), anuncia que vai pro-
ceder às 14 horas e 30 minutos do dia 3 de Abril de 2006, na mo-
rada acima indicada, ao acto público para venda de armamento
(sucata).

2 — O lote de material a arrematar, é constituído por sucata de
armamento que poderá ser apreciada, no BSM/EPSM nos 10 dias úteis
que antecedem a data limite de entrega das propostas, das 9 horas e
30 minutos às 12 horas e das 14 horas e 30 minutos às 16 horas e
30 minutos.

3 — À presente hasta apenas poderão concorrer as firmas que se
encontrem autorizadas/licenciadas, por organismo competente, como
operadores de gestão de resíduos, de acordo com o Decreto-Lei
n.º 239/97, de 9 de Setembro, e Portaria n.º 961/98, de 10 de No-
vembro.

4 — As condições de alienação e demais documentos encontram-
-se patentes na Repartição de Apoio Geral da Direcção dos Serviços
de Material, na morada referida no n.º 1, todos os dias úteis, das 9 horas
e 30 minutos às 12 horas e das 14 horas e 30 minutos às 16 horas e
30 minutos, onde poderão ser consultados pelos interessados, ou ad-
quiridos na mesma, pela quantia de 50 euros.

5 — O pagamento poderá ser efectuado a pronto ou em duas pres-
tações, sendo 25 % pagos no acto público a título de sinal e os res-
tantes 75 % no prazo de 30 dias seguidos contados do acto público de
venda, ao qual acresce o valor do IVA à taxa legal em vigor.

6 — As propostas de habilitação ao acto público, deverão dar en-
trada na Direcção dos Serviços de Material do Exército, até às 16 ho-
ras e 30 minutos do dia 31 de Março de 2006.

7 — O anúncio referente ao presente processo foi enviado para
publicação no Diário da República, em 24 de Fevereiro de 2006.

23 de Fevereiro de 2006. — Pelo Chefe da Repartição de Apoio
Geral, (Assinatura ilegível.) 3000195206

MINISTÉRIO DA ECONOMIA E DA INOVAÇÃO

Direcção-Geral do Turismo

Comissão de Utilidade Turística

Sector de Utilidade Turística

Aviso

Por despacho do Secretário de Estado do Turismo de 23 de Agosto
de 2005, foi revogada, ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 1 do
artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 423/83, de 5 de Dezembro, a declara-
ção de utilidade turística atribuída a título prévio a uma unidade de
turismo rural Casa da Avó Russa, a levar a efeito por Manuel Brito
Enes Fernandes, no Soajo, concelho de Arcos de Valdevez, distrito de
Viana do Castelo.

A referida utilidade turística foi atribuída, a título prévio, por des-
pacho do Secretário de Estado do Turismo de 28 de Maio de 2003,
publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 158, de 11 de Julho
de 2003.

7 de Fevereiro de 2006. — Pela Comissão de Utilidade Turística,
Margarida Carmo. 3000193539
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MINISTÉRIO DO TRABALHO
E DA SOLIDARIEDADE SOCIAL

Instituto da Segurança Social, I. P.

Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social de Setúbal

Aviso
Alvará n.º 2/2006

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 Fátima Park — Residência para Idosos, sito na Estrada
Nacional n.º 379-2, Pinheiro Ramudo, freguesia de Quinta do Anjo,
concelho de Palmela, distrito de Setúbal, propriedade de Ibrahim &
Hassam, L.da, requerente Ibrahim & Hassam, L.da

As actividades e respectiva lotação máxima autorizadas são as se-
guintes:

Actividades — lar de idosos;
Lotação — 43 idosos em lar e 5 em centro de dia

Vai este alvará assinado e autenticado com o selo branco em uso
neste Centro Distrital.

16 de Janeiro de 2006. — A Directora, Maria de Fátima Lopes.
3000192911

MINISTÉRIO DA SAÚDE

Direcção-Geral da Saúde

Hospital de Nossa Senhora da Assunção — Seia

Despacho
Por despacho do conselho de administração do Hospital de Nossa

Senhora da Assunção — Seia de 31 de Outubro de 2005, e ratificado
pelo conselho de administração da A. R. S. do Centro de 9 de Dezem-
bro de 2005, foi autorizada a primeira e única renovação do contrato
de trabalho a termo certo, ao abrigo do n.º 3 do artigo 18.º-A do De-
creto-Lei n.º 11/93, de 15 de Janeiro, aditado pelo Decreto-Lei n.º 53/
98, de 11 de Março, com o enfermeiro Alexandre Manuel Rocha
Oliveira, com efeitos a 1 de Novembro de 2005.

(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

28 de Dezembro de 2005. — O Presidente do Conselho de Admi-
nistração, Eduardo Martins Alves da Silva. 3000193151

Despacho
Por despacho do conselho de administração do Hospital de Nossa

Senhora da Assunção — Seia de 4 de Novembro de 2005, e ratificado
pelo conselho de administração da A. R. S. do Centro de 16 de De-
zembro de 2005, foi autorizada a primeira e única renovação do con-
trato de trabalho a termo certo, ao abrigo do n.º 3 do artigo 18.º-A
do Decreto-Lei n.º 11/93, de 15 de Janeiro, aditado pelo Decreto-Lei
n.º 53/98, de 11 de Março, com o cozinheiro Tiago Filipe Abreu Gou-
veia, com efeitos a 9 de Dezembro de 2005.

(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

30 de Dezembro de 2005. — O Presidente do Conselho de Admi-
nistração, Eduardo Martins Alves da Silva. 3000193148

Despacho
Por despacho do conselho de administração do Hospital de Nossa

Senhora da Assunção — Seia de 4 de Novembro de 2005, e ratifica-
do pelo conselho de administração da A. R. S. do Centro de 16 de
Dezembro de 2005, foi autorizada a primeira e única renovação dos
contratos de trabalho a termo certo, ao abrigo do n.º 3 do
artigo 18.º-A do Decreto-Lei n.º 11/93, de 15 de Janeiro, aditado pelo
Decreto-Lei n.º 53/98, de 11 de Março, com as seguintes auxiliares
de acção médica:

Maria Isabel Oliveira Cardoso, com efeitos a 9 de Novembro de
2005.

Raquel Patrocínio Ricardo Ferreira, com efeitos a 9 de Novem-
bro de 2005.

Alice Maria Almeida Pinto Santos, com efeitos a 9 de Dezem-
bro de 2005.

Ana Conceição Cardos Cruz, com efeitos a 9 de Dezembro de
2005.

(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

30 de Dezembro de 2005. — O Presidente do Conselho de Admi-
nistração, Eduardo Martins Alves da Silva. 3000193149

Despacho
Por despacho do conselho de administração do Hospital de Nossa

Senhora da Assunção — Seia de 4 de Novembro de 2005, e ratificado
pelo conselho de administração da A. R. S. do Centro de 16 de De-
zembro de 2005, foi autorizada a primeira e única renovação dos con-
tratos de trabalho a termo certo, ao abrigo do n.º 3 do artigo 18.º-A
do Decreto-Lei n.º 11/93, de 15 de Janeiro, aditado pelo Decreto-Lei
n.º 53/98, de 11 de Março, com as seguintes enfermeiras:

Joana Simão Lopes, com efeitos a 1 de Dezembro de 2005.
Tânea Sofia Martins Alves, com efeitos a 1 de Dezembro de 2005.

(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

30 de Dezembro de 2005. — O Presidente do Conselho de Admi-
nistração, Eduardo Martins Alves da Silva. 3000193150

TRIBUNAIS

TRIBUNAL DA COMARCA DE ABRANTES

Anúncio
Processo n.º 217-C/1993.
Prestação de contas (liquidatário).
Liquidatário judicial — Carlos Sousa Góis.
Requerida — Fmat — Fábrica de Máquinas Agrícolas do Tramagal.

O Dr. Luís Roque, juiz de direito deste Tribunal:

Faz saber que são os credores e a falida notificados para, no prazo
de 5 dias, decorridos que sejam 10 dias de éditos, que começarão a
contar-se da publicação do anúncio, se pronunciarem sobre as contas
apresentadas pelo liquidatário (artigo 223.º, n.º 1, do CPEREF).

17 de Fevereiro de 2006. — O Juiz de Direito, Luís Roque. —
O Oficial de Justiça, Luís António Gracio. 3000195167

Anúncio
Processo n.º 395-C/2002.
Prestação de contas (liquidatário).
Liquidatária judicial — Dr.ª Paula Peres.
Requerido — Mateus Henrique Pereira da Silva.

O Dr. Paulo Belo, juiz de direito deste Tribunal:

Faz saber que são os credores e o falido notificados para, no prazo
de 5 dias, decorridos que sejam 10 dias de éditos, que começarão a
contar-se da publicação do anúncio, se pronunciarem sobre as contas
apresentadas pelo liquidatário (artigo 223.º, n.º 1, do CPEREF).

2 de Fevereiro de 2006. — O Juiz de Direito, Paulo Belo. —
A Oficial de Justiça, Fernanda Maria Delgado. 3000193541

TRIBUNAL DA COMARCA DE ALCANENA

Anúncio
Processo n.º 798/05.0TBACN.
Insolvência de pessoa colectiva (requerida).
Credora — Brancal Júnior & Irmão, L.da
Insolvente — Têxteis Martins Pires, 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 Alcanena, Secção Única de Alcanena,
no dia 2 de Fevereiro de 2006, pelas 17 horas, foi proferida sentença
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de declaração de insolvência da devedora: Têxteis Martins Pires, L.da,
com endereço na Largo da Igreja, apartado 12, 2396-909 Minde, com
sede na morada indicada.

São administradores da devedora: Natalina da Assunção Martins
Pires Matias, com endereço no Largo da Igreja, apart. 12, 2396-909
Minde; João Martins Pires Júnior, com endereço no Largo da Igreja,
apart. 12, 2396-909 Minde; Luís Miguel Martins Pires, com endere-
ço no Largo da Igreja, 12, 2396-909 Minde, a quem é fixado domi-
cílio na morada indicada.

Para administrador da insolvência é nomeada a pessoa adiante iden-
tificada, indicando-se o respectivo domicílio: António José Cardoso
Simões, com endereço na Rua de Carlos Seixas, 9, sala 7, Coimbra,
3000-000 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 pleno [alínea i) do artigo 36.º do CIRE].

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A taxa de juros moratórios aplicável.

É designado o dia 21 de Abril de 2006, pelas 10 horas, para a reali-
zação da reunião de assembleia de credores de apreciação do relató-
rio, podendo fazer-se representar por mandatário com poderes espe-
ciais para o efeito.

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

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

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

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

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

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

Informação — plano de insolvência

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

Podem apresentar proposta de plano de insolvência o administra-
dor da insolvência, o devedor, qualquer pessoa responsável pelas dívi-
das da insolvência ou qualquer credor ou grupo de credores que repre-

sentem um quinto do total dos créditos não subordinados reconheci-
dos na sentença de graduação de créditos ou, na falta desta, na esti-
mativa do juiz (artigo 193.º do CIRE).

3 de Fevereiro de 2006. — A Juíza de Direito, Maria Manuela
Botelho Guedes. — A Oficial de Justiça, Helena Maria Duarte S.
Alegre. 3000195260

TRIBUNAL DA COMARCA DE CABECEIRAS DE BASTO

Anúncio
Processo n.º 87/04.7TBCBC-E.
Prestação de contas (liquidatário).
Liquidatário judicial — José da Costa Oliveira e outro(s).
Falida — Construções Verinhas e outros.

A Dr.ª Diana Josefina Pereira Simões Mouta Faria, juíza de direito
deste Tribunal:

Faz saber que são os credores e a falida Construções Verinhas, com
endereço em Pinheiro, Refojos, 4860-000 Cabeceiras de Basto, noti-
ficados para, no prazo de cinco dias, decorridos que sejam 10 dias de
éditos, que começarão a contar-se da publicação do anúncio, se pro-
nunciarem sobre as contas apresentadas pelo liquidatário (artigo 223.º,
n.º 1, do CPEREF).

15 de Fevereiro de 2006. — A Juíza de Direito, Diana Josefina
Pereira Simões Mouta Faria. — A Oficial de Justiça, Isabel Bizarro.

3000195207

TRIBUNAL DA COMARCA DA GOLEGÃ

Anúncio
Processo n.º 227/05.9TBGLG.
Insolvência de pessoa colectiva (requerida)
Credora — Caixa Geral de Depósitos, S. A.
Insolvente — Adriser — Construções, L.da, e outro(s).

Convocatória de assembleia de credores

Nos autos de insolvência acima identificados em que são:
Adriser — Construções, L.da, número de identificação fiscal

504722107, com endereço na Estrada Nacional n.º 118, Carregueira,
2140-000 Carregueira.

António J. Cardoso Simões, com endereço na Rua de Carlos Seixas,
9, 2.º, D, 3030-177 Coimbra.

Ficam notificados todos os interessados de que no processo supra-
-identificado foi designado o dia 30 de Maio de 2006, pelas 10 horas,
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].

13 de Fevereiro de 2006. — O Juiz de Direito, Frederico Ber-
nardo. — A Oficial de Justiça, Maria do Carmo Soares Correia.

3000195258

TRIBUNAL DA COMARCA DE LOUSADA

Anúncio
Processo n.º 40/05.3TBLSD.
Insolvência de pessoa singular (requerida).
Credora — Joaquim Ferreira Gomes & C.ª, L.da, e outro(s).
Devedor — Francisco da Silva Reis.

Encerramento de processo

Nos autos de insolvência acima identificados em que são:
Insolvente: Francisco da Silva Reis, freguesia de Guilhufe, Penafiel,

com endereço em Arcas, Cristelos, 4620-000 Lousada.
Administrador da insolvência: Dr. José Manuel Correia Pereira

Ferraz, com endereço em Perafita, Duas Igrejas, 4560-000 Penafiel.
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Ficam notificados todos os interessados de que o processo supra-
-identificado, foi encerrado.

A decisão de encerramento do processo foi determinada por: inexis-
tência de bens.

17 de Fevereiro de 2006. — O Juiz de Direito, (Assinatura ilegí-
vel.) — O Oficial de Justiça, Joaquim Fernando Pereira Alves.

3000195148

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGUALDE

Anúncio
Processo n.º 676/05.2TBMGL.
Insolvência de pessoa colectiva (requerida).
Requerente — Ferreiras, Lobo & Lameiras, L.da
Devedora — Irmãos Cunha — Comércio Indústria 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 Mangualde, 2.º Juízo de Mangualde, no
dia 28 de Dezembro de 2005, ao meio-dia, foi proferida sentença de
declaração de insolvência da devedora: Irmãos Cunha — Comércio
Indústria de Confecções, L.da, número de identificação fiscal
505497255, com endereço na Rua do Paço, apartado 91, Santo An-
dré, 3534-909 Mangualde, com sede na morada indicada.

Para administradores da insolvência é nomeada a pessoa adiante
identificada, indicando-se o respectivo domicílio: Aníbal dos Santos
Almeida, com endereço na Rua de Alves Martins, Edifício Humberto
Delgado, 40, 5.º, B, 3500-078 Viseu.

Fica determinado que a administração da massa insolvente será
assegurada pelo devedor, nos precisos termos e com as limitações
impostas na sentença.

Ficam advertidos os devedores do insolvente de que as prestações
a que estejam obrigados, deverão ser feitas directamente ao adminis-
trador da insolvência e não ao próprio insolvente.

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

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

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

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

remetido por via postal registada, ao administrador da insolvência
nomeado, para o domicílio constante da sentença (n.º 2 do artigo 128.º
do CIRE), acompanhado de todos os documentos probatórios de que
disponham.

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

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

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

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

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

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

A taxa de juros moratórios aplicável.

É designado o dia 13 de Março de 2006, pelas 14 horas, para a
realização da reunião de assembleia de credores de apreciação do re-
latório, podendo fazer-se representar por mandatário com poderes
especiais para o efeito.

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

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

Com a petição de embargos, devem ser oferecidos todos os meios
de prova de que o embargante disponha, ficando obrigado a apresen-

tar as testemunhas arroladas, cujo número não pode exceder os limi-
tes previstos no artigo 789.º do Código de Processo Civil (n.º 2 do
artigo 25.º do CIRE).

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

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

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

29 de Dezembro de 2005. — O Juiz de Direito, Rui Manuel Mariano
Lopes. — A Oficial de Justiça, Dulce Maria Mota Ramos.

3000195261

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

Anúncio
Processo n.º 2637/05.2TBOAZ.
Insolvência de pessoa colectiva (requerida).
Credor — Instituto da Segurança Social, I. P.
Insolvente — Berar — Moldes, L.da, e outro(s).

Administração pelo devedor

Nos autos de insolvência acima identificados ficam notificados to-
dos os interessados de que no processo supra-identificado, por decisão
de 16 de Janeiro de 2006, foi atribuída à devedora Berar — Moldes,
L.da, número de identificação fiscal 503102113, com endereço na
Ouriçosa, Ul, 3720-000 Ul, Oaz, na pessoa de sua legal representan-
te, Maria Ascenção Costa e Silva, residente em Ouriçosa, Ul, a admi-
nistração da massa insolvente.

10 de Fevereiro de 2006. — O Juiz de Direito, João Severino. —
A Oficial de Justiça, Júlia Costa. 3000195250

TRIBUNAL DA COMARCA DE PONTA DELGADA

Anúncio

Processo n.º 581/05.2TBPDL.
Insolvência de pessoa colectiva (requerida).
Credor — BCA — Banco Comercial dos Açores, S. A., e outro(s).
Insolvente — Gaspar & Brilhante, L.da, e outro(s).

Convocatória de assembleia de credores

Nos autos de insolvência acima identificados em que são:
Gaspar & Brilhante, L.da, número de identificação fiscal 512011621,

com endereço na Rua de Cristiano Frazão Pacheco, 39, Valados, Relva,
9500-652 Ponta Delgada;

António J. Cardoso Simões, com endereço na Rua de Carlos Seixas,
9, 2.º, D, sala 7, 3030-177 Coimbra.

Ficam notificados todos os interessados de que no processo supra-
-identificado foi designado o dia 31 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].

15 de Fevereiro de 2006. — O Juiz de Direito, Gilberto Martinho
Santos Jorge. — O Oficial de Justiça, Rui Lopes. 3000195252

Anúncio

Processo n.º 581/05.2TBPDL.
Insolvência de pessoa colectiva (requerida).
Credor — BCA — Banco Comercial dos Açores, S. A., e outro(s).
Insolvente — Gaspar & Brilhante, L.da, e outro(s).
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Administração pelo devedor nos autos de insolvência
acima identificados

Ficam notificados todos os interessados de que no processo supra-
-identificado, por decisão da assembleia de credores, foi atribuída à
devedora Gaspar & Brilhante, L.da, número de identificação fiscal
512011621, com endereço na Rua de Cristiano Frazão Pacheco, 39,
Valados, Relva, 9500-652 Ponta Delgada, a administração da massa
insolvente.

No âmbito do plano de insolvência aprovado, será obrigatório o
consentimento de António J. Cardoso Simões, com endereço na Rua
de Carlos Seixas, 9, 2.º, D, sala 7, 3030-177 Coimbra, para a prática
dos seguintes actos:

A plena aceitação, sem obstáculos, da fiscalização da activida-
de por parte do administrador da insolvência (artigo 226.º
do CIRE) o que implica o envio por fax, com periocidade
diária: da folha de caixa, com os apuros diários em dinheiro
ou equivalentes e o registo de fecho diário da facturação
emitida; das compras efectuadas e dos pagamentos acordados
emergentes;

A obrigação de não contrair obrigações se o administrador da
insolvência se opuser, o que implica a comunicação prévia,
escrita, dos actos ordinários de gestão, que não sendo emer-
gentes ao normal funcionamento da actividade, implicam com
o valor dos activos, ou com o aumento de passivos, como por
exemplo, a concessão de descontos, a prática de ofertas, a
contratação de publicidade paga, a contratação de pessoal, a
negociação com novos fornecedores, ou de fornecimentos
novos [artigo 226.º, n.º 2, alínea a), do CIRE]. Presume-se não
oposição tácita, se não houver resposta por parte do adminis-
trador da insolvência, nas vinte e quatro horas seguintes à
comunicação;

Para além dos estatuídos no artigo 121.º do CIRE, a obrigação
de não prática de actos de gestão extraordinária, que se defi-
nem como os actos com efeitos continuados, que se prolon-
gam por um prazo superior a 30 dias, sem o consentimento
expresso do administrador da insolvência novos [artigo 226.º,
n.º 2, alínea b), do CIRE];

A obrigação de efectuar diariamente o depósito na conta da massa
insolvente, a abrir no Montepio Geral, de todos os movimen-
tos de receita do estabelecimento, provindos de qualquer fon-
te: vendas, prestação de serviços, cobrança, restituição de
valores, estornos, etc.;

A aceitação que todos os pagamentos da exploração sejam fei-
tos pelo administrador da insolvência, por transferência ban-
cária, depois de submetidas as diferentes ordens de pagamento
sustentadas em documentos contabilisticamente aceites, com
base nos valores apurados diariamente novos (artigo 226.º,
n.º 3, do CIRE).

A prova do conhecimento que é da responsabilidade do devedor
a continuidade do cumprimento das obrigações contabilísticas
e fiscais, nomeadamente as declarativas nos prazos que a lei
determina (artigo 226.º, n.º 6, do CIRE);

A prova do conhecimento que a atribuição a devedor da admi-
nistração do estabelecimento não prejudica o exercício, pelo
administrador da insolvência, de todas as demais competênci-
as que legalmente lhe cabem, e dos poderes necessários para o
efeito, designadamente o de examinar todos os elementos da
escrituração mercantil do devedor (artigo 226.º, n.º 7, do
CIRE);

A prova do conhecimento que a declaração de insolvência, mes-
mo com a administração do estabelecimento pelo devedor,
interdita-o de proceder a qualquer cessão de bens ou a aliena-
ção de bens futuros, susceptíveis de penhora, qualquer que seja
a sua natureza, mesmo tratando-se de rendimentos que obte-
nha ou de bens que adquira posteriormente ao encerramento
do processo (artigo 81.º, n.º 2, do CIRE);

A aceitação que a administração do estabelecimento até à deci-
são sobre o eventual plano de insolvência implica o benefício
de uma moratória nos pagamentos aos credores da insolvên-
cia, mas essa moratória não é extensível aos credores da mas-
sa insolvente. Estes terão que ser ressarcidos nos prazos, con-
tratados ou legalmente estabelecidos, quer sejam credores
privados ou públicos;

O entendimento e a aceitação que a administração pelo devedor,
sendo a solução economicamente viável — porque a estrutura
de custos da empresa, em funcionamento, continua a ser equi-
valente à anterior ao decreto de insolvência — deve, no en-
tanto ser onerosa. Deve gerar um excedente económico. Só

assim é ponderável a viabilidade futura. Esse excedente assim
gerado, neste período de administração, que se espera ser até
um terço do valor facturado, constituirá no saldo inicial para
a viabilização da empresa. Nele se inclui o pagamento das
custas;

O entendimento que não pode contratar (e sugerir) o pagamen-
to de dívidas, constituídas anteriormente a 29 de Março de
2005, data do decreto da insolvência, sob pena desses contra-
tos serem inoponíveis à massa.

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

15 de Fevereiro de 2006. — O Juiz de Direito, Gilberto Martinho
Santos Jorge. — O Oficial de Justiça, Rui Lopes. 3000195256

TRIBUNAL DA COMARCA DE PORTO DE MÓS

Anúncio
Processo n.º 1875/05.2TBPMS.
Insolvência de pessoa colectiva (requerida)
Credora — Quimmosca, Aterros e Desaterros, Unipessoal, L.da
Devedora — Construções Pinheiro Novo & Filhos, 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 Porto de Mós, 1.º Juízo de Porto de
Mós, no dia 5 de Janeiro de 2006, ao meio-dia, foi proferida senten-
ça de declaração de insolvência da devedora: Construções Pinheiro
Novo & Filhos, L.da, número de identificação fiscal 505209047, com
endereço em Covão da Carvalha, São Mamede, 2440-000 Batalha,
com sede na morada indicada.

É administrador do devedor: Joaquim Pinheiro Franco, residente
em Santo Antão, Batalha, a quem é fixado domicílio na morada indi-
cada.

Para administrador da insolvência é nomeada a pessoa adiante iden-
tificada, indicando-se o respectivo domicílio: António José Cardoso
Simões, com domicílio profissional na Rua de Carlos Seixas, 9, 2.º, D,
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 pleno [alínea i) do artigo 36.º do CIRE].

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A taxa de juros moratórios aplicável.

É designado o dia 20 de Março de 2006, pelas 15 horas, para a
realização da reunião de assembleia de credores de apreciação do re-
latório, podendo fazer-se representar por mandatário com poderes
especiais para o efeito.
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É facultada a participação de até três elementos da comissão de
trabalhadores ou, na falta desta, de até três representantes dos traba-
lhadores por estes designados (n.º 6 do artigo 72.º do CIRE).

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

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

Ficam ainda advertidos que os prazos para recurso, embargos e
reclamação de créditos só começam a correr finda a dilação e que
esta se conta da publicação do último anúncio. Os prazos são con-
tínuos, não se suspendendo durante as férias judiciais (n.º 1 do ar-
tigo 9.º do CIRE). Terminando o prazo em dia que os tribunais es-
tiverem encerrados, transfere-se o seu termo para o 1.º dia útil
seguinte.

Informação — plano de insolvência

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

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

6 de Janeiro de 2006. — A Juíza de Direito, Andreia Cabrita. —
A Oficial de Justiça, Filomena Fátima S. L. Silva. 3000195254

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

Anúncio
Processo n.º 6637/04.1TBVFR.
Insolvência de pessoa colectiva (requerida).
Credor — Banco Internacional de Crédito, S. A.
Insolvente — Sérgio Oliveira, L.da, e outro(s).

Insolvente: Sérgio Oliveira, L.da, número de identificação fiscal
502216867, com endereço no lugar de Azenha, apartado 134, Ven-
das de Baixo, 4535-000 Lourosa.

Administradora da insolvência: Dr.ª Maria Margarida de Almeida e
Silva, com endereço na Rua de Santa Catarina, 391, 4.º, esquerdo,
4000-451 Porto.

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

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

Efeitos do encerramento: artigo 39.º, n.º 7.

21 de Fevereiro de 2006. — A Juíza de Direito, Ana Cristina Gue-
des da Costa. — A Oficial de Justiça, Isabel Ganhão. 3000195149

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

Anúncio
Processo n.º 996/05.6TBSTR.
Insolvência de pessoa colectiva (requerida).
Requerente — Cibal — Distribuição de Bebidas e Alimentação, S. A.
Insolvente — Manuel Gomes Saragoça, L.da, e outro(s).

Encerramento de processo

Nos autos de insolvência acima identificados em que são:
Requerente: Cibal — Distribuição de Bebidas e Alimentação, S. A.,

pessoa colectiva n.º 504704958, matriculada da CRC de Cascais sob
o n.º 12176, com sede na Estrada da Portela, Fábrica Sumolis de Lis-
boa, Portela de Carnaxide, 2795 Carnaxide.

Insolvente: Manuel Gomes Saragoça, L.da, pessoa colectiva
n.º 500506604, matriculada na Conservatória do Registo Comercial
de Santarém, sob o n.º 00254, com sede na Estrada Nacional n.º 3,
São Pedro, Salvador, Santarém.

Administrador da insolvência: Abel dos Santos Prado, com domicí-
lio no Largo de Vasco da Gama, 19, 2070-000 Cartaxo.

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

A decisão de encerramento do processo foi determinada por des-
pacho proferido em 13 de Fevereiro de 2006.

Efeitos do encerramento: por insuficiência da massa insolvente para
satisfazer as custas do processo e as restantes dívidas da massa insol-
vente — artigos 230.º, n.º 1, alínea d), e 232.º do CIRE.

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

14 de Fevereiro de 2006. — A Juíza de Direito, Maria Conceição
Ferreira. — A Oficial de Justiça, Maria Antónia Vicente.

1000298277

1.º JUÍZO DO TRIBUNAL DE COMÉRCIO DE LISBOA

Anúncio
Processo n.º 589/03.2TYLSB.
Falência (requerida).
Requerente — Mafrase — Construção, L.da
Requerida — Setelcomet — Electricidade e Telecomunicações, L.da

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

Faz saber que, por sentença de 2 de Dezembro de 2004 proferida nos
presentes autos, foi declarada a falência da requerida Setelcomet —
Electricidade e Telecomunicações, L.da, pessoa colectiva n.º 504144731,
com sede na Rua da Escola, lote 10, rés-do-chão, 1.º, Odivelas, 2675-
-251 Odivelas, tendo sido fixado em 30 dias, contados da publicação
do competente anúncio no Diário da República, o prazo para os
credores reclamarem os seus créditos, conforme o estatuído no dis-
posto no artigo 128.º, n.º 1, alínea e), do CPEREF.

14 de Fevereiro de 2006. — O Juiz de Direito, António Marcelo
dos Reis. — A Oficial de Justiça, Isabel David Nunes.

3000195146

2.º JUÍZO DO TRIBUNAL DE COMÉRCIO DE LISBOA

Anúncio
Processo n.º 1134/03.5TYLSB.
Falência (requerida).
Requerente — Garcez, L.da
Requerida — G. A. e L. D. — Comércio de Artigos de Desporto e

Vestuário, L.da

Maria José de Almeida Costeira, juíza de direito do 2.º Juízo do Tri-
bunal de Comércio de Lisboa:

Faz saber que, por sentença de 19 de Janeiro de 2006 proferida nos
presentes autos, foi declarada a falência da requerida G. A. e L. D. —
Comércio de Artigos de Desporto e Vestuário, L.da, pessoa colectiva
n.º 505242630, com domicílio na Rua de Del Rei D. Sancho I,
lote 202, 1.º, direito, 2955-177 Pinhal Novo, tendo sido fixado em
30 dias contados da publicação do competente anúncio no Diário da
República, o prazo para os credores reclamarem os seus créditos,
conforme o estatuído no disposto no artigo 128.º, n.º 1, alínea e), do
CPEREF.

20 de Janeiro de 2006. — A Juíza de Direito, Maria José de Al-
meida Costeira. — A Oficial de Justiça, Maria do Céu Silva.

3000195208

Anúncio
Processo n.º 255/03.9TYLSB.
Falência (requerida).
Requerente — Banco Espírito Santo, S. A.
Requerida — Cidália Martins Gomes Valentim.

Maria José de Almeida Costeira, juíza de direito do 2.º Juízo do Tri-
bunal de Comércio de Lisboa:

Faz saber que, por sentença de 14 de Fevereiro de 2006 proferida
nos presentes autos, foi declarada a falência da requerida Cidália
Martins Gomes Valentim, com domicílio na Rua de António Sérgio,
90, Cascais, tendo sido fixado em 30 dias contados da publicação do
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competente anúncio no Diário da República, o prazo para os credo-
res reclamarem os seus créditos, conforme o estatuído no disposto no
artigo 128.º, n.º 1, alínea e), do CPEREF.

15 de Fevereiro de 2006. — A Juíza de Direito, Maria José de
Almeida Costeira. — O Oficial de Justiça, José Ribeiro.

3000195271

3.º JUÍZO DO TRIBUNAL DE COMÉRCIO DE LISBOA

Anúncio
Processo n.º 159/06.3TYLSB.
Insolvência de pessoa colectiva (apresentação).
Devedora — Zambujo — Equipamentos Industriais, L.da

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

A Dr.ª Maria de Fátima Reis Silva, juíza de direito do 3.º Juízo do
Tribunal de Comércio de Lisboa, faz saber que:

No Tribunal de Comércio de Lisboa, 3.º Juízo, no dia 14 de Feve-
reiro de 2006, pelas 12 horas, foi proferida sentença de declaração
de insolvência da devedora: Zambujo — Equipamentos Industriais,
L.da, com sede na Rua da Cidade da Praia, 66, AZ, Afonsoeiro,
Montijo.

É administrador do devedor: José Joaquim Cristino Zambujo, com
endereço na Rua de António Feliciano de Castilho, 105, Bairro do
Areias, Montijo, 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. Pedro Manuel Go-
mes Ortins de Bettencourt, com endereço na Praceta da Aldegalega,
21, rés-do-chão, esquerdo, 2870 Montijo.

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

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

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

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

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

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

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

É designado o dia 2 de Maio de 2006, pelas 14 horas, para a rea-
lização da reunião de assembleia de credores de apreciação do relató-
rio, podendo fazer-se representar por mandatário com poderes espe-
ciais para o efeito.

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

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

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

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

É obrigatória a constituição de mandatário judicial.

16 de Fevereiro de 2006. — A Juíza de Direito, Maria de Fátima Reis
Silva. — O Oficial de Justiça, Abel Anjos Galego. 3000195147

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

Anúncio
Processo n.º 198-G/2000.
Prestação de contas (liquidatário).
Liquidatária judicial — Maria Evangelina de Sousa Barbosa.
Falida — Luísa do Sameiro Macedo de Abreu Dias e outro(s).

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

Faz saber que são os credores e os falidos Luísa do Sameiro Macedo
de Abreu Dias e José Alberto Pinto Coelho de Aguiar, residentes na
Avenida de Vasco da Gama, 64, 9.º, direito, Póvoa de Varzim, noti-
ficados para, no prazo de 5 dias, decorridos que sejam 10 dias de édi-
tos, que começarão a contar-se da publicação do anúncio, se pronun-
ciarem sobre as contas apresentadas pelo liquidatário (artigo 223.º,
n.º 1, do CPEREF).

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

3000195262

AUTARQUIAS

AMCAL — ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS
DO ALENTEJO CENTRAL

Aviso
Nomeação

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho de 6 de
Janeiro de 2006, foi nomeado definitivamente, nos termos do n.º 8 do
artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado à
administração local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro,
na sequência de concurso interno de acesso geral para provimento de
um lugar da categoria de técnica superior de 1.ª classe, na carreira
técnica superior, o candidato Luís Álvaro Fazendeiro de Sá, aprovado
no concurso em epígrafe, conforme lista de classificação final.

A aceitação da respectiva nomeação, ocorrerá no prazo de 20 dias,
a contar da data de publicação do presente aviso no Diário da Repú-
blica.

(Isento de visto do Tribunal de Contas.)

6 de Janeiro de 2006. — O Presidente do Conselho Directivo,
Francisco António Galinha Orelha. 3000190708

CÂMARA MUNICIPAL DE AVEIRO

Aviso
Operação de loteamento/emparcelamento

Discussão pública

Élio Manuel Delgado da Maia faz público que, nos termos do dis-
posto no artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro,
com a nova redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de
Junho, se encontra aberta a discussão pública, conforme preceitua o
n.º 3 do artigo 77.º do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, pelo
período de 15 dias após a publicação no Diário da República, relati-
va à operação de loteamento, requerida por Manuel Simões Caetano
rep. por Maria da Luz Silva Matos Conceição, com morada no Carregal,
freguesia de Requeixo, que incide sobre o terreno sito no lugar de Aidos
do Carregal, freguesia de Requeixo, a que se refere o processo de obras
n.º 229/2003, descrito na Conservatória do Registo Predial de Aveiro
sob o n.º 01345/130794, artigo urbano 177, 01346/130794,
artigo urbano 178 e sob o n.º 01348/130794, artigo rústico 1759,
perfazendo a área total de 1021 m2.

O processo de loteamento/emparcelamento pode ser consultado,
todos os dias úteis, dentro das horas normais de expediente, no De-
partamento de Gestão Urbanística de Obras Particulares, desta Câma-
ra Municipal.

As reclamações, observações e sugestões que os interessados en-
tendam apresentar sobre o referido loteamento deverão ser feitas por
escrito e com a identificação completa do seu subscritor em folhas de
papel formato A4, contendo os assuntos bem especificados, as quais
deverão ser entregues ou remetidas por correio, sob registo, na Câ-
mara Municipal.

Para conhecimento geral se publica o seguinte aviso e outros de
igual teor, que vão ser afixados nos locais de estilo.

E eu, (Assinatura ilegível), directora do Departamento de Gestão
Urbanística de Obras Particulares, o subscrevi.

10 de Fevereiro de 2006. — O Presidente da Câmara, Élio Manuel
Delgado da Maia. 1000298265
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Aviso
Operação de loteamento

Discussão pública

Élio Manuel Delgado da Maia faz público que, nos termos do dis-
posto no artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro,
com a nova redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de
Junho, se encontra aberta a discussão pública, conforme preceitua o
n.º 3 do artigo 77.º do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, pelo
período de 15 dias após a publicação no Diário da República, relati-
va à operação de loteamento, requerida por Spdad — Sociedade Por-
tuguesa de Produção e Distribuição de Artigos de Desporto, L.da, com
morada no Alto da Cabreira, freguesia de Buraca, que incide sobre o
terreno sito na Zona Industrial de Taboeira, da freguesia de Esgueira,
a que se refere o processo de obras n.º 390/2005, descrito na Conser-
vatória do Registo Predial de Aveiro sob o n.º 07108/100703,
artigo rústico n.º 6436, sob o n.º 04870/171195, artigo urbano 4578,
desanexado do n.º 50 405, fl. 167 v.º do livro n.º B-131, sob o
n.º 00147/280185, artigo rústico 2394, sob o n.º 00148/280185,
artigo rústico 3019, sob o n.º 04944/010396, artigo rústico 3020, sob
o n.º 02207/080389, artigo rústico 3021, sob o n.º 00917/260886,
artigo rústico 3022, sob o n.º 07585/041005, artigo rústico 2399, sob
o n.º 02512/071289, artigo rústico 3024, sob o n.º 01903/110888,
artigo rústico 2401, sob o n.º 04945/010396, artigo rústico 3027, sob
o n.º 04857/251095, artigo rústico 3028, sob o n.º 04946/010396,
artigo rústico 3029, sob o n.º 02599/120290, artigo rústico 3030, sob
o n.º 02006/031188, artigo rústico 3031 e sob o n.º 2392 inscrito na
matriz predial da freguesia de Esgueira, perfazendo a área total de
47604 m2.

O processo de loteamento pode ser consultado, todos os dias úteis,
dentro das horas normais de expediente, no Departamento de Gestão
Urbanística de Obras Particulares, desta Câmara Municipal.

As reclamações, observações e sugestões que os interessados en-
tendam apresentar sobre o referido loteamento deverão ser feitas por
escrito e com a identificação completa do seu subscritor em folhas de
papel formato A4, contendo os assuntos bem especificados, as quais
deverão ser entregues ou remetidas por correio, sob registo, na Câ-
mara Municipal.

Para conhecimento geral se publica o seguinte aviso e outros de
igual teor, que vão ser afixados nos locais de estilo.

E eu, (Assinatura ilegível), directora do Departamento de Gestão
Urbanística de Obras Particulares, o subscrevi.

10 de Fevereiro de 2006. — O Presidente da Câmara, Élio Manuel
Delgado da Maia. 1000298266

Aviso
Operação de loteamento

Discussão pública

Élio Manuel Delgado da Maia faz público que, nos termos do dis-
posto no artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro,
com a nova redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de
Junho, se encontra aberta a discussão pública, conforme preceitua o
n.º 3 do artigo 77.º do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, pelo
período de 15 dias após a publicação no Diário da República, relati-
va à operação de loteamento, requerida por Abilfran — Imóveis, L.da,
com morada na Rua do General Costa Cascais, 117, rés-do-chão, di-
reito, freguesia de Esgueira, que incide sobre o terreno sito no lugar
de Ervideiros, freguesia de Esgueira, a que se refere o processo de obras
n.º 113/2004, descrito na Conservatória do Registo Predial de Aveiro,
sob o n.º 05580/130398, artigo rústico 6204, perfazendo a área total
de 920 m2.

O processo de loteamento pode ser consultado, todos os dias úteis,
dentro das horas normais de expediente, no Departamento de Gestão
Urbanística de Obras Particulares, desta Câmara Municipal.

As reclamações, observações e sugestões que os interessados en-
tendam apresentar sobre o referido loteamento deverão ser feitas por
escrito e com a identificação completa do seu subscritor em folhas de
papel formato A4, contendo os assuntos bem especificados, as quais
deverão ser entregues ou remetidas por correio, sob registo, na Câ-
mara Municipal.

Para conhecimento geral se publica o seguinte aviso e outros de
igual teor, que vão ser afixados nos locais de estilo.

E eu, (Assinatura ilegível), directora do Departamento de Gestão
Urbanística de Obras Particulares, o subscrevi.

15 de Fevereiro de 2006. — O Presidente da Câmara, Élio Manuel
Delgado da Maia. 1000298270

Aviso
Aditamento ao alvará de loteamento n.º 46/80

Discussão pública

Élio Manuel Delgado da Maia faz público que, nos termos do dis-
posto no artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezem-
bro, com a nova redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de
4 de Junho, se encontra aberta a discussão pública, conforme pre-
ceitua o n.º 3 do artigo 77.º do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de
Setembro, pelo período de 15 dias após a publicação no Diário da
República, relativa ao aditamento ao alvará de loteamento n.º 46/
80, requerido por Emília Bispa Rodrigues Carapina e outros, com
morada na Rua da Bombarda, lugar da Presa, freguesia de Santa Joana,
que incide sobre os lotes n.º 5 e n.º 6 do respectivo loteamento,
contemplando assim a criação de mais um lote, designado por lote
n.º 11, sito na Rua da Bombarda, lugar da Presa, freguesia de Santa
Joana, a que se refere o processo de obras n.º 724/79, descritos na
Conservatória do Registo Predial de Aveiro sob o n.º 01510/160695,
artigo urbano 3396 e n.º 01551/120995, omisso à matriz urbana, com
a área de 1676 m2, mantendo-se a área total do loteamento —
9203,50 m2.

O processo de loteamento pode ser consultado, todos os dias úteis,
dentro das horas normais de expediente, no Departamento de Gestão
Urbanística de Obras Particulares, desta Câmara Municipal.

As reclamações, observações e sugestões que os interessados en-
tendam apresentar sobre o referido loteamento deverão ser feitas por
escrito e com a identificação completa do seu subscritor em folhas de
papel formato A4, contendo os assuntos bem especificados, as quais
deverão ser entregues ou remetidas por correio, sob registo, na Câ-
mara Municipal.

Para conhecimento geral se publica o seguinte aviso e outros de
igual teor, que vão ser afixados nos locais de estilo.

E eu, (Assinatura ilegível), directora do Departamento de Gestão
Urbanística de Obras Particulares, o subscrevi.

20 de Janeiro de 2006. — O Presidente da Câmara, Élio Manuel
Delgado da Maia. 1000297384

Aviso
Operação de loteamento/emparcelamento

Discussão pública

Élio Manuel Delgado da Maia, presidente da Câmara Municipal de
Aveiro:

Faz público que, nos termos do disposto no artigo 22.º do Decreto-
-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a nova redacção dada pelo
Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, se encontra aberta a discus-
são pública, conforme preceitua o n.º 3 do artigo 77.º do Decreto-Lei
n.º 380/99, de 22 de Setembro, pelo período de 15 dias após a publi-
cação no Diário da República, relativa ao licenciamento da opera-
ção de loteamento/emparcelamento, requerida por Mariana Stichaner
Lacasta de Macedo, com residência na Rua do Dr. Alberto Souto, 52,
2.º, freguesia de Vera Cruz, Aveiro, que incide sobre os prédios sitos
na Rua de Sá, 7 e 9, freguesia de Vera Cruz, a que se refere o processo
de obras n.º 239/04, descritos na Conservatória do Registo Predial de
Aveiro sob os n.os 01904/271003, com o artigo urbano 1043 e 01905/
271003, com o artigo urbano 1044, da respectiva freguesia, perfa-
zendo a área total de 142,88 m2.

O processo de loteamento/emparcelamento pode ser consultado,
todos os dias úteis, dentro das horas normais de expediente, no De-
partamento de Gestão Urbanística de Obras Particulares desta Câma-
ra Municipal.

As reclamações, observações e sugestões que os interessados en-
tendam apresentar sobre o referido loteamento/emparcelamento de-
verão ser feitas por escrito e com a identificação completa do seu
subscritor em folhas de papel formato A4, contendo os assuntos bem
especificados, as quais deverão ser entregues ou remetidas por cor-
reio, sob registo, na Câmara Municipal.

Para conhecimento geral se publica o seguinte aviso e outros de
igual teor, que vão ser afixados nos locais de estilo.

E eu, (Assinatura ilegível), directora do Departamento de Gestão
Urbanística de Obras Particulares, o subscrevi.

16 de Fevereiro de 2006. — O Presidente da Câmara, Élio Manuel
Delgado da Maia. 1000298267
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Aviso
Operação de loteamento

Discussão pública

Élio Manuel Delgado da Maia, presidente da Câmara Municipal de
Aveiro:

Faz público que, nos termos do disposto no artigo 22.º do Decreto-
-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a nova redacção dada pelo
Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, se encontra aberta a discus-
são pública, conforme preceitua o n.º 3 do artigo 77.º do Decreto-Lei
n.º 380/99, de 22 de Setembro, pelo período de 15 dias após a publi-
cação no Diário da República, relativa ao licenciamento da Opera-
ção de Loteamento, requerida por Croichoc — Fabrico de Pastelaria,
Croissanteria e Pizzaria Congelada, L.da, com sede na Rua Direita,
46, freguesia de Oliveirinha, que incide sobre o prédio sito na Rua
Direita, Quinta do Picado, freguesia de Aradas, a que se refere o pro-
cesso de obras n.º 312/05, descrito na Conservatória do Registo Pre-
dial de Aveiro, sob os n.º 03171/240801, com o artigo rústico n.º 2116,
perfazendo a área total de 3109 m2.

O processo de loteamento pode ser consultado, todos os dias úteis,
dentro das horas normais de expediente, no Departamento de Gestão
Urbanística de Obras Particulares desta Câmara Municipal.

As reclamações, observações e sugestões que os interessados en-
tendam apresentar sobre o referido loteamento deverão ser feitas por
escrito e com a identificação completa do seu subscritor em folhas de
papel formato A4, contendo os assuntos bem especificados, as quais
deverão ser entregues ou remetidas por correio, sob registo, na Câ-
mara Municipal.

Para conhecimento geral se publica o seguinte aviso e outros de
igual teor, que vão ser afixados nos locais de estilo.

E eu, (Assinatura ilegível), directora do Departamento de Gestão
Urbanística de Obras Particulares, o subscrevi.

16 de Fevereiro de 2006. — O Presidente da Câmara, Élio Manuel
Delgado da Maia. 1000298268

Aviso
Operação de loteamento

Discussão pública

Élio Manuel Delgado da Maia, presidente da Câmara Municipal de
Aveiro:

Faz público que, nos termos do disposto no artigo 22.º do
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a nova redacção
dada pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, se encontra
aberta a discussão pública, conforme preceitua o n.º 3 do artigo 77.º
do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, pelo período de
15 dias após a publicação no Diário da República, relativa ao li-
cenciamento do aditamento ao alvará de Loteamento n.º 10/74,
requerida por Martins & Almeida, Imóveis, L.da, com sede na
Avenida de Adelino Amaro da Costa, 5, freguesia de Vera Cruz,
que incide exclusivamente no emparcelamento dos lotes 1 e 2, com
a área de 520 m2 e 540 m2 respectivamente, do loteamento sito
em Montes de Azurva, freguesia de Eixo, a que se refere o proces-
so de obras n.º 284/72, descritos na Conservatória do Registo Pre-
dial de Aveiro, sob os n.os 02883/291098, com o artigo urbano
n.º 1939 e 02884/291098, com o artigo urbano 1940 (desanexados
do n.º 46977, fl. 193 v.º do livro n.º B-122) perfazendo a área dos
dois lotes 1060 m2.

O processo de loteamento pode ser consultado, todos os dias úteis,
dentro das horas normais de expediente, no Departamento de Ges-
tão Urbanística de Obras Particulares desta Câmara Municipal.

As reclamações, observações e sugestões que os interessados en-
tendam apresentar sobre o referido loteamento deverão ser feitas
por escrito e com a identificação completa do seu subscritor em
folhas de papel formato A4, contendo os assuntos bem especifica-
dos, as quais deverão ser entregues ou remetidas por correio, sob
registo, na Câmara Municipal.

Para conhecimento geral se publica o seguinte aviso e outros de
igual teor, que vão ser afixados nos locais de estilo.

E eu, (Assinatura ilegível), directora do Departamento de Gestão
Urbanística de Obras Particulares, o subscrevi.

16 de Fevereiro de 2006. — O Presidente da Câmara, Élio Manuel
Delgado da Maia. 1000298269

Aviso
Alteração ao alvará de loteamento 30/03 

(aditamento ao alvará n.º 21/91)

Discussão pública

Élio Manuel Delgado da Maia, presidente da Câmara Municipal de
Aveiro:

Faz público que, nos termos do disposto no artigo 22.º do Decreto-
-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a nova redacção dada pelo
Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, se encontra aberta a dis-
cussão pública, conforme preceitua o n.º 3 do artigo 77.º do Decreto-
-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, pelo período de 15 dias após a
publicação no Diário da República, relativa ao licenciamento da
alteração ao alvará de loteamento n.º 30/03 (aditamento ao alvará
n.º 21/91), requerida por José Augusto Cunha Gonçalves, com resi-
dência na Avenida de Santo António, 13, lugar e freguesia de Es-
gueira, que incide sobre a inclusão de caves nos lotes 93 e 93A e o
aproveitamento do desvão da cobertura (sótão) de habitação unifa-
miliar, sitos em Areais de Esgueira, freguesia de Santa Joana, a que
se refere o processo de obras n.º 760/89, descritos na Conservatória
do Registo Predial de Aveiro sob os n.os 00834/111091, com o
artigo rústico n.º 1877 e 02747/301003 (desanexado do n.º 00834/
111091) omisso à matriz urbana, mantendo-se a área total do lo-
teamento com 35 341 m2.

O processo de loteamento pode ser consultado, todos os dias úteis,
dentro das horas normais de expediente, no Departamento de Ges-
tão Urbanística de Obras Particulares desta Câmara Municipal.

As reclamações, observações e sugestões que os interessados en-
tendam apresentar sobre o referido loteamento deverão ser feitas
por escrito e com a identificação completa do seu subscritor em
folhas de papel formato A4, contendo os assuntos bem especifica-
dos, as quais deverão ser entregues ou remetidas por correio, sob
registo, na Câmara Municipal.

Para conhecimento geral se publica o seguinte aviso e outros de
igual teor, que vão ser afixados nos locais de estilo.

E eu, (Assinatura ilegível), directora do Departamento de Gestão
Urbanística de Obras Particulares, o subscrevi.

16 de Fevereiro de 2006. — O Presidente da Câmara, Élio Manuel
Delgado da Maia. 1000298271

Aviso DRH n.º 13/2006
Nomeações

Para os devidos efeitos, faz-se público que, por meu despacho pro-
ferido em 10 de Fevereiro de 2006, foram nomeados na sequência de
concurso interno de acesso geral, para a categoria de técnico de in-
formática do grau 2, nível 1, os candidatos:

Maria Virgínia Pinhão Cunha, com a classificação final de
17,35 valores;

Maria Alexandra Sérgio da Silva Correia Rito, com a classifica-
ção final de 16,65 valores; e

Paulo Alexandre Torres Lencastre Bernardo, com a classifica-
ção final de 13,40 valores.

As presentes nomeações produzem todos os efeitos a partir da data
da publicação do presente aviso no Diário da República.

13 de Fevereiro de 2006. — O Vereador, em exercício permanen-
te, Jorge Manuel Henriques de Medeiros Greno. 3000195216

CÂMARA MUNICIPAL DE BARCELOS

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

n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com as alterações introduzidas pelo
Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, e por meu despacho de 3 de
Fevereiro de 2006, vai proceder-se à abertura do período de discussão
pública relativa à operação de loteamento e obras de urbanização que
incide sobre o prédio sito no lugar de Cova, freguesia de Cossourado,
concelho de Barcelos, a que se refere o processo n.º 61405, em que é
requerente Maria da Conceição Gonçalves de Oliveira, contribuinte
n.º 184348498, durante o período de 15 dias, com início no dia se-
guinte à publicação deste aviso.

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

15 de Fevereiro de 2006. — O Vereador, Manuel Carlos da Costa
Marinho. 1000298250

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

n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com as alterações introduzidas pelo
Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, e por meu despacho de 8 de
Fevereiro de 2006, vai proceder-se à abertura do período de discussão
pública relativa à operação de alteração ao lote n.º 5 do loteamento
sito no lugar de Santo António, freguesia de Martim, concelho de
Barcelos, titulado pelo alvará de loteamento n.º 34/80, de 11 de Março
de 1980, em que é requerente Joaquim Pereira da Silva, contribuinte
n.º 165794410, durante o período de 15 dias, com início no dia se-
guinte à publicação deste aviso.

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

21 de Fevereiro de 2006. — O Vereador, Manuel Carlos da Costa
Marinho. 1000298282

CÂMARA MUNICIPAL DO BARREIRO

Aviso
Torna-se público que foi renovado pelo período de um ano o se-

guinte contrato de trabalho a termo certo, ao abrigo do n.º 2 do ar-
tigo 139.º do Código do Trabalho, aplicado à administração local pelo
artigo 10.º da Lei n.º 23/2004, de 22 de Junho, com o seguinte traba-
lhador:

António Pedro Raminhos Santos — auxiliar de serviços gerais,
com efeitos a 14 de Dezembro de 2005.

28 de Novembro de 2005. — O Presidente da Câmara, Carlos
Humberto Carvalho. 3000191655

Aviso
Torna-se público que foi renovado pelo período de três anos o

seguinte contrato de trabalho a termo certo, ao abrigo do artigo 139.º
do Código do Trabalho, aplicado à administração local pelo ar-
tigo 10.º da Lei n.º 23/2004, de 22 de Junho, com o seguinte traba-
lhador:

Nuno Pedro Caçador Eliseu — assistente administrativo, com
efeitos a 16 de Janeiro de 2006.

7 de Dezembro de 2005. — O Presidente da Câmara, Carlos Hum-
berto de Carvalho. 3000191656

Aviso
Torna-se público que foram celebrados contratos a termo resoluti-

vo certo, nos termos da Lei n.º 23/2004, de 22 de Junho, e do Código
do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 99/2003, de 27 de Agosto, com
os seguintes trabalhadores e efeitos:

Professores de inglês, com efeitos a 15 de Novembro de
2005:

Dulce Maria Campos Gerou.
Alda Maria Fernandes Cavaco.
Elisabete Santinho Luís.
Nadine Vanusa S. D. Carboila.
Patrícia Maria Rabaça Figueira.
Ricardo Henrique C. Gouveia.
Susana Filipa Natal Palma.
Teresa Maria Sousa A. Barroso.
Sónia Maria Areias Matos.
Sandra Patrícia M. Batista.
Sandra Carla T. Lopes.
Ana Teresa A. Rianço.
Ana Margarida Varela Duarte Dias.
João Miguel de Morais B. Alves.

28 de Dezembro de 2005. — O Presidente da Câmara, Carlos Hum-
berto de Carvalho. 3000191566

Aviso
Torna-se público que foram celebrados contratos a termo resoluti-

vo certo, nos termos da Lei n.º 23/2004, de 22 de Junho, e do Código
do Trabalho aprovado pela Lei n.º 99/2003, de 27 de Agosto, produ-
zindo efeitos de 19 de Janeiro de 2006 a 30 de Junho de 2006, com
os seguintes trabalhadores:

Professores de inglês:

Isabel Maria Carvalho Neves Rodrigues.
Pedro Miguel Varela Pedroso.
Anabela Gouveia Pais.
Maria do Rosário Marques Castanheira de Moura.
Catarina do Rosário Canhoto Almeida Perdigão.
Joana Cristina Sardinha Vidigal.

20 de Janeiro de 2006. — O Presidente da Câmara, Carlos Hum-
berto de Carvalho. 3000192704

Aviso
Torna-se público que, nos termos do disposto no artigo 447.º,

n.º 3, do Código do Trabalho, foi aceite o pedido de denúncia do
contrato de trabalho, celebrado com João Miguel de Morais Borges
Alves, na categoria de professor de inglês, com efeitos a 19 de Ja-
neiro de 2006.

26 de Janeiro de 2006. — O Presidente da Câmara, Carlos Hum-
berto Carvalho. 3000192703

Aviso
Torno público, no uso da competência que me é conferida pela

alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro,
procedi à reclassificação de José Manuel Berardo Reimão, para a car-
reira de técnico superior de organização e gestão de empresas de
1.ª classe, para o 4.º escalão, índice 545, nos termos do Decreto-Lei
n.º 497/99, de 19 de Novembro, aplicado à administração local pelo
Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro.

O interessado deverá aceitar o lugar nos 20 dias imediatos após a
publicação no Diário da República.

8 de Fevereiro de 2006. — O Presidente da Câmara, Carlos Hum-
berto Carvalho. 3000195225

Aviso
Torna-se público o meu despacho de 20 de Fevereiro de 2006, que

determinou a nomeação, nos termos do n.º 1 do artigo 6.º do Decre-
to-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicável à administração local
pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, para a categoria de
auxiliar de serviços gerais, escalão 1, índice 128, na sequência da acta
de fim de concurso homologada em 31 de Janeiro de 2006 do seguin-
te candidato:

António Pedro Raminhos dos Santos, na sequência de concurso
externo de ingresso publicado no Diário da República, 3.ª sé-
rie, n.º 72, de 13 de Abril de 2005.

O prazo de aceitação da nomeação é de 20 dias a contar da data da
sua publicação no Diário da República.

(Isento de visto do Tribunal de Contas.)

21 de Fevereiro de 2006. — O Presidente da Câmara, Carlos Hum-
berto Carvalho. 3000195227

Aviso
Torna-se público o meu despacho de 13 de Fevereiro de 2006, que

determinou a nomeação do licenciado Carlos Alberto Fernandes
Moreira, para o cargo de secretário do vereador Joaquim Manuel
Fonseca Matias, em regime de comissão de serviço, com efeitos a
13 de Fevereiro de 2006, no uso da competência que me é conferida
pela alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º, da alínea b) do n.º 2 e do n.º 5 do
artigo 73.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada e republica-
da pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro.

21 de Fevereiro de 2006. — O Presidente da Câmara, Carlos Hum-
berto Carvalho. 3000195230
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CÂMARA MUNICIPAL DE CABECEIRAS DE BASTO

Aviso
Contrato de trabalho a termo certo

Para efeitos do disposto na alínea b) do artigo 34.º do Decreto-Lei
n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado à administração local por força
do Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, com a nova redacção
dada pelo Decreto-Lei n.º 218/98, de 17 de Julho, se torna público
que foi autorizada a celebração de contrato a termo certo, nos ter-
mos da alínea h) do n.º 1 do artigo 9.º da Lei n.º 23/2004, de 22 de
Junho, com o seguinte trabalhador:

Pedro Jorge Pereira de Sousa — por despacho do vice-presiden-
te foi autorizada a celebração de contrato a termo certo em
6 de Setembro de 2005, e pelo período de 12 meses.

(Isento de visto do Tribunal de Contas.)

12 de Dezembro de 2005. — O Vice-Presidente da Câmara, Jorge
Agostinho Borges Machado. 3000191669

Aviso
Contrato de trabalho a termo certo

Para efeitos do disposto na alínea b) do artigo 34.º do Decreto-Lei
n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado à administração local por força
do Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, com a nova redacção
dada pelo Decreto-Lei n.º 218/98, de 17 de Julho, se torna público
que foi autorizada a celebração de contrato a termo certo, nos ter-
mos da alínea h) do n.º 1 do artigo 9.º da Lei n.º 23/2004, de 22 de
Junho, com a seguinte trabalhadora:

Sónia Manuela da Silva Teixeira — por despacho do vice-presi-
dente foi autorizada a celebração de contrato a termo certo
em 14 de Novembro de 2005, e pelo período de oito meses.

(Isento de visto do Tribunal de Contas.)

20 de Dezembro de 2005. — O Vice-Presidente da Câmara, Jorge
Agostinho Borges Machado. 3000191668

Aviso
Rescisão de contrato a termo resolutivo certo

No uso das competências que me são atribuídas pela alínea a) do
n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção
que lhe foi dada pelo disposto na Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro,
e de acordo com o estipulado na alínea b) 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, procedeu-se à rescisão do
contrato de trabalho a termo resolutivo certo com António Maria
Gonçalves Pereira — contratado para exercer as funções descritas no
edital n.º 13/2005, de 16 de Junho —, a pedido do mesmo com efei-
tos a partir de 13 de Janeiro de 2006.

16 de Janeiro de 2006. — O Vice-Presidente da Câmara, Jorge Agos-
tinho Borges Machado. 3000191564

CÂMARA MUNICIPAL DE CANTANHEDE

Aviso n.º 01/06-PR
Procedimento concursal para provimento do lugar

de director do departamento administrativo e financeiro

Nos termos e para os efeitos do disposto nos artigos 20.º e 21.º da
Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, com a nova redacção da Lei n.º 51/
2005, de 30 de Agosto, aplicada à Administração Pública pelo Decre-
to-Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril, torna-se público que se encontra
aberto, pelo prazo de 10 dias a contar da data da publicitação deste
procedimento concursal na Bolsa de Emprego Público, o processo de
selecção para provimento, em regime de comissão de serviço, da vaga
de director de Departamento Administrativo e Financeiro (cargo de
direcção intermédia de 1.º grau).

1 — Área de actuação do cargo — as áreas de actuação do cargo
constam dos artigos 17.º e 18.º da estrutura orgânica do município de
Cantanhede publicado no apêndice n.º 143 à 2.ª série do Diário da

República, de 14 de Novembro de 2002, conjugado com as compe-
tências descritas no artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 93/2004, de 20 de
Abril.

2 — Requisitos legais de provimento — o disposto no artigo 9.º do
Decreto-Lei n.º 93/2004, conjugado com o artigo 20.º da Lei n.º 2/
2004, com a redacção dada pela Lei n.º 51/2005, que, em suma, são
os seguintes: podem candidatar-se ao lugar de direcção intermédia de
1.º grau os funcionários licenciados dotados de competência técnica e
aptidão para o exercício de funções de direcção, coordenação e con-
trolo, que reúnam seis anos de experiência profissional em carreiras
cujo exercício ou provimento seja exigível uma licenciatura.

3 — Perfil exigido:

a) Experiência comprovada no desempenho de funções dirigen-
tes, na área de actuação em causa;

b) Experiência profissional de coordenação e liderança de equi-
pas pluridisciplinares;

c) Experiência profissional em aplicação de novas metodolo-
gias orientadas para o reforço da qualidade, da eficácia e da
eficiência dos serviços e para a valorização profissional dos
funcionários;

e) Formação profissional adequada;
f) Capacidade de planeamento e definição de objectivos de

actuação, de acordo com objectivos gerais.

4 — Métodos de selecção:

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

5 — Composição do júri:

a) Dr.ª Maria Helena Rosa de Teodósio e Cruz Gomes de Oli-
veira, vice-presidente da Câmara Municipal de Cantanhede,
que preside;

b) Engenheiro António Adelino Coelho de Abreu, director do
Departamento de Urbanismo da Câmara Municipal de Can-
tanhede;

c) Professor Dr. António Fernando Freitas Tavares, professor
auxiliar do Departamento de Relações Internacionais e Ad-
ministração Pública da Universidade do Minho.

6 — Formalização das candidaturas — as candidaturas deverão ser
formalizadas mediante requerimento dirigido ao presidente da Câma-
ra Municipal de Cantanhede, podendo ser entregues pessoalmente na
Divisão Administrativa e de Recursos Humanos, ou enviadas pelo
correio, em carta registada com aviso de recepção, no prazo de 10 dias
úteis a contar do dia seguinte ao da publicitação na Bolsa de Emprego
Público, para a Câmara Municipal de Cantanhede, Praça do Marquês
de Marialva, 3064-909 Cantanhede.

Os requerimentos de candidatura devem ser acompanhados, sob pena
de exclusão, dos seguintes documentos:

a) Curriculum vitae, datado e assinado;
b) Certificado de habilitações literárias;
c) Comprovativos de formação profissional possuída e todas

as demais situações invocadas que sejam susceptíveis de in-
fluenciar na apreciação do seu mérito;

d) Documento comprovativo de vínculo à função pública;
e) Fotocópia do bilhete de identidade.

Os candidatos pertencentes ao quadro de pessoal da Câmara Municipal
de Cantanhede estão dispensados da apresentação do documento refe-
renciado na alínea d) do n.º 6 do presente aviso, sendo ainda dispensada
a apresentação dos documentos arquivados no processo individual.

O provimento do lugar será feito por despacho do presidente da
Câmara Municipal de Cantanhede pelo período de três anos, renová-
vel por iguais períodos de tempo, de acordo com o Estatuto do Pes-
soal Dirigente.

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.

O presente aviso será publicitado em órgão de imprensa de expan-
são nacional e na Bolsa de Emprego Público, conforme preconiza o
artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, com as alterações que
lhe foram conferidas pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto, em con-
jugação com o disposto no artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 93/2004,
de 20 de Abril.

6 de Fevereiro de 2006. — O Presidente da Câmara, João Carlos
Vidaurre Pais de Moura. 1000298254



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIEN.º 47 — 7 de Março de 2006 4891

CÂMARA MUNICIPAL DA COVILHÃ

Aviso n.º 11/06
Luís Manuel Fino Gil Barreiros, vereador em regime de permanência,

responsável pela Gestão e Direcção de Pessoal da Câmara Munici-
pal da Covilhã:

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, aplicado à administra-
ção local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, e para os
devidos efeitos se torna público, no uso das competências que me são
conferidas pelo Despacho n.º 2/2006, de 3 de Janeiro, que foram ce-
lebrados os seguintes contratos de trabalho a termo resolutivo, pelo
prazo de um ano, eventualmente renovável, nos termos legais, para
a constituição do Gabinete Técnico Local — Centro Histórico da
Covilhã, com data efeito a 1 de Janeiro de 2006:

Pedro Flávio Duarte Lopes Martins — técnico superior princi-
pal, arquitecto coordenador — escalão 1, índice 510.

Carlos Romualdo Candeias Monteiro Mendes — técnico superi-
or de 2.ª classe, arquitecto — escalão 1, índice 400.

Cecília da Conceição Rafael Martins — técnico superior de
2.ª classe, engenheiro civil — escalão 1, índice 400.

Jorge André Jerónimo Mota Veiga — técnico superior de 2.ª clas-
se, arqueólogo — escalão 1, índice 400.

Maria Manuela Gomes Aguilar — técnico superior de 2.ª classe,
sociólogo — escalão 1, índice 400.

Joaquim Manuel Neto Freire — técnico profissional de 1.ª clas-
se, topógrafo — escalão 2, índice 228.

Maria José Roque Santos Pinto Almeida Eusébio — técnico pro-
fissional de 1.ª classe, desenhador — escalão 2, índice 228.

Ricardo Nuno Marques Sousa Torrão — técnico profissional de
1.ª classe, desenhador — escalão 2, índice 228.

Liliana Maria de Almeida Toscano — assistente administrativo —
escalão 1, índice 199.

João Carlos Nunes Tavares — porta-miras — escalão 1, índi-
ce 137.

Ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 114.º da Lei n.º 98/97, de
26 de Agosto, as presentes contratações estão isentas do visto prévio
do Tribunal de Contas.

23 de Fevereiro de 2006. — Por delegação do Presidente da Câ-
mara, o Vereador, em permanência, responsável pela gestão de pes-
soal, Luís Barreiros. 3000195226

CÂMARA MUNICIPAL DE ELVAS

Aviso
Alteração ao loteamento camarário da Zona Industrial de

Gil Vaz, da freguesia de Caia e São Pedro, concelho de
Elvas.

José Manuel Ferreira Bagorro, vereador da Câmara Municipal de El-
vas:

Pelo presente se faz saber que, de harmonia com os n.os 1 e 3 do
artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, alterado e
republicado pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, em conju-
gação com o artigo 77.º do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setem-
bro, e de acordo com a deliberação da Câmara Municipal de Elvas,
tomada em reunião de 25 de Janeiro de 2006 se irá proceder ao período
de discussão pública do projecto de alteração ao Loteamento Cama-
rário da Zona Industrial de Gil Vaz, da freguesia de Caia e São Pedro,
concelho de Elvas.

O período de discussão pública terá a duração de 15 dias a contar
de 8 dias após a publicação deste aviso no Diário da República.

A proposta de alteração ao loteamento e correspondente informa-
ção técnica encontram-se disponíveis durante o horário normal de
funcionamento na Divisão de Administração Urbanística da Câmara
Municipal de Elvas, onde poderão ser consultadas para eventuais ob-
servações, sugestões e pedidos de esclarecimento.

As observações e sugestões dos interessados deverão ser devidamente
fundamentadas e apresentadas por escrito, mediante identificação
completa dos seus autores e entregues durante o período de discussão
pública na Divisão de Administração Urbanística da Câmara Munici-
pal de Elvas.

2 de Fevereiro de 2006. — Por delegação de competências, o Ve-
reador, José Manuel Ferreira Bagorro. 1000298256

CÂMARA MUNICIPAL DO ENTRONCAMENTO

Aviso
Nomeação

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do pre-
sidente da Câmara proferido em 17 de Fevereiro de 2006, foram
nomeados para provimento provisório, em lugares vagos do quadro
de pessoal deste município, como cantoneiros de limpeza, na sequên-
cia do concurso aberto por aviso publicado no Diário da República,
3.ª série, n.º 77, de 20 de Abril de 2005, os seguintes candidatos clas-
sificados em 1.º e 2.º lugares:

Filomena Maria Mesquita Costa Henriques;
José do Nascimento dos Santos Roque.

Os candidatos nomeados deverão apresentar-se a tomar posse no
prazo de 20 dias a contar da data da publicação do presente aviso no
Diário da República.

(Isento de visto do Tribunal de Contas.)

17 de Fevereiro de 2006. — O Presidente da Câmara, Jaime Ma-
nuel Gonçalves Ramos. 1000298283

Aviso
Concurso externo de ingresso para provimento

de um lugar de técnico superior de 2.ª classe/arquitecto

Nomeação

Para os devidos efeitos se faz público que, por despacho do presi-
dente da Câmara de 17 de Fevereiro do corrente, se procedeu à no-
meação definitiva, na categoria de técnico superior de 2.ª classe/ar-
quitecto, após ter sido dispensado da frequência do estágio probatório,
por estarem reunidos os requisitos que o permitem, conforme juris-
prudência do Tribunal de Contas constante dos Acórdãos 87/96, de
9 de Julho, e 100/98, de 5 de Maio, 1.ª S/SS, o candidato abaixo indi-
cado, classificado em primeiro lugar ao concurso referido em epígrafe,
cujo aviso de abertura foi publicado no Diário da República, 3.ª sé-
rie, n.º 286, de 7 de Dezembro de 2004:

José Fernando Porto Tavares.

O candidato nomeado deverá apresentar-se a tomar posse no pra-
zo de 20 dias a contar da publicação do presente aviso no Diário da
República.

(Isento de visto do Tribunal de Contas.)

17 de Fevereiro de 2006. — O Presidente da Câmara, Jaime Ma-
nuel Gonçalves Ramos. 1000298284

CÂMARA MUNICIPAL DE ESPINHO

Aviso
Reclassificação profissional

Em cumprimento do disposto no 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, por meu despacho de 9 de
Fevereiro de 2006, foi reclassificada profissionalmente, ao abrigo das
disposições legais dos artigos 6.º e 10.º do Decreto-Lei n.º 497/99, de
19 de Novembro, e alínea e) do artigo 2.º e artigos 3.º, 4.º e 5.º do
Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro, a funcionária do quadro
de pessoal desta Câmara Municipal, a seguir mencionada:

Maria da Conceição Casal Ribeiro Silva, assistente administrati-
va especialista, escalão 2, índice 280 — para a categoria de
tesoureiro principal, escalão 2, índice 280, da carreira de te-
soureiro.

É dispensado o requisito previsto na alínea b) do n.º 1 do artigo 5.º
do Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro, nos termos do n.º 2 do
mesmo artigo e diploma.

A funcionária reclassificada deve aceitar o lugar no prazo de 20 dias
a contar da data da publicação do presente aviso no Diário da Repú-
blica.

(Isento de visto do Tribunal de Contas.)

15 de Fevereiro de 2006. — O Vice-Presidente da Câmara, Rolan-
do Nunes de Sousa. 3000195304
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CÂMARA MUNICIPAL DA GOLEGÃ

Aviso
Contratação a termo resolutivo de um técnico superior de

2.ª classe, licenciado em Psicologia, pelo período de um
ano.

Para 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, com a nova redacção
dada pelo Decreto-Lei n.º 218/98, de 17 de Julho, aplicado à adminis-
tração local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, torna-se
público que esta Câmara Municipal celebra contrato de trabalho a ter-
mo resolutivo, nos termos da alínea h) do n.º 1 do artigo 9.º da Lei n.º 23/
2004, de 22 de Junho, a partir do próximo dia 20 de Fevereiro do ano
de 2006, pelo período de um ano, na categoria de técnico superior de
2.ª classe, índice 400, escalão 1, com o seguinte indivíduo:

Fabiana Rita Mateus Dinis Freire.

[Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas — alínea g)
do n.º 3 do artigo 114.º da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.]

9 de Fevereiro de 2006. — O Presidente da Câmara, José Veiga
Maltez. 1000298292

Aviso
Prorrogação de contrato de trabalho a termo certo

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho de 14 de
Fevereiro de 2006, no uso da competência conferida pela alínea a)
do n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as
alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, fo-
ram prorrogados por mais seis meses os prazos dos contratos de tra-
balho a termo certo, celebrados em 20 de Setembro de 2004, com
Ana Catarina Ferreira Cristino, Sónia Alexandra Carvalho Valadares,
Maria Georgete Martinho Almeida Simões e Maria Manuela Moreira
Fernandes Duarte Godinho, ao abrigo dos artigos 14.º, 18.º e 20.º do
Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, com a nova redacção dada
pelo Decreto-Lei n.º 218/98, de 17 de Junho, para o exercício das
funções de auxiliar de serviços gerais, ficando válidos até 20 de Se-
tembro de 2006.

A celebração dos contratos foi publicada no apêndice n.º 128 ao
Diário da República, 2.ª série, n.º 255, de 29 de Outubro de 2004.

14 de Fevereiro de 2006. — O Presidente da Câmara, José Veiga
Maltez. 1000298293

CÂMARA MUNICIPAL DE GUIMARÃES

Aviso
Reclassificação

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do ve-
reador de pessoal datado de 16 de Fevereiro de 2006, no uso de com-
petências delegadas, ao abrigo do n.º 1 do artigo 69.º da Lei n.º 169/
99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-
-A/2002, de 11 de Janeiro, e artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 218/2000,
de 9 de Setembro, foi reclassificada, Juliana Martins Ribeiro da Silva,
auxiliar administrativo, escalão 1, índice 128, para a categoria de as-
sistente administrativo, escalão 1, índice 199, em comissão de servi-
ço extraordinária, pelo período de seis meses, nos termos do artigo 5.º
do Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro.

A reclassificada tomará posse no prazo de 20 dias a contar da data
publicação do presente aviso.

O processo está isento de visto do Tribunal de Contas, nos termos
do artigo 114.º da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.

16 de Fevereiro de 2006. — O Vereador de Pessoal, Domingos
Bragança. 3000195266

CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA

Aviso n.º 15/2006-DIRH
Abertura de concurso interno de acesso geral para um

lugar da carreira de técnico superior de assuntos cul-
turais na categoria de 1.ª classe.

1 — Nos termos do disposto nos artigos 27.º e 28.º do Decreto-
-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, conjugado com o disposto no artigo 6.º

do Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, faz-se público que, por
meu despacho de 2 de Fevereiro do ano em curso, proferido ao abrigo
do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 238/
99, conjugado com o disposto no artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, se encontra aberto, pelo prazo de 12 dias úteis, a contar do dia
seguinte ao da publicação do presente aviso no Diário da República,
concurso interno de acesso geral para um lugar da carreira de técnico
superior de assuntos culturais na categoria de 1.ª classe, do quadro de
pessoal da Câmara Municipal de Leiria.

2 — O concurso apenas é válido para o lugar posto a concurso,
conforme o disposto no n.º 4 do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 204/
98.

3 — O presente concurso rege-se pelo disposto nos seguintes di-
plomas legais: Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de Julho, aplicado à
administração local pelo 238/99, de 25 de Junho, 353-A/89, de 16 de
Outubro, 404-A/98, de 18 de Dezembro, alterado pela Lei n.º 44/99,
de 11 de Junho, e aplicado à administração local pelo 412-A/98, de
30 de Dezembro, 427/89, de 7 de Dezembro, alterado pelos Decre-
tos-Leis n.os 407/91, de 17 de Outubro, 218/98, de 17 de Julho, apli-
cado à administração local pelo 409/91, de 17 de Outubro, e 175/98,
de 2 de Julho.

4 — O local de trabalho abrange a área do concelho de Leiria.
5 — A composição do júri será a seguinte:

Presidente — o vereador Dr. Vítor Manuel Domingues Lourenço.
Vogais efectivos:

A vereadora, Dr.ª Neusa Fernandina Sobrinho de Magalhães
e a chefe da Divisão de Acção Educativa Municipal,
Dr.ª Maria Emília da Costa Ferreira Francisco.

Vogais suplentes:

A técnica superior de assuntos culturais de 1.ª classe,
Dr.ª Graça Maria Soares Campos, e a chefe da Divisão de
Acção Social e Família, Dr.ª Maria Joaquina Marques
Serrão.

O presidente do júri será substituído nas suas faltas e impedimentos
pelo primeiro vogal efectivo.

6 — Requisitos gerais de admissão — os referidos nas alíneas a) a
f) do n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98.

7 — Requisitos especiais de admissão — os referidos na alínea c)
do n.º 1 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98, e no que respeita
às classificações de serviço, nas disposições conjugadas da alínea a)
do n.º 1 do artigo 4.º e do n.º 1 do artigo 18.º do Decreto Regulamen-
tar n.º 44-A/83, de 1 de Junho, do n.º 4 do artigo 11.º do Decreto-Lei
n.º 248/85, de 15 de Julho, e do n.º 1 do artigo 16.º do Decreto-Lei
n.º 353-A/89.

8 — Formalização das candidaturas: as candidaturas deverão ser
formalizadas mediante requerimento escrito e apresentado nos ter-
mos do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 135/99, de 22 de Abril, e diri-
gido à presidente da Câmara Municipal de Leiria, Largo da República,
2414-006 Leiria. O requerimento, bem como os documentos que o
devam acompanhar, poderá ser entregue pessoalmente na Secção de
Apoio Administrativo ao Expediente Geral e Actas da mesma Câma-
ra Municipal, ou remetido pelo correio, com aviso de recepção, ex-
pedido até ao termo do prazo fixado no n.º 1 do presente aviso, de-
vendo constar do mesmo os seguintes elementos:

a) Identificação completa do candidato (nome completo, data
de nascimento, naturalidade, filiação, estado civil, naciona-
lidade, número e data e serviço emissor do bilhete de identi-
dade ou documento equivalente, número de identificação fiscal,
situação militar, profissão, residência, código postal, telefo-
ne e endereço electrónico se tiver);

b) Habilitações académicas;
c) Identificação do concurso a que se candidata, assim como do

Diário da República em que foi publicado este aviso.

8.1 — O requerimento de admissão a concurso deverá ser acompa-
nhado da seguinte documentação:

a) Curriculum vitae devidamente documentado, detalhado, da-
tado e assinado, do qual conste, designadamente, documento
comprovativo das habilitações académicas, de que o candi-
dato seja titular, a apresentar sob a forma de fotocópia sim-
ples, conforme disposto no n.º 1 do artigo 32.º do Decreto-
-Lei n.º 135/99, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 29/
2000, de 13 de Março, podendo ser exigida a apresentação
de documento autêntico ou autenticado em caso de dúvidas
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fundadas sobre o conteúdo ou autenticidade da fotocópia, nos
termos do n.º 2 do referido artigo 32.º;

b) Fotocópias do bilhete de identidade ou documento equiva-
lente e do cartão de identificação fiscal;

c) Declaração, devidamente autenticada e actualizada, emitida
pelo serviço ou organismo de origem, da qual conste, inequi-
vocamente, a natureza do vínculo, a categoria detida, o tempo
de serviço na categoria, na carreira e na função pública e as
classificações de serviço, com indicação das respectivas ex-
pressões quantitativas e qualitativas reportadas aos anos de
serviço relevantes para a admissão ao concurso.

Não é exigida a apresentação de documentos comprovativos da
posse dos requisitos gerais a que se refere o n.º 6 deste aviso, bastando
a declaração dos candidatos sob compromisso de honra no próprio
requerimento.

8.2 — Nos termos do n.º 7 do artigo 31.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, a não apresentação dos documentos comprovativas dos requisitos
de admissão exigíveis naquele diploma e constantes do presente aviso
de abertura determina a exclusão do concurso.

8.3 — Assiste ao júri a faculdade de exigir dos candidatos, a apre-
sentação de documentos comprovativos de factos por eles referidos
que possam relevar para apreciação do seu mérito.

8.4 — As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
9 — Métodos de selecção.
9.1 — Nos termos dos n.os 1 e 2 do artigo 19.º do Decreto-Lei

n.º 204/98, os métodos de selecção a utilizar são os seguintes:

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

A classificação final será atribuída de acordo com a seguinte fór-
mula:

CF =
 (CS × 2) + (HA × 2) + (EP × 1,5) + (FP × 1,5) + (EPS × 5)

12
em que:

CF = classificação final;
CS = classificação de serviço;
HA = habilitação académica;
EP = experiência profissional;
FP = formação profissional;
EPS = entrevista profissional de selecção.

As designações CS, HA, EP e FP constituem factores de pondera-
ção da avaliação curricular, seguindo-se para a valorização dos diver-
sos elementos os seguintes critérios:

No factor classificação de serviço será ponderada, através da sua
expressão quantitativa, a média aritmética simples das classificações
de serviço dos anos relevantes para a admissão ao concurso, sem
arredondamentos, convertida numa escala de 0 a 20 valores de acor-
do com a seguinte fórmula:

CS =
 MCS × 20

10
em que:

CS = classificação de serviço;
MCS = média aritmética simples das classificações de serviço dos

anos relevantes para admissão a concurso.

Na ponderação do factor habilitação académica serão considerados
os seguintes valores:

Habilitação acima do mínimo exigível — 20 valores;
Habilitação mínima exigível — 18 valores.

Na ponderação do factor de experiência profissional atender-se-á
à seguinte fórmula:

EP =
 (a × 0,5) + (b × 0,6)

1,1
em que:

a = tempo de serviço na carreira de técnico superior de assuntos
culturais na categoria de 2.ª classe;

b = tempo de serviço público.

Para determinação da experiência profissional o júri adoptou a
seguinte tabela para valoração do tempo de serviço prestado:

Com mais de 10 anos de serviço — 20 valores;
De 5 e até 10 anos de serviço — 18 valores;
Menos de 5 anos de serviço — 16 valores.

Factor de formação profissional — ponderar-se-ão as acções de
formação e aperfeiçoamento profissional relacionadas com a respec-
tiva área, de acordo com os seguintes valores:

Mais de seis acções — 20 valores;
De quatro a seis acções — 18 valores;
De uma a três acções — 14 valores;
Sem acções — 10 valores.

A entrevista profissional de selecção visa avaliar, numa relação
interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as capacidades e ap-
tidões profissionais e pessoais dos candidatos para o exercício do cargo,
mediante a ponderação dos parâmetros adequados e será classificada
pela aplicação da seguinte fórmula:

EPS =
 a + b + c + d + e

5
em que:

a = conhecimentos do conteúdo funcional do lugar a prover;
b = capacidade de comunicação;
c = capacidade de inovação;
d = sentido de responsabilidade;
e = motivação demonstrada em relação ao desempenho do car-

go a prover.

A pontuação final a atribuir a cada um dos parâmetros de avalia-
ção da entrevista profissional de selecção resultará da média aritmé-
tica simples, arredondada por excesso ou por defeito, das classifica-
ções atribuídas individualmente pelos elementos do júri a cada um
daqueles itens, por referência aos elementos quantitativos e qualitati-
vos constantes do quadro anexo à acta da reunido do júri do concurso
n.º 26/2006, realizada em 3 de Fevereiro.

Em caso de igualdade de classificação serão observados os critérios
de desempate referidos nas alíneas a), b) e c) do n.º 1 do artigo 37.º
do Decreto-Lei n.º 204/98. Se ainda subsistir igualdade após aplicação
dos métodos referidos, competirá ao júri estabelecer outros critérios
de preferência, conforme o n.º 3 do mesmo artigo.

9.2 — Os critérios de classificação e ponderação da avaliação cur-
ricular e da entrevista profissional de selecção, bem como o sistema
de classificação final, incluindo a respectiva fórmula classificativa,
constam da acta da reunião do júri do concurso n.º 26/2006, realizada
em 3 de Fevereiro.

10 — A lista de classificação final será notificada aos candida-
tos pelas formas previstas no artigo 40.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, e no artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 238/99, sendo a Divisão de
Recursos Humanos da Câmara Municipal de Leiria o serviço a que
se referem as alíneas b) e c) do n.º 1 do artigo 40.º do Decreto-Lei
n.º 204/98.

6 de Fevereiro de 2006. — A Presidente da Câmara, Isabel Da-
masceno Campos. 1000298249

Aviso n.º 19/2006-DIRH
Concurso interno de acesso geral para um lugar da car-

reira de técnico superior de planeamento regional e
urbano na categoria de 1.ª classe.

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho
de 30 de Janeiro do ano em curso, homologuei a acta classificativa
da candidata ao lugar de técnico superior de planeamento regional
e urbano na categoria de 1.ª classe, e por meu despacho de 9 de
Fevereiro de 2006, nomeei para ocupar o lugar a candidata apro-
vada no concurso, à qual foi atribuída a classificação final abaixo
mencionada:

Sandra Isabel Cadima Carreira d’Albuquerque — 18,59 valores.

A candidata acima referida deverá aceitar o cargo no prazo de
20 dias, a contar da publicação do presente aviso no Diário da Repú-
blica.

10 de Fevereiro de 2006. — A Presidente da Câmara, Isabel Da-
masceno Campos. 1000298248

CÂMARA MUNICIPAL DE MAFRA

Aviso
1 — Para os devidos efeitos, torna-se público que, de acordo com

o meu despacho de 14 de Fevereiro de 2006, se encontra aberto, pelo
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prazo de 10 dias úteis, concurso interno de ingresso geral, nos termos
do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, adaptado à administração
local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, para provimento
de um lugar de tesoureiro, do quadro de pessoal desta Câmara Muni-
cipal.

2 — O concurso é válido pelo prazo de um ano.
3 — A remuneração correspondente à categoria será a que resul-

tar da aplicação das normas contidas no Decreto-Lei n.º 353-A/
89, de 16 de Outubro, na sua actual redacção e no Decreto-Lei
n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, aplicável à administração local
pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, sendo-lhe
aplicável, no que concerne às regalias sociais e condições de traba-
lho, as normas genericamente vigentes para os funcionários da ad-
ministração local.

4 — Local de trabalho — área do município de Mafra.
5 — O conteúdo funcional da categoria em causa é o seguinte:

coordena os trabalhos de uma tesouraria, cabendo-lhe a responsa-
bilidade dos valores que lhe estão confiados, efectuando todo o mo-
vimento de liquidação de despesas e cobrança de receitas, para o
que procede a levantamentos e depósitos, conferências, registos e
pagamentos ou recebimentos. (Despacho n.º 38/88, do SEALOT,
publicado na 2.ª série do Diário da República, de 26 de Janeiro de
1989.)

6 — São requisitos de admissão os constantes do artigo 29.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, conjugados com o artigo 7.º
do Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.

7 — O júri do concurso terá a seguinte composição:

Presidente — vice-presidente da Câmara, Gil Ricardo Sardinha
Rodrigues.

Vogais efectivos:

Directora do Departamento Financeiro e Planeamento,
Ana Isabel de Sousa Martins, que substituirá o presiden-
te do júri nas suas faltas e impedimentos, e a chefe da
Divisão de Recursos Humanos, Maria Alice Trindade
Gonçalves.

Vogais suplentes:

Chefe da Divisão Financeira, Paulo Jorge Varela Alegre
Pereira, e a técnica superior de 1.ª classe, Maria do Car-
mo Pombaleiro Duarte.

8 — Métodos de selecção:
8.1 — Prova escrita de conhecimentos gerais e específicos, com

carácter eliminatório e com a duração máxima de duas horas e trinta
minutos e ainda avaliação curricular e entrevista profissional de se-
lecção.

8.1.1 — O programa de provas, aprovado por meu despacho de
14 de Fevereiro de 2006, versará sobre os seguintes temas:

Conhecimentos gerais:

1) Órgãos de soberania do Estado;
2) Estrutura da Administração Pública Portuguesa: a admi-

nistração central, regional e local;
3) Princípios constitucionais da actividade administrativa;
4) Relação jurídica de emprego da função pública — cons-

tituição, modificação e extinção;
5) Recrutamento e selecção de pessoal — tipos de concur-

sos e métodos de selecção;
6) Regime Jurídico da Duração e Horário de Trabalho;
7) Regime Jurídico das Férias, Faltas e Licenças;
8) Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes da

Administração Pública Central, Regional e Local;
9) Normas de Conduta dos Funcionários Públicos (princí-

pios éticos);
10) Quadro de competências e Regime Jurídico do Funcio-

namento dos Órgãos das Autarquias Locais;
11) Código do Procedimento Administrativo.

Conhecimentos específicos:

1) Finanças locais;
2) Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais.

8.1.2 — Legislação para a prova (devendo ter-se em conta as al-
terações ocorridas até à publicação do presente aviso):

Conhecimentos gerais:

Constituição da República Portuguesa — Decreto-Lei
n.º 427/89, de 7 de Dezembro; Decreto-Lei n.º 204/98,
de 11 de Julho; Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Ju-

nho; Decreto-Lei n.º 259/98, de 18 de Agosto;
Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março; Decreto-Lei
n.º 24/84, de 16 de Janeiro; Decreto-Lei n.º 135/99, de
22 de Abril; Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro; Lei
n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro; Decreto-Lei n.º 442/
91, de 15 de Novembro.

Conhecimentos específicos:

Lei n.º 42/98, de 6 de Agosto; Decreto-Lei n.º 54-A/99, de
22 de Fevereiro.

8.2 — A classificação final, expressa na escala de 0 a 20 valores,
resultará da média aritmética simples das classificações obtidas em cada
um dos métodos de selecção indicados.

9 — Os critérios de apreciação da avaliação curricular e da entre-
vista 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 facultada aos candida-
tos sempre que solicitada.

10 — Os interessados deverão dirigir ao presidente da Câmara
Municipal de Mafra, dentro do prazo estabelecido, requerimento assi-
nado, entregue pessoalmente ou remetido pelo correio, com aviso de
recepção, para Câmara Municipal de Mafra, Praça do Município, 2644-
-001 Mafra, onde constem os seguintes elementos:

a) Nome, estado civil, número, data e local de emissão do bi-
lhete de identidade, número de contribuinte fiscal, residên-
cia, código postal e telefone;

b) Habilitações literárias;
c) Concurso a que se candidata, fazendo referência ao Diário

da República em que se encontra publicado este aviso;
d) Indicar, querendo, quaisquer outros elementos que os candi-

datos considerem relevantes para a apreciação do seu méri-
to ou de constituírem motivo de preferência legal, os quais
só serão considerados se devidamente comprovados;

e) Menção dos documentos que acompanham o requerimento.

11 — Sob pena de exclusão, deverá obrigatoriamente acompanhar
a candidatura fotocópia do documento comprovativo das habilitações
literárias, declaração emitida pelo serviço a que se encontra vincula-
do, em que conste o vínculo à função pública, a categoria que possui,
a antiguidade na categoria, na carreira e serviço público, bem como
as funções exercidas e respectiva duração e ainda a classificação de
serviço dos últimos três anos e o curriculum vitae.

O curriculum vitae deverá ser detalhado e documentado, assinado
pelo candidato, do qual deve constar a identificação pessoal, habilita-
ções literárias, experiência profissional e formação profissional.

Deverá ainda acompanhar a candidatura fotocópia do bilhete de
identidade.

12 — Para além dos efeitos de exclusão ou de não provimento, a
apresentação ou a entrega de documento falso implica a participação
à entidade competente para procedimento disciplinar e penal, con-
forme os casos.

13 — A relação de candidatos e a lista de classificação final serão
afixadas no edifício dos Paços do Município de Mafra e enviadas para
publicação no Diário da República, se o número de candidatos for
igual ou superior a 100.

14 — Legislação aplicável — Decretos-Leis n.os 353-A/89, de 16 de
Outubro, 204/98, de 11 de Julho, 238/99, de 25 de Junho, e 412-A/
98, de 30 de Dezembro.

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

14 de Fevereiro de 2006. — O Presidente da Câmara, José Maria
Ministro dos Santos. 1000298280

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGUALDE

Aviso
Torna-se público que, por meu despacho de 16 de Fevereiro cor-

rente, procedi à anulação do concurso externo de ingresso para pro-
vimento de três lugares na categoria de técnico superior de 2.ª classe
(estagiário) área de educação física, publicado no Diário da Repú-
blica, 3.ª série, n.º 193, em 7 de Outubro de 2005, pelos motivos nele
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expostos e que têm a ver com a disciplina imposta pelo Orçamento
de Estado de 2006, Lei n.º 60-A/2005, de 30 de Dezembro, no seu
artigo 17.º

16 de Fevereiro de 2006. — O Presidente da Câmara, António
Soares Marques. 3000195209

CÂMARA MUNICIPAL DE MATOSINHOS

Aviso n.º 65/2006
Discussão pública

Guilherme Manuel Lopes Pinto, presidente da Câmara Municipal de
Matosinhos:

Torna público, no uso das competências que lhe são atribuídas
pelo artigo 68.º, n.º 1, alínea v), do Decreto-Lei n.º 169/99, de 18 de
Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de
11 de Janeiro, conjugado com o artigo 131.º do Código do Procedi-
mento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de
15 de Novembro, com a nova redacção conferida pelo Decreto-Lei
n.º 6/96, de 31 de Janeiro, que, na execução do que dispõe o n.º 2 do
artigo 33.º, conjugado o n.º 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, se procede à discussão pública da
alteração da licença da operação de loteamento titulada pelo alvará
n.º 799/2002, passado em nome de Manuel Joaquim Vivas de Aze-
vedo, respeitante ao terreno localizado na Travessa de Germano
Campos Monteiro, freguesia de São Mamede de Infesta, descrito na
Conservatória do Registo Predial de Matosinhos sob o n.º 02601/
260402.

Mais torna público que a referida alteração foi requerida por José
Joaquim Ramos Teixeira, para o lote n.º 5 e consta do seguinte:

Construção de um anexo com 10,02 m2, com a implantação de
acordo com a planta topográfica.

Os interessados devem dirigir por escrito as suas sugestões ao pre-
sidente da Câmara Municipal de Matosinhos, dentro do prazo de 15 dias
após publicação do presente aviso no Diário da República, 3.ª série.

23 de Janeiro de 2006. — O Presidente da Câmara, Guilherme
Pinto. 1000298295

CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANDELA

Aviso
Concurso interno de acesso geral para provimento de

um lugar de técnico superior assessor (engenheiro
civil).

1 — Faz-se público, em conformidade com o que dispõe o Decre-
to-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicável à administração local pelo
Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, que, por despacho do verea-
dor a tempo inteiro, José Assunção Lopes Maçaira, de 3 de Fevereiro
de 2006, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, contado a
partir da data da publicação deste aviso no Diário da República,
concurso interno de acesso geral para provimento de um lugar de
técnico superior assessor (engenheiro civil), do grupo de pessoal des-
ta autarquia, conforme provisão do quadro do pessoal da mesma, re-
munerado pelo vencimento correspondente à respectiva categoria da
tabela geral do sistema retributivo da função pública, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.

2 — Local de trabalho — área do município de Mirandela.
3 — Validade do concurso — o prazo de validade do concurso

extingue-se com o preenchimento da vaga para que é aberto.
4 — Legislação aplicável — o presente concurso rege-se pelos

Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de Julho, 238/99, de 25 de Junho;
353-A/89, de 16 de Outubro, 404-A/98, de 18 de Dezembro, alterado
pela Lei n.º 44/99, de 11 de Junho, e aplicado à administração local
pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.

5 — Conteúdo Funcional — o constante no mapa I do Decreto-
-Lei n.º 248/85, de 15 de Junho.

6 — Condições de trabalho — as condições de trabalho e as rega-
lias sociais são as genericamente vigentes para os trabalhadores da
administração local.

7 — Requisitos de admissão a concurso:
7.1 — Requisitos gerais e especiais — são requisitos gerais e es-

peciais, os enunciados nas alíneas a) a f) do n.º 2 do artigo 29.º do

Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, e ainda os previstos na
alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de
Dezembro.

8 — Apresentação de candidaturas — as candidaturas deverão ser
formalizadas mediante requerimento dirigido ao presidente da Câ-
mara Municipal, podendo ser entregue pessoalmente ou remetido
pelo correio por carta registada com aviso de recepção, expedida
até ao termo do prazo fixado, devendo dele constar os seguintes
elementos:

a) Identificação completa do candidato (nome, estado civil,
filiação, nacionalidade, naturalidade, data de nascimento,
número e data do bilhete de identidade, bem como o serviço
de identificação que o emitiu, residência, código postal e
telefone);

b) Concurso a que se candidata, com indicação do número e
data do Diário da República em que se encontra publicado
este aviso;

c) Quaisquer outros elementos que os candidatos entendam como
relevantes para apreciação do seu mérito, os quais só serão
tidos em conta se devidamente comprovados.

9 — Os requerimentos deverão ser acompanhados pelo curriculum
vitae, devidamente assinado.

10 — As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
11 — Métodos de selecção — avaliação curricular.
11.1 — O ordenamento final dos candidatos, pela aplicação dos

métodos de selecção, será expresso de 0 a 20 valores, efectuando-se
de acordo com a seguinte fórmula:

CF = AC
em que:

CF = classificação final;
AC = avaliação curricular.

12 — A classificação final será expressa de 0 a 20 valores, consi-
derando-se excluídos os candidatos que obtenham classificação infe-
rior a 9,5 valores.

12.1 — Os critérios de apreciação e ponderação das provas, bem
como o sistema de classificação final, constarão de actas do júri do
concurso, que serão facultadas aos candidatos que o solicitem.

13 — As listas de candidatos e de classificação final serão publici-
tadas nos termos dos artigos 34.º, 35.º e 40.º do Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho.

14 — Constituição do júri:

Presidente — Paulo João Ferreira Magalhães, chefe de divisão.
Vogais efectivos:

Rui Manuel Fernandes, chefe de divisão.
António Maria de Carvalho, director de departamento;

Vogais suplentes:

Henrique José Pereira, chefe de divisão.
Adelaide Maria Morando Carpinteiro, técnica superior.

14.1 — O presidente do júri será substituído nas suas faltas e impe-
dimentos pelo primeiro vogal efectivo.

9 de Fevereiro de 2006. — O Vereador, a tempo inteiro, José Lo-
pes Maçaira. 1000298251

CÂMARA MUNICIPAL DA MOITA

Aviso
Para os devidos efeitos se torna público que, por despachos do

presidente da Câmara datados de 26 de Janeiro de 2006, e em confor-
midade com o n.º 2 do artigo 23.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro,
aplicada à administração local pelo n.º 1 do artigo 1.º do Decreto-Lei
n.º 93/2004, de 20 de Abril, com as alterações introduzidas pela Lei
n.º 51/2005, de 30 de Agosto, foram renovadas pelo período de três
anos, as comissões de serviço dos seguintes dirigentes desta Câmara
Municipal:

Despacho n.º 11/PCM/06 — Fernanda Maria Oliveira Gamito,
no cargo de chefe da Divisão de Informação e Relações Públi-
cas, com efeitos a 4 de Fevereiro de 2006;

Despacho n.º 12/PCM/06 — Luís Fernando Marques Charneira,
no cargo de chefe da Divisão de Actividades Económicas e
Turismo, com efeitos a 4 de Fevereiro de 2006;



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIE N.º 47 — 7 de Março de 20064896

Despacho n.º 13/PCM/06 — Luísa Maria Duarte Gomes Rodri-
gues, no cargo de chefe da Divisão de Projectos e Empreita-
das, com efeitos a 4 de Fevereiro de 2006;

Despacho n.º 14/PCM/06 — Ângela Fátima Martins Mendes Sil-
va, no cargo de chefe da Divisão de Fiscalização e Contra-
-Ordenações, com efeitos a 14 de Fevereiro de 2006;

Despacho n.º 15/PCM/06 — Maria João da Marta Alves Perdiz,
no cargo de directora do Departamento de Obras Municipais e
Equipamento Mecânico, com efeitos a 25 de Fevereiro de
2006;

Despacho n.º 16/PCM/06 — Maria Helena Vinagre Bento San-
tos, no cargo de chefe da Divisão de Habitação, com efeitos a
14 de Março de 2006;

Despacho n.º 17/PCM/06 — Maria Conceição Silva Lopes, no
cargo de chefe da Divisão de Educação, Acção Social e Saúde,
com efeitos a 30 de Março de 2006.

13 de Fevereiro de 2006. — Por subdelegação de competências
(despacho n.º 3/DDAF/05), a Chefe da Divisão de Gestão de Recursos
Humanos, Rosária Murça. 1000298276

CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DE AZEMÉIS

Aviso SRSC/13/2006
Para os devidos efeitos, faz-se público que, por meu despacho de

14 de Fevereiro de 2006, foi nomeado definitivamente, conforme lista
de classificação final após estágio, para um lugar de técnico superior
de 2.ª classe — turismo, homologada por meu despacho de 14 de
Fevereiro de 2006, o seguinte candidato:

Mário Pedro Silva Carvalho Saavedra.

O candidato dispõe de 20 dias contados da publicação do presente
aviso no Diário da República para tomar posse do respectivo cargo.

(Não está sujeito a visto do Tribunal de Contas.)

14 de Fevereiro de 2006. — O Presidente da Câmara, Ápio Cláu-
dio do Carmo Assunção. 1000298275

CÂMARA MUNICIPAL DE OVAR

Aviso
Alteração da operação de loteamento municipal do Barrei-

ro, freguesia de São João — alvará de loteamento mu-
nicipal datado de 15 de Junho de 2000.

Dr. Manuel Alves de Oliveira, presidente da Câmara Municipal de
Ovar:

Faz público que, em cumprimento do disposto nos artigos 7.º, n.º 5,
22.º, n.º 3, e 27.º, n.º 2, do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezem-
bro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de
Junho, com as necessárias adaptações do disposto no artigo 77.º do
Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, com as alterações intro-
duzidas pelo Decreto-Lei n.º 310/2003, de 10 de Dezembro, na se-
quência das deliberações camarárias de 5 de Janeiro de 2006 e de 16 de
Fevereiro de 2006, é aberto um período de discussão pública do pro-
jecto de alteração do Loteamento Municipal do Barreiro, freguesia de
São João, concelho de Ovar, cuja autorização foi aprovada em 15 de
Junho de 2000 e registada na Conservatória do Registo Predial de Ovar
sob o n.º 03634/211204.

O período de discussão pública tem a duração de 15 dias e iniciar-
-se-á oito dias após a data da publicação do presente aviso no Diário
da República, 3.ª série.

A discussão pública tem por objecto as alterações às seguintes es-
pecificações do alvará de loteamento municipal datado de 15 de Ju-
nho de 2000:

1.ª A área a lotear passa a ser de 19 400 m2;
2.ª A área total dos lotes passa a ser de 14 053 m2;
3.ª O número de lotes passa a ser de 28, com as seguintes áreas:

lote 1: 500 m2; lote 2: 500 m2; lote 3: 500 m2; lote 4:
500 m2; lote 5: 500 m2; lote 6: 500 m2, lote 7: 500 m2; lote
8: 500 m2; lote 9: 500 m2; lote 10: 500 m2; lote 11: 500 m2;
lote 12: 500 m2; lote 13: 500 m2; lote 14: 500 m2; lote 15:
500 m2; lote 16: 500 m2; lote 17: 500 m2; lote 18: 500 m2;
lote 19: 500 m2; lote 20: 500 m2; lote 21: 500 m2; lote 22:
500 m2; lote 23: 540 m2; lote 24: 500 m2; lote 25: 500 m2;
lote 26: 500 m2; lote 27: 500 m2; lote 28: 513 m2;

4.ª Todos os lotes destinam-se à construção de habitações uni-
familiares, com a cércea máxima de dois pisos acima da cota
da soleira;

5.ª A área máxima de implantação das habitações nos lotes passa
a ser de 120 m2; a área máxima de construção de 207,80 m2;
e a área máxima de implantação dos anexos passa a ser de
37,80 m2;

6.ª As habitações e os respectivos anexos devem implantar-se
dentro dos polígonos de implantação definidos na planta de
síntese, não podendo exceder o seu limite;

7.ª As áreas cedidas ao domínio público municipal passam a ser
as seguintes, num total de 5347 m2: áreas verdes de utiliza-
ção colectiva: 2301 m2; passeios: 1581 m2; estacionamen-
to: 271 m2; faixas de rodagem: 1194 m2.

As confrontações de cada um dos lotes passam a ser as constan-
tes do ponto sob a epígrafe «Fraccionamento» da memória descri-
tiva do projecto, datado de 2 de Janeiro de 2006, e aprovado por
deliberação da Câmara Municipal de Ovar de 5 de Janeiro de 2006,
alterada e rectificada através da deliberação n.º 67/2006, de 16 de
Fevereiro de 2006.

As demais condições da presente alteração da operação de lo-
teamento municipal de 15 de Junho de 2000 constam da informa-
ção técnica e peças processuais, nomeadamente memória descriti-
va do projecto e plantas topográficas, à escala 1/10 000 e 1/2000,
de enquadramento, à escala 1/2000, de síntese do loteamento, à
escala 1/500, e de cedências ao domínio público, à escala de 1/
500, e que os interessados podem consultar, nos dias úteis, entre
as 9 e as 16 horas, na Divisão de Planeamento, Estudos e Projec-
tos do Departamento de Planeamento Estratégico e Urbanismo da
Câmara Municipal de Ovar, sita na Praça da República, 3880-
-141 Ovar.

Qualquer interessado pode apresentar por escrito, no decurso do
referido período de discussão pública, reclamações, observações, su-
gestões e pedidos de esclarecimento sobre quaisquer questões que pos-
sam ser consideradas no âmbito do presente procedimento de alte-
ração, as quais deverão ser entregues pessoalmente ou remetidas pelo
correio para a morada supra-referida, mediante requerimento devi-
damente identificado, dirigido ao presidente da Câmara Municipal
de Ovar.

Para constar e devidos efeitos se publica este aviso na 3.ª série do
Diário da República e órgão de comunicação social e outros de igual
teor vão ser afixados nos lugares de estilo.

20 de Fevereiro de 2006. — O Presidente da Câmara, Manuel Al-
ves de Oliveira. 3000195241

Aviso
Operação de loteamento municipal do terreno situado

 a sudeste da rotunda norte do Furadouro, Ovar

Dr. Manuel Alves de Oliveira, presidente da Câmara Municipal de
Ovar:

Faz público que, em cumprimento do disposto nos artigos 7.º, n.º 5,
e 22.º, n.os 3 e 4, do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com
a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, com
as necessárias adaptações do disposto no 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, na sequência das deli-
berações camarárias de 5 de Dezembro de 2005 e de 16 de Fevereiro
de 2006, é aberto um período de discussão publica do projecto de
loteamento municipal do terreno situado a sudeste da rotunda norte
do Furadouro, Ovar.

O período de discussão pública tem a duração de 15 dias e iniciar-
-se-á oito dias após a data da publicação do presente aviso no Diário
da República, 3.ª série.

A discussão pública tem por objecto o projecto de loteamento
aprovado por deliberação da Câmara Municipal de 5 de Dezembro de
2005, rectificada através da deliberação n.º 66/2006, de 16 de Feve-
reiro de 2006, de acordo com a memória descritiva e justificativa
datada de 30 de Novembro de 2005 e plantas anexas (levantamento
topográfico, cedências ao domínio público e planta de síntese), à es-
cala 1/500, elaboradas pelos serviços municipais, e que os interessa-
dos podem consultar, nos dias úteis, entre as 9 e as 16 horas, na Di-
visão de Planeamento, Estudos e Projectos do Departamento de
Planeamento Estratégico e Urbanismo da Câmara Municipal de Ovar,
sita na Praça da República, 3880-141 Ovar.

Qualquer interessado pode apresentar por escrito, no decurso do
referido período de discussão pública, reclamações, observações, su-
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gestões e pedidos de esclarecimento sobre quaisquer questões que pos-
sam ser consideradas no âmbito do presente procedimento de altera-
ção, as quais deverão ser entregues pessoalmente ou remetidas pelo
correio, sob registo para a morada supra-referida, mediante requeri-
mento devidamente identificado, dirigido ao presidente da Câmara
Municipal de Ovar.

Para constar e devidos efeitos se publica este aviso na 3.ª série do
Diário da República e órgão de comunicação social e outros de igual
teor vão ser afixados nos lugares de estilo.

20 de Fevereiro de 2006. — O Presidente da Câmara, Manuel Al-
ves de Oliveira. 3000195243

CÂMARA MUNICIPAL DE PEDRÓGÃO GRANDE

Aviso
Concursos internos de acesso limitado

para lugares de dotação global

Para efeitos do disposto nos artigos 6.º, 27.º e 28.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, com as adaptações constantes do Decre-
to-Lei n.º 238, de 25 de Junho, torna-se público que, autorizado por
meu despacho de 31 de Janeiro de 2006, fazendo uso da competência
própria, se encontram abertos, os seguintes concursos internos de
acesso limitado:

Concursos Número Grupo de pessoal Carreira Categoria Índicede lugares

A 01 Técnico superior ...... Médico veterinário ........................ Assessor .................................................... 610
B 01 Técnico superior ...... Biblioteca arquivo e documentação Assessor .................................................... 610
C 01 Técnico profissional Topógrafo ..................................... Técnico profissional especialista principal 316
D 01 Técnico profissional Desenhador .................................... Técnico profissional especialista ............. 269
E 01 Técnico profissional Turismo ......................................... Técnico profissional especialista ............. 269
F 01 Técnico profissional Animador cultural .......................... Técnico profissional de 1.ª classe ............. 222
G 01 Técnico profissional Fiscal municipal ............................. Fiscal municipal especialista ..................... 285
H 01 Administrativo ......... Assistente administrativo principal Assistente administrativo principal .......... 222

1 — O concurso encontra-se aberto pelo prazo de sete dias úteis a
contar da data da publicação do presente aviso no Diário da Repú-
blica, nos termos do n.º 1 do artigo 32.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.

2 — Prazo de validade — os presentes concursos visam exclusiva-
mente o provimento dos lugares das categorias referidas, esgotando-
-se com o preenchimento dos mesmos.

3 — Remuneração base — é o estipulado através do respectivo
escalão e índice do novo sistema retributivo da função pública nos
termos do Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Outubro, e legislação
complementar.

4 — Legislação aplicável — a este concurso aplicam-se as disposi-
ções dos Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de Julho, aplicado à admi-
nistração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, 404-A/
98, de 18 de Dezembro, aplicado à administração local pelo Decreto-
-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, e ainda os Decretos-Leis
n.os 353-A/89, de 16 de Outubro, com as devidas alterações, 427/89,
de 7 de Dezembro, aplicado por força do Decreto-Lei n.º 409/91, de
17 de Outubro; 247/87, de 17 de Junho, e Decreto-Lei n.º 248/85, de
15 de Julho.

5 — Local de trabalho — será a área do município de Pedrógão
Grande. As condições de trabalho e as regalias sociais são as generica-
mente vigentes para os funcionários da administração local.

6 — Requisitos de admissão:
6.1 — Gerais — 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 idade não inferior a 18 anos;
c) Possuir as habilitações literárias ou profissionais legalmente

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

do obrigatório;
e) Não estar inibido do exercício das funções 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 da vacinação obri-
gatória.

6.2. — Especiais — as constantes 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.

7 — Constituição e composição do júri para:

A — Técnico superior médico veterinário:

Presidente — Eduardo Jorge Henriques Luiz, vice-presiden-
te da Câmara Municipal.

Vogais efectivos:

1.º vogal — Dr. José Napoleão Vlademiro Soares dos
Reis Amaral, médico veterinário assessor da
DRABL — Direcção Regional de Agricultura da
Beira Litoral, que substituirá o presidente do júri nas
suas faltas e impedimentos.

2.º vogal — José Jesus Barreto Lopes, chefe de Divi-
são Municipal.

Vogais suplentes:

1.º vogal — José Antunes Graça, vereador da Câmara
Municipal de Pedrógão Grande.

2.º vogal — José Miguel de Jesus Pereira Barão, verea-
dor da Câmara Municipal de Pedrógão Grande.

B — Técnico superior de biblioteca, arquivo e documentação;
E — Técnico profissional de turismo;
F — Técnico profissional animador cultural:

Presidente — Eduardo Jorge Henriques Luiz, vice-presiden-
te da Câmara Municipal.

Vogais efectivos:

1.º vogal — José Antunes Graça, vereador da Câmara
Municipal de Pedrógão Grande, que substituirá o
presidente do júri nas suas faltas e impedimentos.

2.º vogal — José Jesus Barreto Lopes, chefe de divisão
municipal.

Vogal suplente:

1.º vogal — José Miguel de Jesus Pereira Barão, verea-
dor da Câmara Municipal de Pedrógão Grande.

C — Técnico profissional topógrafo;
D — Técnico profissional desenhador;
G — Técnico profissional fiscal municipal:

Presidente — Eduardo Jorge Henriques Luiz, vice-presiden-
te da Câmara Municipal.

Vogais efectivos:

1.º vogal — José Jesus Barreto Lopes, chefe de Divi-
são Municipal, que substituirá o presidente do júri
nas suas faltas e impedimentos.

2.º vogal — Engenheiro Ricardo Geraldo Fernandes,
engenheiro civil.

Vogais suplentes:

1.º vogal — José Antunes Graça, vereador do Câmara
Municipal de Pedrógão Grande.

2.º vogal — José Miguel de Jesus Pereira Barão, verea-
dor Câmara Municipal de Pedrógão Grande.

H — Assistente administrativo principal:

Presidente — Eduardo Jorge Henriques Luiz, vice-presiden-
te da Câmara Municipal.

Vogais efectivos:

1.º vogal — José Jesus Barreto Lopes, chefe de divisão
municipal, que substituirá o presidente do júri nas suas
faltas e impedimentos.
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2.º vogal — Ana Margarida Rocha Cassiano Barata
Dias, técnica superior de contabilidade.

Vogais suplentes:

1.º vogal — José Antunes Graça, vereador Câmara
Municipal de Pedrógão Grande.

2.º vogal — José Miguel de Jesus Pereira Barão, verea-
dor Câmara Municipal de Pedrógão Grande.

8 — Métodos de selecção a utilizar — a selecção dos candidatos
será feita por avaliação curricular e prova de conhecimentos teóricos
sobre o conteúdo funcional de cada categoria.

8.1 — Avaliação curricular — visando o disposto no artigo 22.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, cujos critérios de apreciação
e ponderação serão os seguintes, classificados de 0 a 20 valores:

a) HAB — habilitações literárias;
b) FP — formação profissional;
c) EP — experiência profissional;
d) CS — classificação de serviço.

A avaliação curricular é ponderada pela avaliação dos factores HAB,
FP, EP, CS.

As regras a observar na valorização dos diversos elementos são os
seguintes:

a) Habilitações literárias — (HAB):

Escolaridade obrigatória — 16 valores;
Até ao 11.º ano de escolaridade — 17 valores;
12.º ano de escolaridade — 18 valores;
Bacharelato — 19 valores;
Licenciatura — 20 valores.

b) Formação profissional (FP) — para efeitos do factor de
formação profissional, apenas serão ponderadas as acções de
formação directamente relacionadas com as áreas funcionais
dos lugares postos a concurso, tendo em conta a sua perti-
nência e ou relevância para o exercício das correspondentes
funções:

Sem formação profissional — 8 valores;
Até 60 horas — 10 valores;
> 60 < = 90 horas — 14 valores;
> 90 < = 120 horas — 16 valores;
> 120 horas — 20 valores.

Nota. — Um dia de formação será equivalente a sete ho-
ras.

c) Experiência profissional (EP) — em que se ponderará o
desempenho efectivo de funções idênticas ao cargo a pro-
ver, com avaliação da sua natureza e duração, até um máxi-
mo de 20 valores:

Experiência profissional:

Superior a três anos — 20 valores;
De dois a três anos — 18 valores;
De um a dois anos — 15 valores;
Até um ano — 10 valores;
Sem experiência — 8 valores.

d) Classificação de serviço (CS):

Muito bom — 18 valores;
Bom — 14 valores.

A avaliação curricular será obtida através da seguinte fórmula:

AC =
 (HL + FP + EP + CS)

4

8.2 — A prova de conhecimentos teóricos sobre o conteúdo fun-
cional de cada categoria, será classificada de 0 a 20 valores e pontuada
da seguinte forma:

Não favorável — inferior a 10 pontos;
Favorável com reservas — 10 a 12 pontos;
Favorável — 13 pontos;
Bastante favorável — 14 a 15 pontos;
Preferencialmente favorável — 16 a 20 pontos.

8.3 — Classificação final dos candidatos traduzir-se-á numa escala
de 0 a 20 valores de acordo com a seguinte fórmula.

CF =
 (AC + PCT)

2
em que:

CF = classificação final;
AC = avaliação curricular;
PCT = prova de conhecimentos teóricos.

9 — Os critérios de apreciação e ponderação dos métodos de se-
lecção, bem como o sistema de classificação final, incluindo a respec-
tiva fórmula classificativa, constam de actas de reunião do júri do
concurso, sendo as mesmas facultadas aos candidatos sempre que so-
licitadas.

10 — As candidaturas deverão ser formalizadas mediante requeri-
mento, dirigido ao presidente da Câmara Municipal de Pedrógão Gran-
de, podendo ser entregue pessoalmente na Secretaria da referida Câ-
mara Municipal ou enviado pelo correio, com aviso de recepção, para
a Câmara Municipal de Pedrógão Grande, Largo da Devesa, 3274-
-909 Pedrógão Grande, dentro do prazo fixado, e nele deverão cons-
tar os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, estado civil, filiação, natura-
lidade, data de nascimento, número e data do bilhete de iden-
tidade e serviço de identificação que o emitiu, número fiscal
de contribuinte, residência, código postal e número de tele-
fone, se possuir);

b) Identificação do concurso a que se candidata, mediante refe-
rência ao número, data e página do Diário da República onde
foi publicado o aviso de abertura do concurso;

c) Habilitações literárias;
d) Habilitações e experiência profissional;
e) Quaisquer outros elementos que julguem ser susceptíveis de

influírem na apreciação do seu mérito e que serão tidos em
consideração se devidamente comprovados.

11 — Os requerimentos de admissão deverão ser acompanhados dos
seguintes documentos, sob pena de exclusão:

a) Certificado de habilitações literárias, ou fotocópia autenti-
cada da mesma;

b) Curriculum vitae detalhado, assinado e dactilografado em
papel formato A4, acompanhado de relatório de actividade
desenvolvida na actual categoria;

c) Fotocópia do bilhete de identidade actualizado.

12 — Assiste ao júri a faculdade de exigir a quaisquer candidatos,
em caso de dúvida sobre a situação que descrevem a apresentação de
documentos comprovativos das suas declarações.

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

14 — Listas de admissão e de classificação — os concorrentes se-
rão notificados, conforme definido no Decreto-Lei n.º 204/98, de
11 de Julho, sendo os mesmos afixados no átrio do edifício dos Paços
do Concelho.

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

2 de Fevereiro de 2006. — O Presidente da Câmara, João Manuel
Gomes Marques. 3000195244

CÂMARA MUNICIPAL DE PENAFIEL

Aviso
Contratos a termo certo — renovações

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho de
16 de Janeiro do ano corrente, foi renovado por três anos o contrato
a termo resolutivo certo celebrado com a socióloga das organizações
Cátia Isabel Marques Ferreira Vasconcelos Monteiro, a partir de 4 de
Fevereiro de 2006.

(Isento de visto do Tribunal de Contas.)

10 de Fevereiro de 2006. — O Vereador, com competências dele-
gadas, Antonino Aurélio Vieira de Sousa. 3000195275
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Aviso

Contratos a termo certo — rescisões

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho
de 29 de Dezembro de 2005, foi autorizada a rescisão do contrato
a termo resolutivo certo, a tempo parcial, celebrado com Fátima
Cristina Ferreira Silva, cozinheira, a partir de 29 de Dezembro de
2005.

13 de Janeiro de 2006. — O Vereador, com competências delega-
das, Antonino Aurélio Vieira de Sousa. 3000195276

Aviso

Contratos a termo certo — rescisões

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho de
28 de Novembro de 2005, foi autorizada a rescisão do contrato a
termo resolutivo certo, a tempo parcial, celebrado com Gisela Luísa
Vasconcelos Almeida, professora de inglês a partir de 30 de Novem-
bro de 2005.

16 de Janeiro de 2006. — O Vereador, com competências delega-
das, Antonino Aurélio Vieira de Sousa. 3000195278

CÂMARA MUNICIPAL DA PÓVOA DE VARZIM

Aviso
Alteração de licença de operação de loteamento

Em cumprimento do disposto no n.º 3 do artigo 22.º e n.º 2 do
artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, dá-se
conhecimento que está aberto um período de discussão pública re-
lativo ao pedido de alteração da licença de operação de loteamento,
a que se refere o alvará n.º 6/2002, de 4 de Junho, emitido em nome
de MARDEBEIRIZ — Imobiliário, L.da, para os prédios sitos na
Rua das Barrocas, freguesia de Beiriz, município da Póvoa de Var-
zim.

O período de discussão pública terá o seu início no oitavo dia, a
contar da publicação do presente aviso, e a duração de 15 dias.

O pedido de alteração da licença de operação de loteamento e res-
pectivo processo encontram-se disponíveis, para consulta, na Secção
de Licenciamento de Obras desta Câmara Municipal, das 8 horas e
30 minutos às 15 horas, podendo os proprietários dos lotes apresen-
tar oposição escrita, em requerimento dirigido ao presidente desta Câ-
mara Municipal, para efeitos do disposto no n.º 3 do artigo 27.º do
diploma referenciado.

11 de Janeiro de 2006. — O Vereador, com competências delega-
das, no âmbito Divisão de Obras Particulares, José Pedro Matos Fer-
reira. 3000195263

Aviso

Alteração de licença de operação de loteamento

Em cumprimento do disposto no n.º 3 do artigo 22.º e n.º 2 do
artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, dá-se co-
nhecimento que está aberto um período de discussão pública relativo
ao pedido de alteração da licença de operação de loteamento, a que se
refere o alvará n.º 53/1976, de 28 de Setembro, emitido em nome de
Emília Ramos Lopes, para o prédio sito no lugar de Casal do Monte,
freguesia de Argivai, município da Póvoa de Varzim.

O período de discussão pública terá o seu início no oitavo dia, a
contar da publicação do presente aviso, e a duração de 15 dias.

O pedido de alteração da licença de operação de loteamento e res-
pectivo processo encontram-se disponíveis, para consulta, na Secção
de Licenciamento de Obras desta Câmara Municipal, das 8 horas e
30 minutos às 15 horas, podendo os proprietários dos lotes apresen-
tar oposição escrita, em requerimento dirigido ao presidente desta Câ-
mara Municipal, para efeitos do disposto no n.º 3 do artigo 27.º do
diploma referenciado.

21 de Fevereiro de 2006. — O Vereador, com competências dele-
gadas, no âmbito Divisão de Obras Particulares, José Pedro Matos
Ferreira. 3000195265

CÂMARA MUNICIPAL DE SALVATERRA DE MAGOS

Aviso
Para os devidos efeitos se torna público que, nos termos da alínea b)

do n.º 1 do artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro,
aplicável à administração local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de
Outubro, foram celebrados contratos de trabalho a termo certo, ao
abrigo da alínea h) do n.º 1 do artigo 9.º da Lei n.º 23/2004, de 22 de
Junho, com os seguintes trabalhadores:

António Monteiro Pirralha — na categoria de cabouqueiro, pelo
período de seis meses, com efeitos a partir de 19 de Dezem-
bro de 2005.

Hermínio Lúcio Pinheiro — na categoria de cabouqueiro, pelo
período de seis meses, com efeitos a partir de 19 de Dezem-
bro de 2005.

Maria Luísa da Silva Rodrigues — na categoria de cantoneiro de
limpeza, pelo período de seis meses, com efeitos a partir de
19 de Dezembro de 2005.

21 de Dezembro de 2005. — A Presidente da Câmara, Ana Cris-
tina Ribeiro. 3000191981

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA FEIRA

Aviso

Concurso externo de ingresso para admissão de um
estagiário da carreira de técnico superior de economia

Nomeação após dispensa de frequência de estágio
pelo período ainda em falta

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 por força do Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro,
torna-se público que, de acordo com a acta relatório do júri do con-
curso em epígrafe, baseado no Acórdão n.º 100/98, do Tribunal de
Contas, foi por despacho de 11 de Janeiro de 2006, do presidente da
Câmara, nomeada definitivamente, com dispensa de frequência do
estágio pelo período ainda em falta, em técnico superior de econo-
mia de 2.ª classe, escalão 1, índice 400, Elisabete Vita Martins da Cruz,
devendo a nomeada apresentar-se a tomar posse, no prazo de 20 dias,
a contar da data da publicação do presente aviso no Diário da Repú-
blica.

(Não sujeito a visto prévio do Tribunal de Contas com base no
disposto no n.º 1 do artigo 46.º, conjugado com o n.º 1 do artigo 114.º
da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.)

13 de Janeiro de 2006. — O Presidente da Câmara, Alfredo de
Oliveira Henriques. 1000298259

Aviso
Concurso externo de ingresso para admissão de dois
estagiários da carreira de técnico superior de design

Nomeação após dispensa de frequência de estágio
pelo período ainda em falta

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 por força do Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro,
torna-se público que, de acordo com a acta relatório do júri do con-
curso em epígrafe, baseado no Acórdão n.º 100/98, do Tribunal de
Contas, foram por meu despacho de 11 de Janeiro de 2006, nomea-
dos definitivamente, com dispensa de frequência do estágio pelo pe-
ríodo ainda em falta, em técnico superior de design de 2.ª classe, es-
calão 1, índice 400, Sérgio Manuel Ribeiro Dias e José Luís Leonardo
Vinhas, devendo os nomeados apresentarem-se a tomar posse, no
prazo de 20 dias, a contar da data da publicação do presente aviso no
Diário da República.

(Não sujeito a visto prévio do Tribunal de Contas com base no
disposto no n.º 1 do artigo 46.º, conjugado com o n.º 1 do artigo 114.º
da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.)

16 de Janeiro de 2006. — O Presidente da Câmara, Alfredo de
Oliveira Henriques. 1000298257
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Aviso
Concurso externo de ingresso para admissão de dois
estagiários da carreira de técnico superior de direito

Nomeação após dispensa de frequência de estágio
pelo período ainda em falta

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 por força do Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro,
torna-se público que, de acordo com a acta relatório do júri do con-
curso em epígrafe, baseado no Acórdão n.º 100/98, do Tribunal de
Contas, foram por meu despacho de 11 de Janeiro de 2006, nomea-
das definitivamente, com dispensa de frequência do estágio pelo pe-
ríodo ainda em falta, em técnico superior de direito de 2.ª classe,
escalão 1, índice 400, Júlia Maria Correia Santos e Ana Maria Coelho
Santos, devendo as nomeadas apresentarem-se a tomar posse, no prazo
de 20 dias, a contar da data da publicação do presente aviso no Diá-
rio da República.

(Não sujeito a visto prévio do Tribunal de Contas com base no
disposto no n.º 1 do artigo 46.º, conjugado com o n.º 1 do artigo 114.º
da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.)

16 de Janeiro de 2006. — O Presidente da Câmara, Alfredo de
Oliveira Henriques. 1000298258

Aviso
Alfredo de Oliveira Henriques, presidente da Câmara Municipal de Santa

Maria da Feira:

Nos termos e para efeitos do preceituado no artigo 77.º do Decre-
to-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, por remissão do n.º 1 do ar-
tigo 22.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com as al-
terações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho,
torna-se público que a Câmara Municipal de Santa Maria da Feira vai
proceder à abertura do período de discussão pública do pedido de li-
cenciamento de um alvará de loteamento, que consiste na constitui-
ção de 80 lotes, sendo 78 lotes destinados à construção de habitações
unifamiliares e 2 lotes destinados a equipamento, que corre os seus
termos sob o:

Processo n.º 1388/2005;
Requerente — Município de Santa Maria da Feira.

Os prédios a lotear estão descritos na Conservatória do Registo
Predial de Santa Maria da Feira sob os n.os 00980/210999, 00900/
300697, 01118/050701, 01185/300402, 01301/130804, 00812/
180795, 00073/070586, 1277/19990712, 1106/20010416, 01186/
300402 e inscritos na matriz rústica e urbana, da freguesia de Santa
Maria de Lamas, deste concelho.

A discussão pública decorrerá pelo período de 15 dias úteis e inici-
ar-se-á oito dias úteis após a publicação do presente aviso no Diário
da República, podendo os interessados consultar o processo de licen-
ciamento e respectivos pareceres e informações técnicas no Depar-
tamento Jurídico e Administrativo da Câmara Municipal, sita no Largo
da República, em Santa Maria da Feira, durante o horário normal de
expediente (das 9 horas às 12 horas e 30 minutos e das 14 horas às
17 horas e 30 minutos).

No caso de oposição, os interessados podem apresentar, por escri-
to, a sua exposição devidamente fundamentada, através de requeri-
mento dirigido ao presidente da Câmara.

27 de Janeiro de 2006. — O Vereador, por delegação, José Manuel
da Silva Oliveira. 3000195223

Aviso
Alfredo de Oliveira Henriques, presidente da Câmara Municipal de

Santa Maria da Feira:

Nos termos e para efeitos do preceituado no artigo 77.º do Decre-
to-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, por remissão do n.º 1 do ar-
tigo 22.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com as al-
terações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho,
torna-se público que a Câmara Municipal de Santa Maria da Feira vai
proceder à abertura do período de discussão pública do pedido de li-
cenciamento de alteração ao lote n.º 170 do alvará de loteamento
n.º 107/78, emitido em 13 de Setembro de 1978, que consiste em au-

mentar a área de construção e implantação, diminuir o número de
pisos para rés-do-chão + A, bem como construir anexos com 70 m2,
que corre os seus termos sob:

Processo n.º 1780/2005/URB;
Requerente — Hugo Liliano Santos Andrade.

O lote a alterar está descrito na Conservatória do Registo Predial
de Santa Maria da Feira sob o n.º 02123/070498, e inscrito na matriz
urbana sob o artigo 2.280, da freguesia de São João de Ver, deste
concelho.

A discussão pública decorrerá pelo período de 15 dias úteis e inici-
ar-se-á oito dias úteis após a publicação do presente aviso no Diário
da República, podendo os interessados consultar o processo de licen-
ciamento e respectivos pareceres e informações técnicas no Depar-
tamento Jurídico e Administrativo da Câmara Municipal, sita no Largo
da República, em Santa Maria da Feira, durante o horário normal de
expediente (das 9 horas às 12 horas e 30 minutos e das 14 horas às
17 horas e 30 minutos).

No caso de oposição, os interessados podem apresentar, por escri-
to, a sua exposição devidamente fundamentada, através de requeri-
mento dirigido ao presidente da Câmara.

3 de Fevereiro de 2006. — O Vereador, por delegação, José Ma-
nuel da Silva Oliveira. 3000195218

Aviso
Alfredo de Oliveira Henriques, presidente da Câmara Municipal de Santa

Maria da Feira:

Nos termos e para efeitos do preceituado no artigo 77.º do Decre-
to-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, por remissão do n.º 1 do ar-
tigo 22.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com as al-
terações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho,
torna-se público que a Câmara Municipal de Santa Maria da Feira vai
proceder à abertura do período de discussão pública do pedido de li-
cenciamento de alteração ao lote n.º 14 do alvará de loteamento
n.º 115/80, emitido em 6 de Março de 1980, que consiste em aumen-
tar as áreas de implantação e construção, diminuir o número de pisos
de rés-do-chão +A para rés-do-chão, bem como construir anexos com
108 m2, que corre os seus termos sob:

Processo n.º 2037/2005/URB;
Requerente — Américo Marques Moreira.

O lote a alterar está descrito na Conservatória do Registo Predial
de Santa Maria da Feira sob o n.º 01319/210405, e inscrito na matriz
urbana sob o artigo 1498, da freguesia de Paços de Brandão, deste
concelho.

A discussão pública decorrerá pelo período de 15 dias úteis e inici-
ar-se-á oito dias úteis após a publicação do presente aviso no Diário
da República, podendo os interessados consultar o processo de licen-
ciamento e respectivos pareceres e informações técnicas no Depar-
tamento Jurídico e Administrativo da Câmara Municipal, sita no Largo
da República, em Santa Maria da Feira, durante o horário normal de
expediente (das 9 horas às 12 horas e 30 minutos e das 14 horas às
17 horas e 30 minutos).

No caso de oposição, os interessados, podem apresentar, por escri-
to, a sua exposição devidamente fundamentada, através de requeri-
mento dirigido ao presidente da Câmara.

6 de Fevereiro de 2006. — O Vereador, por delegação, José Ma-
nuel da Silva Oliveira. 3000195221

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO TIRSO

Aviso
Procedimento concursal para provimento de um lugar

de direcção intermédia de 2.º grau

Para os devidos efeitos se torna público que, por despachos do
presidente desta Câmara Municipal de 22 de Dezembro de 2005 e
26 de Janeiro de 2006, e nos termos do disposto nos artigos 20.º e
21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, com a redacção que lhe foi
conferida pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto, aplicável à adminis-
tração local pelo Decreto-Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril, se encon-
tra aberto procedimento concursal para provimento do cargo de che-
fe da Divisão de Cartografia e Informação Geográfica.
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1 — Área de actuação — a área de actuação traduz-se no exer-
cício das competências definidas no artigo 4.º do Decreto-Lei
n.º 93/2004, de 20 de Abril, de forma a assegurar o bom funciona-
mento dos serviços cometidos a esta divisão, bem como na pros-
secução das atribuições previstas nos n.os 7.4, 7.4.1 e 7.4.2 do ar-
tigo 23.º da Estrutura Orgânica desta Câmara Municipal, publicada
no apêndice n.º 76, 2.ª série do Diário da República, n.º 107, de
3 de Junho de 2005.

2 — Requisitos legais de provimento — poderão candidatar-se to-
dos os funcionários que reúnam os requisitos previstos no n.º 1 do
artigo 20.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, com a redacção dada
pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto, em conjugação com o n.º 1 do
artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril.

3 — Perfil — experiência no desempenho de funções dirigentes;
capacidade de liderança e motivação dos seus colaboradores por for-
ma a garantir a prossecução das atribuições cometidas ao respectivo
serviço; aptidão para a promoção de uma gestão orientada para resul-
tados, aplicando metodologias de planeamento, controlo e avaliação;
desempenho orientado para o reforço da qualidade, da eficácia e da
eficiência dos serviços e para a valorização profissional dos funcio-
nários.

4 — Requisitos de admissão — podem candidatar-se os funcionári-
os que, até ao termo do prazo de entrega de candidaturas, reúnam os
requisitos previstos no n.º 1 do artigo 20.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de
Janeiro, na actual redacção dada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agos-
to, em conjugação com o disposto no n.º 1 do artigo 9.º do Decreto-
-Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril.

5 — Prazo — as candidaturas deverão ser apresentadas na Câmara
Municipal de Santo Tirso (Divisão de Recursos Humanos), até ao
último dia do prazo de candidaturas referido na Bolsa de Emprego
Público.

6 — As candidaturas deverão ser formalizadas mediante requeri-
mento dirigido ao presidente da Câmara Municipal de Santo Tirso,
podendo ser entregues pessoalmente na Divisão de Recursos Huma-
nos da Câmara Municipal de Santo Tirso, Praça de 25 de Abril, 4780-
-373 Santo Tirso, ou remetidos pelo correio, registados e com avi-
so de recepção, expedidos até ao termo do prazo fixado para
apresentação das candidaturas, para a mesma morada, e nele deve-
rão constar os seguintes elementos: nome, estado civil, filiação, na-
turalidade, nacionalidade, data de nascimento, número e data do bi-
lhete de identidade e serviço de identificação que o emitiu, número
fiscal de contribuinte, residência, código postal, número de telefo-
ne, habilitações literárias, referência ao concurso a que se candidata
e assinatura.

Os candidatos deverão especificar no requerimento quaisquer cir-
cunstâncias passíveis de influírem na apreciação do seu mérito ou de
constituírem motivo de preferência legal, as quais, todavia, só serão
tidas em consideração pelo júri se devidamente comprovadas.

7 — O requerimento de admissão a concurso deve ser acompanha-
do, sob pena de exclusão, da seguinte documentação:

a) Declaração devidamente autenticada, emitida pelo serviço ou
organismo de origem, da qual constem, inequivocamente, a
natureza do vínculo, a antiguidade na actual categoria, na
carreira e na função pública;

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

c) Fotocópia do bilhete de identidade, válido, e número fiscal
de contribuinte;

d) Curriculum vitae pormenorizado e documentado, datado e
assinado pelo candidato, com indicação das tarefas desen-
volvidas ao longo da sua actividade profissional e respecti-
vos tempos de duração;

e) Documentos comprovativos dos elementos que os candida-
tos considerem relevantes para apreciação do seu mérito,
nomeadamente na formação profissional, ou que possam
constituir motivo de preferência legal.

Os candidatos pertencentes ao quadro de pessoal desta Câmara
Municipal ficam dispensados da apresentação dos documentos indica-
dos neste número, desde que constem dos respectivos processos indi-
viduais.

8 — Assiste ao júri a faculdade de exigir a quaisquer candidatos, em
caso de dúvidas sobre a situação que descreveram, a apresentação de
documentos comprovativos das suas declarações.

9 — As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão punidas
nos termos da lei.

10 — Composição do júri:

Presidente — arquitecto José António Ferreira Lopes, director
do Departamento de Planeamento e Habitação, em regime de
substituição.

Vogais efectivos:

Engenheiro Carlos António Nogueira Veloso, director do
Departamento de Obras Municipais, e professor arquitecto
Manuel Fernandes de Sá, da Faculdade de Arquitectura da
Universidade do Porto.

Vogais suplentes:

Dr.ª Maria Adriana Salgado Magalhães, directora do Depar-
tamento Administrativo, e arquitecta Maria do Rosário
Alves Sousa Rocha, chefe da Divisão de Estudos e Pla-
neamento.

11 — Métodos de selecção:

Avaliação curricular — visa avaliar as aptidões profissionais dos
candidatos na área para que o procedimento concursal é aber-
to, com base na análise do respectivo currículo, nomeadamente
no que diz respeito às habilitações literárias, à experiência
profissional e à formação profissional;

Entrevista profissional de selecção — o júri avaliará, numa rela-
ção interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as apti-
dões dos candidatos para o exercício do cargo, sendo aprecia-
dos os seguintes factores: motivação para a função; sentido
crítico; expressão e fluência verbais e capacidade em estabele-
cer objectivos organizacionais.

12 — O ordenamento final dos candidatos será expresso de 0 a
20 valores e resultará da aplicação da seguinte fórmula:

CF =
 AC + EPS

2
em que:

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

13 — O provimento do lugar será feito por despacho do presiden-
te da Câmara Municipal, pelo período de três anos, renovável por
iguais períodos de tempo, de acordo com o Estatuto de Pessoal Diri-
gente.

14 — O presente aviso será publicado em órgão de imprensa e
na Bolsa de Emprego Público, conforme preconiza o artigo 21.º
da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, com as alterações que lhe
foram conferidas pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto, em con-
jugação com o disposto no artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 93/2004,
de 20 de Abril.

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

3 de Fevereiro de 2006. — O Presidente da Câmara, António Al-
berto Castro Fernandes. 1000298299

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MADEIRA

Aviso
Nomeação

Para os efeitos legais torna-se público que, por meu despacho da-
tado de 26 de Janeiro de 2006, precedido de concurso público de in-
gresso, aberto por aviso publicado no Diário da República, 3.ª série,
de 8 de Junho de 2005, foi nomeada a candidata Célia Maria Flor da
Silva, para ocupar o lugar do quadro de pessoal desta Câmara Munici-
pal, de técnica superior de 2.ª classe, carreira de serviço social, a que
corresponde o escalão 1, índice 400, da tabela remuneratória da fun-
ção pública.

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

(Isento de visto do Tribunal de Contas, nos termos do artigo 114.º
da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.)

3 de Fevereiro de 2006. — O Presidente da Câmara, M. Castro
Almeida. 1000298278
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CÂMARA MUNICIPAL DO SEIXAL

Aviso n.º 14 DRH/SR-06
Nomeação

Para os devidos efeitos se torna público que, pelo despacho do pre-
sidente da Câmara Municipal n.º 48/PCM/2006, de 6 de Fevereiro, foi
Maria Ercília Botelho da Palma provida na categoria de engenheiro
assessor principal, da carreira de técnico superior, escalão 2, índice 770,
com efeitos reportados a 19 de Maio de 2002.

7 de Fevereiro de 2006. — A Vereadora do Pelouro dos Recursos
Humanos, Património e Acção Social, Corália de Almeida Loureiro.

3000195210

Aviso n.º 15 DRH/SR-06
Nomeação

Para os devidos efeitos se torna público que, pelo despacho do
presidente da Câmara Municipal n.º 49/PCM/2006, de 6 de Feve-
reiro, foi Carla Maria Rebelo Jardim Lopes Miranda provida na
categoria de arquitecto principal, da carreira de técnico superior,
escalão 1, índice 510, com efeitos reportados a 31 de Março de
2005.

7 de Fevereiro de 2006. — A Vereadora do Pelouro dos Recursos
Humanos, Património e Acção Social, Corália de Almeida Loureiro.

3000195212

Aviso n.º 16 DRH/SR-06
Reclassificações profissionais

Para os devidos efeitos se torna público que, pelo despacho
n.º 53/PCM/2006, de 7 de Fevereiro de 2006, proferido pelo pre-
sidente da Câmara Municipal, foi reclassificado o funcionário abaixo
indicado.

Ao abrigo das disposições conjugadas do artigo 6.º do Decreto-Lei
n.º 497/99, de 19 de Novembro, alínea e) do artigo 2.º e do n.º 2 do
artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro, foi nomeado
o seguinte funcionário:

Feliciano António Ferreira dos Santos, motorista de transportes
colectivos, índice 233, escalão 5.

Deve o mesmo tomar posse no prazo de 20 dias, contados a partir
da data da publicação do presente aviso no Diário da República.

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

15 de Fevereiro de 2006. — A Vereadora do Pelouro dos Recursos
Humanos, Património e Acção Social (por delegação de competên-
cias), Corália de Almeida Loureiro. 3000195213

Aviso n.º 17 DRH/SR-06
Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho da ve-

readora do pelouro de recursos humanos, património e acção social
datado de 27 de Janeiro de 2006, foi autorizado o pedido de exonera-
ção de João Filipe de Jesus Marques, com efeitos a partir de 18 de
Janeiro de 2006.

7 de Fevereiro de 2006. — A Vereadora do Pelouro dos Recursos
Humanos, Património e Acção Social, Corália de Almeida Loureiro.

3000195215

Aviso n.º 18/DRH/SP/2006
Lista de antiguidades do ano de 2005

Para os devidos efeitos se torna público que se encontra afixada,
na Divisão de Recursos Humanos, a lista de antiguidade referente ao
ano de 2005, nos termos do n.º 3 do artigo 95.º do Decreto-Lei
n.º 100/99, de 31 de Março.

24 de Fevereiro de 2006. — A Vereadora do Pelouro dos Recursos
Humanos, Património e Acção Social, Corália de Almeida Loureiro.

3000195217

CÂMARA MUNICIPAL DE SEVER DO VOUGA

Aviso

Renovação de contrato

Para os devidos efeitos, torna-se público que, por despacho do
presidente da Câmara com data de 17 de Janeiro de 2006, foram
renovados, por mais um ano, com efeitos a partir de 18 de Janeiro
de 2006, e com base nas disposições indicadas no artigo 140.º da
Lei n.º 99/2003, de 27 de Agosto, que aprova o Código do Traba-
lho, e no artigo 10.º da Lei n.º 23/2004, de 22 de Junho, os contra-
tos de trabalho a termo resolutivo certo celebrado com as auxiliares
dos serviços:

Maria Carolina da Silva Tavares.
Maria de Fátima Bastos Cruz Barca.
Maria Edite de Jesus Amaral.

17 de Janeiro de 2006. — O Presidente da Câmara, Manuel da Silva
Soares. 3000191387

Aviso

Contrato de avença

Para os devidos efeitos se torna público que foi celebrado o con-
trato de avença, nos termos do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 409/
91, de 17 de Outubro, com a professora Maria Isabel das Neves
Pinheiro de Castro, para ministrar formação no âmbito do Progra-
ma de Generalização do Ensino de Inglês nos 3.º e 4.º anos do 1.º
Ciclo do Ensino Básico, com início em 7 de Fevereiro de 2006 e
termo em 7 de Maio de 2006, durante o período de licença de ma-
ternidade da professora Ana Sofia da Silva Fernandes e em sua subs-
tituição.

7 de Fevereiro de 2006. — O Presidente da Câmara, Manuel da
Silva Soares. 3000195246

CÂMARA MUNICIPAL DE TERRAS DE BOURO

Aviso

Nomeação

Concurso interno geral de acesso para provimento
de um lugar de operário qualificado principal (trolha)

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do pre-
sidente da Câmara Municipal datado de 10 de Fevereiro de 2006, foi
nomeado o seguinte candidato ao concurso interno geral de acesso
para provimento de um lugar de operário qualificado principal (tro-
lha), aberto por aviso publicado no Diário da República, 3.ª série,
n.º 234, de 7 de Dezembro de 2005:

Manuel Pereira da Rocha.

10 de Fevereiro de 2006. — O Presidente da Câmara, António José
Ferreira Afonso. 1000298297

Aviso
Nomeação

Concurso interno geral de acesso para provimento
de dois lugares de assistente administrativo principal

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do pre-
sidente da Câmara Municipal datado de 10 de Fevereiro de 2006, foram
nomeadas as seguintes candidatas ao concurso interno geral de acesso
para provimento de dois lugares de assistente administrativo princi-
pal, aberto por aviso publicado no Diário da República, 3.ª série,
n.º 234, de 7 de Dezembro de 2005:

Ana Maria Morais Antunes.
Maria Angelina Simões Martins Roupar.

10 de Fevereiro de 2006. — O Presidente da Câmara, António José
Ferreira Afonso. 1000298298
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CÂMARA MUNICIPAL DE TOMAR

Aviso n.º 01/2006
Loteamento municipal n.º 01/99

Aditamento n.º 11

Fernando Rui Corvêlo de Sousa, vereador da Câmara Municipal de
Tomar:

Faz saber que, nos termos do n.º 2 do artigo 78.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, a Câmara Municipal de
Tomar emitiu, em 2 de Fevereiro de 2006, o aditamento n.º 11 ao
alvará de loteamento municipal n.º 1/99, de 10 de Fevereiro, sito em
Charneca do Maxial, freguesia da Madalena, concelho de Tomar, em
nome da Câmara Municipal de Tomar, portadora do número de con-
tribuinte 506738914, com sede na Praça da República, freguesia de
São João Baptista, concelho de Tomar.

O presente aditamento titula a alteração ao prédio descrito na Con-
servatória do Registo Predial sob o artigo 65 684, inscrito na matriz
predial rústica sob o n.º 5146 da freguesia da Madalena, e consiste na
redelimitação e no aumento da área do lote F em 1500 m2 (área já
desafectada do domínio público) constituindo-se o lote n.º 12 ALT.

Respeita o disposto no Plano Director Municipal em vigor.
Designação do lote n.º 12 ALT:

Área do lote — 5500 m2;
Área máxima de implantação — 3300 m2;
Volume máximo de construção — 27 500 m3;
Confrontações: Norte, Rua B; Sul, lote n.º 8 ALT e terrenos

municipais; nascente, lote A; poente, terrenos municipais.

E para constar se lavrou o presente e outros de igual teor, que vão
ser afixados nos locais do costume, publicados em jornal local e de
âmbito nacional e na 3.ª série do Diário da República.

2 de Fevereiro de 2006. — O Vereador (por delegação de compe-
tências de 28 de Outubro de 2005), Fernando Rui Corvêlo de Sousa.

1000298252

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA DO BISPO

Aviso n.º 02/2006
Concurso interno de acesso limitado para um lugar de

técnico superior de 1.ª classe — jurista, um lugar de
técnico superior de 1.ª classe — área de relações inter-
nacionais, um lugar de técnico de 1.ª classe — área ad-
ministrativa e financeira, um lugar de tesoureiro espe-
cialista, um lugar de técnico profissional de 1.ª classe —
desenhador e um lugar de assistente administrativo
principal.

Para os devidos efeitos, torna-se público que, por meus despachos
de 7 de Fevereiro de 2006, e no uso da competência que me é confe-
rida pela alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º do Decreto-Lei n.º 169/99,
de 18 de Setembro, na redacção que lhe é dada pela Lei n.º 5-A/2002,
de 11 de Janeiro, nomeei, com efeitos a partir de 1 de Fevereiro de
2006, para os lugares em epígrafe, os candidatos:

Paula Cristina Barros dos Reis, para um lugar de técnico superior
de 1.ª classe — jurista.

Ana Maria Silva e Sousa, para um lugar de técnico superior de
1.ª classe — área de relações internacionais.

Suzel Margarida da Glória Duarte, para um lugar de técnico de
1.ª classe — área administrativa e financeira.

Maria de Jesus Amantes Borba, para um lugar de tesoureiro es-
pecialista.

Isa José de Jesus Xavier Salvador, para um lugar de técnico pro-
fissional de 1.ª classe — desenhadora.

Maria Fernanda da Costa Rosado Soares, para um lugar de assis-
tente administrativo principal.

Os termos de aceitação deverão ser assinados no prazo legal de
20 dias, contados a partir da publicação do presente aviso no Diário
da República.

(Isento do visto do Tribunal de Contas, nos termos do n.º 1 do
artigo 46.º, conjugado com o n.º 1 do artigo 114.º da Lei n.º 98/97,
de 26 de Agosto.)

7 de Fevereiro de 2006. — O Presidente da Câmara, Gilberto Re-
polho dos Reis Viegas. 1000298289

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA FLOR

Aviso
Torna-se público, para os devidos efeitos, que esta Câmara Muni-

cipal, precedendo concurso e por despacho do presidente da Câmara
de 1 de Fevereiro de 2006, celebrou contrato de trabalho a termo
resolutivo, por urgente conveniência de serviço, nos termos da
alínea h) do n.º 1 do artigo 9.º da Lei n.º 23/2004, de 22 de Junho,
com início em 6 de Fevereiro de 2006, pelo período de 12 meses,
com Cláudia Isabel Vilares Carvalho, técnica de contabilidade, do gru-
po de pessoal técnico.

8 de Fevereiro de 2006. — O Presidente da Câmara, Artur Gui-
lherme Gonçalves Vaz Pimentel. 1000298291

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA NOVA DE GAIA

Aviso
Concurso externo de ingresso para um lugar de chefe

de serviços de limpeza — n.º 06/05

Lista de classificação

Em cumprimento e para os efeitos do disposto no artigo 24.º, n.º 2,
alínea b), do Decreto-Lei n.º 498/88, de 30 de Dezembro, faz-se pú-
blico que a lista de classificação dos candidatos ao concurso em epí-
grafe, aberto por aviso publicado no Diário da República de 21 de
Fevereiro de 2005, se encontra afixada e pode ser consultada na vi-
trina do corredor de acesso à Divisão Municipal de Gestão de Pessoal
deste município.

8 de Fevereiro de 2006. — O Director Municipal de Administra-
ção Geral, por subdelegação de competências, António Carlos Sousa
Pinto. 3000195234

Aviso
Concurso interno de acesso geral para um lugar

de técnico superior de história de 1.ª classe — n.º 57/05

Nomeação

Torna-se público que, por meu despacho de 6 de Fevereiro de 2006,
no uso das competências que me foram subdelegadas, nomeio, no cargo
de técnico superior de história de 1.ª classe, António Adérito Alves
Conde, único classificado no concurso supramencionado.

O interessado deverá aceitar o cargo no prazo de 20 dias, a contar
da data da publicação deste aviso no Diário da República.

6 de Fevereiro de 2006. — O Director Municipal de Administra-
ção Geral, por subdelegação de competências, António Carlos Sousa
Pinto. 3000195237

Aviso
Torna-se público que, por meu despacho de 16 de Agosto de 2005,

foi autorizado o regresso ao serviço, após licença de longa duração,
do funcionário Paulo Alexandre Moreira dos Santos Cardoso, com a
categoria de técnico profissional de 1.ª classe.

10 de Fevereiro de 2006. — O Director Municipal de Administra-
ção Geral, com delegação de competências, António Carlos Sousa
Pinto. 3000195240

Aviso
Torna-se público que, por meu despacho de 6 de Fevereiro de 2006,

foi autorizada a nomeação definitiva do funcionário Manuel Joaquim
Santos Rocha, na carreira de condutor de máquinas pesadas e veículos
especiais, nos termos do n.º 3 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 497/
99, de 19 de Novembro, adaptado à administração local pelo Decre-
to-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro.

13 de Fevereiro de 2006. — O Director Municipal de Administra-
ção Geral, com delegação de competências, António Carlos Sousa
Pinto. 3000195239

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA POUCA DE AGUIAR

Aviso
Torna-se público que, por despacho do vice-presidente da Câmara

Municipal de Vila Pouca de Aguiar de 17 de Fevereiro de 2006, fo-
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ram nomeados, para preenchimento de dois lugares de assistente ad-
ministrativo especialista, escalão 1, índice 269, Carlos José Pinto Dias
e José Alberto Cancelinha Diegas.

Os candidatos devem fazer a aceitação do novo lugar no prazo de
20 dias, a contar da data da publicação do presente aviso no Diário
da República.

(As presentes nomeações não estão sujeitas a visto do Tribunal de
Contas.)

17 de Fevereiro de 2006. — O Vice-Presidente da Câmara, Antó-
nio Alberto Pires Aguiar Machado. 3000195270

CÂMARA MUNICIPAL DE VINHAIS

Aviso
Nomeação

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho de
9 de Fevereiro de 2006, foi nomeada para um lugar vago de assisten-
te administrativo especialista, na sequência de concurso interno de
acesso geral, a candidata Dalila Elvira Silva Pereira.

Deverá aceitar a nomeação no prazo de 20 dias, a contar da data
da publicação do presente aviso no Diário da República.

10 de Fevereiro de 2006. — O Presidente da Câmara, Américo
Jaime Afonso Pereira. 3000195267

JUNTA DE FREGUESIA DE ABRIGADA

Aviso
Torna-se público que, por deliberação da Junta datada de 18 de

Novembro de 2005, foi renovado, por mais seis meses, o contrato a
termo certo, ao abrigo do n.º 1 do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 427/
89, de 7 de Dezembro, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 218/
98, de 17 de Julho, tendo aquele sido aplicado à administração local
por força do n.º 1 do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 409/2001, de 17 de
Outubro, celebrado com Eglantino António da Silva, do grupo de
pessoal auxiliar, categoria de auxiliar de serviços gerais, índice 128.

[Isento de visto do Tribunal de Contas, nos termos do disposto na
alínea g) do n.º 3 do artigo 114.º da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.]

13 de Dezembro de 2005. — O Presidente da Junta, Joaquim Cor-
reia Pedro. 3000191646

JUNTA DE FREGUESIA DA BAIXA DA BANHEIRA

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

do presidente da Junta de Freguesia, em reunião realizada em 24 de
Janeiro de 2006, e no uso das competências que lhe foram cometi-
das ao abrigo do n.º 1 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 238/99, de
25 de Junho, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, a con-
tar do dia seguinte à publicação do presente aviso no Diário da
República, concurso externo de admissão para preenchimento de
um lugar de pintor, vago no quadro de pessoal desta autarquia, publi-
cado no Diário da República, 3.ª série, n.º 159, de 12 de Julho de
2002.

2 — Prazo de validade — o presente concurso é válido para pre-
enchimento da vaga indicada e para as que vierem a ser necessário
preencher no prazo de um ano, a contar da data da publicação da lista
de classificação final.

3 — Conteúdo funcional — o constante na alínea b) do n.º 2.3 do
Despacho n.º 29-A/92, do Secretário de Estado da Administração Local
e do Ordenamento do Território, publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 285, de 11 de Dezembro de 1992.

4 — Local de trabalho — área da freguesia da Baixa da Banheira.
5 — Funções a desempenhar na área de pinturas, conforme con-

teúdo funcional.
6 — Remuneração — vencimento correspondente ao escalão 1,

índice 142 (450,37 euros), do sistema retributivo. As regalias sociais
são as genericamente vigentes para a administração local.

7 — Legislação aplicável — este concurso rege-se pelo Decreto-
-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de
Junho, Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Outubro, Decreto-Lei
n.º 427/89, de 7 de Dezembro, Decreto-Lei n.º 247/87, de 17 de
Junho, Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, com as
adaptações constantes do Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de De-
zembro.

8 — Constituição do júri:

Presidente — Fernando Carrasco Valente.
Vogais efectivos:

Carlos Manuel Noé Quinteiro Gonçalves, técnico superior
de 1.ª classe/jurista da Câmara Municipal da Moita (subs-
tituto do presidente), e chefe de secção Maria Helena
Alves da Conceição.

Vogais suplentes:

Tesoureira administrativa Ana Paula Rodrigues Tavares
Batalha, assistente administrativa especialista, Almerinda
Maria Janeco Beliz Ribeiro e operário principal (respon-
sável oficinal) Luciano Joaquim Fernandes Carreira.

9 — Requisitos gerais — podem candidatar-se ao concurso os indi-
víduos vinculados ou não à função pública que satisfaçam cumulativa-
mente os seguintes requisitos gerais, fixados no artigo 29.º do Decre-
to-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho:

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

b) Ter 18 anos completos;
c) Possuir as habilitações literárias e 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.

10 — Requisitos especiais — possuir a escolaridade mínima obri-
gatória, sendo, para os nascidos após 1 de Janeiro de 1967, o 6.º
ano de escolaridade, e para os nascidos após 1 de Janeiro de 1981 o
9.º ano de escolaridade. Os candidatos devem ainda possuir forma-
ção ou experiência profissional adequada ao exercício da respectiva
profissão, de duração não inferior a um ano. A formação ou expe-
riência profissional pode ser obtida nas situações de aprendiz ou
ajudante.

11 — Formalização das candidaturas — as candidaturas deverão ser
formalizadas mediante requerimento, dirigido ao presidente da Junta
de Freguesia, sita na Rua de Eduardo Mondelane, 2, 2835-116 Baixa
da Banheira, o qual, bem como a documentação que o deve acompa-
nhar, deverá ser entregue pessoalmente nos serviços de secretaria, ou
remetidas pelo correio, com aviso de recepção, expedido até ao ter-
mo do prazo fixado no n.º 1 do presente aviso, no qual deverão cons-
tar os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome completo, data de nascimen-
to, naturalidade, filiação, estado civil, nacionalidade, número,
data e serviço emissor do bilhete de identidade, número de
contribuinte fiscal, situação militar, profissão, residência,
código postal e telefone ou telemóvel);

b) Habilitações literárias;
c) Identificação do concurso a que se candidata, assim como

do Diário da República em que foi publicado o presente
aviso;

d) Quaisquer circunstâncias passíveis de influírem na aprecia-
ção do seu mérito ou de constituírem motivo de preferência
legal e, neste caso, devidamente comprovadas;

e) Os candidatos com deficiência devem declarar o respectivo
grau de incapacidade e tipo de deficiência, bem como o pro-
cesso de selecção adequado nas suas diferentes vertentes, às
capacidades de comunicação/expressão.

12 — Os requerimentos deverão ser acompanhados, sob pena de
exclusão, da seguinte documentação:

a) Fotocópia do documento autêntico ou autenticado compro-
vativo das habilitações literárias;

b) Certificado de formação profissional ou declaração compro-
vativa da experiência profissional.

13 — É dispensada a apresentação dos outros documentos com-
provativos dos requisitos exigidos para admissão ao concurso, desde
que o candidato declare no respectivo requerimento, em alíneas sepa-
radas e sob compromisso de honra, da situação precisa em que se
encontra relativamente às alíneas a), b), d), e) e f) dos requisitos
mencionados no n.º 9 deste aviso.
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14 — Assiste ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato, em
caso de dúvida sobre a situação que descreve, a apresentação da do-
cumentação comprovativa das suas declarações.

15 — As falsas declarações serão punidas por lei.
16 — Métodos de selecção — nos termos do artigo 19.º do Decre-

to-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, serão os seguintes:

a) Prova prática de conhecimentos;
b) Entrevista profissional de selecção;
c) Exame médico de selecção.

16.1 — A prova prática de conhecimentos específicos será classi-
ficada de 0 a 20 valores, tendo a duração aproximada de duas horas,
cujo conteúdo terá em conta as funções a desempenhar.

16.2 — Os critérios de apreciação e ponderação da entrevista pro-
fissional de selecção constam da acta da reunião do júri, sendo a mesma
facultada aos candidatos sempre que solicitada.

16.3 — O exame médico de selecção terá carácter eliminatório e
visará avaliar as condições físicas e psíquicas dos candidatos, tendo
em vista determinar a sua aptidão para o exercício da função.

17 — A classificação final será efectuada numa escala de 0 a 20 va-
lores e de acordo com a seguinte fórmula:

CF =
 (3 × PC) + (2 × EPS)

5
em que:

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

18 — Em caso de igualdade será observado o critério de desempate re-
ferido no n.º 2 do artigo 37.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

19 — Se ainda subsistir empate após a aplicação do critério acima
referido, preferem os candidatos que obtiverem melhor classificação
na prova de conhecimentos.

20 — A relação de candidatos e a lista de classificação final do
concurso serão afixadas no edifício da Junta de Freguesia ou publica-
das no Diário da República, conforme as situações previstas no ar-
tigo 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

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

22 — Em cumprimento do n.º 1 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 29/
2001, de 3 de Fevereiro, e nos termos do n.º 3 do artigo 3.º do citado
diploma, tem preferência, em igualdade de classificação, o candidato
com deficiência.

2 de Fevereiro de 2006. — O Presidente da Junta, Fernando Car-
rasco Valente. 3000195204

JUNTA DE FREGUESIA DE GOLÃES

Edital
Brasão, bandeira e selo

Filipe Ribeiro Silva, presidente da Junta de Freguesia de Golães, do
município de Fafe:

Torna pública a ordenação heráldica do brasão, bandeira e selo
da freguesia de Golães, do município de Fafe, tendo em conta o
parecer emitido em 5 de Novembro de 2002 pela Comissão de
Heráldica da Associação dos Arqueólogos Portugueses, e que foi
estabelecido, nos termos da alínea q) do n.º 2 do artigo 17.º do
Decreto-Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, sob proposta desta
Junta de Freguesia, em sessão da Assembleia de Freguesia de 27 de
Dezembro de 2002:

Brasão — escudo de verde, com uma lira de prata realçada de negro,
entre duas tranças de palha de ouro, tudo alinhado em faixa; em
chefe, um compasso de ouro; campanha diminuta ondada de
prata e azul de três tiras. Coroa mural de prata de três torres.
Listel branco, com a legenda a negro: «GOLÃES — FAFE»;

Bandeira — branca. Cordão e borlas de prata e verde. Haste e
lança de ouro;

Selo — nos termos da lei, com a legenda: «Junta de Freguesia
de Golães — Fafe».

20 de Fevereiro de 2006. — O Presidente da Junta, Filipe Ribeiro
Silva. 3000195242

JUNTA DE FREGUESIA DE LAVANDEIRA

Edital
Brasão, bandeira e selo

Armando Augusto Frias, presidente da Junta de Freguesia de
Lavandeira, do município de Carrazeda de Ansiães:

Torna pública a ordenação heráldica do brasão, bandeira e selo da
freguesia de Lavandeira, do município de Carrazeda de Ansiães, tendo
em conta o parecer emitido em 22 de Novembro de 2005 pela Co-
missão de Heráldica da Associação dos Arqueólogos Portugueses e que
foi estabelecido, nos termos da alínea q) do n.º 2 do artigo 17.º do
Decreto-Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, sob proposta desta Junta
de Freguesia, em sessão da Assembleia de Freguesia de Lavandeira de
12 de Fevereiro de 2006:

Brasão — escudo de prata, com um castelo de negro, lavrado do
campo, aberto, frestado e iluminado de vermelho; em chefe,
duas rosas heráldicas de azul, botoadas de ouro e apontadas de
verde; em campanha, cacho de uvas de púrpura, folhado de
verde. Coroa mural de prata de três torres. Listel branco, com
a legenda a negro: «LAVANDEIRA»;

Bandeira — azul. Cordão e borlas de prata e azul. Haste e lança
de ouro;

Selo — nos termos da lei, com a legenda: «Junta de Freguesia de
Lavandeira — Carrazeda de Ansiães».

12 de Fevereiro de 2006. — O Presidente da Junta, Armando Au-
gusto Frias. 3000195253

JUNTA DE FREGUESIA DE ODIVELAS

Aviso
Para os devidos efeitos se torna público que a Junta de Freguesia de

Odivelas deliberou, na sua reunião de Junta de 11 de Janeiro de 2006,
exonerar, a seu pedido, o técnico de informática adjunto, nível 1, Hugo
António Rodrigues Lopes Sousa.

23 de Fevereiro de 2006. — A Presidente da Junta, Maria da Gra-
ça Albuquerque da Costa Peixoto. 3000192524

Aviso
Para os devidos efeitos se torna público que a presidente da Junta

de Freguesia de Odivelas, por delegação de competências no que con-
cerne à gestão dos Recursos Humanos, em reunião de Junta de Fre-
guesia de 28 de Outubro de 2005, nos termos dos artigos 35.º e 34.º,
alínea d), da Lei n.º 5-A/2002, e por despacho de 2 de Fevereiro de
2006, autorizou a renovação e a contratação dos contratos de traba-
lho a termo resolutivo, pelo prazo de mais seis meses, nos termos da
alínea h) e alínea i) do n.º 1 do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 23/2004,
de 22 de Junho, com os seguintes indivíduos:

Ana Paula dos Santos Teixeira Carvalho — categoria: assistente
administrativa, escalão 1, índice 199, renovação a partir de 1 de
Março de 2006.

Inês da Conceição Gomes — categoria: operário qualificado, es-
calão 1, índice 142, contratação a partir de 1 de Março de
2006.

Fernando Edgar Gonçalves A. A. dos Santos — categoria: ope-
rário qualificado, escalão 1, índice 142, contratação a partir
de 1 de Março de 2006.

Miguel José de Carvalho — categoria: operário qualificado, es-
calão 1, índice 142, contratação a partir de 1 de Março de
2006.

23 de Fevereiro de 2006. — A Presidente da Junta, Maria da Gra-
ça Albuquerque da Costa Peixoto. 3000192708

JUNTA DE FREGUESIA DE SANTARÉM (MARVILA)

Aviso
Para os devidos efeitos se torna público que, em resultado do con-

curso interno de acesso, a Junta de Freguesia de Santarém (Marvila),
na reunião de 20 de Fevereiro de 2006, deliberou nomear, para o lu-
gar de assistente administrativo principal, do quadro de pessoal desta
autarquia, a candidata Carla Sofia Delgado Machado, que deverá to-
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mar posse no prazo de 20 dias, a contar da data da publicação do
presente aviso no Diário da República.

(Não carece de visto do Tribunal de Contas.)

21 de Fevereiro de 2006. — O Presidente da Junta, Carlos Antó-
nio Marçal. 1000298260

JUNTA DE FREGUESIA DE VILA CHÃ

Edital
Brasão, bandeira e selo

Benjamim dos Santos Moreira, presidente da Junta de Freguesia de
Vila Chã, do município de Vila do Conde:

Torna pública a ordenação heráldica do brasão, bandeira e selo da
freguesia de Vila Chã, do município de Vila do Conde, tendo em con-
ta o parecer emitido em 15 de Dezembro de 2005 pela Comissão de
Heráldica da Associação dos Arqueólogos Portugueses, e que foi esta-
belecido, nos termos da alínea q) do n.º 2 do artigo 17.º do Decreto-
-Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, sob proposta desta Junta de Fre-
guesia, em sessão da Assembleia de Freguesia de 10 de Fevereiro de
2006:

Brasão — escudo de azul, barco de ouro, mastreado do mesmo,
vestido de prata e realçado de negro, vogante em campanha
ondada de prata e verde de três tiras; em chefe, duas espigas
de milho de ouro, folhadas de prata. Coroa mural de prata de
três torres. Listel branco, com a legenda a negro: «VILA
CHÃ — VILA DO CONDE»;

Bandeira — branca. Cordão e borlas de prata e azul. Hastes e
lança de ouro;

Selo — nos termos da lei, com a legenda: «Junta de Freguesia de
Vila Chã — Vila do Conde».

14 de Fevereiro de 2006. — O Presidente da Junta, Benjamim dos
Santos Moreira. 3000195257

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO
DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALMADA

Aviso
Abertura de concurso externo de ingresso para admis-

são de um estagiário para provimento de um lugar de
técnico de informática do grau 1, nível 1, carreira de téc-
nico de informática.

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 — Faz-se público que, pelo meu despacho n.º 116/CA/2005, de
28 de Dezembro, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, a
contar da publicação do presente aviso no Diário da República, con-
curso externo de ingresso para admissão de um estagiário para provi-
mento de um lugar de técnico de informática do grau 1, nível 1, da
carreira de técnico de informática, do quadro de pessoal destes Servi-
ços.

2 — O concurso é válido apenas para o referido lugar, caducando
com o preenchimento do mesmo, tendo preferência, em igualdade de
classificação, o candidato com deficiência, de acordo com a quota de
emprego prevista no artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de
Fevereiro.

3 — O conteúdo funcional é o descrito na Portaria n.º 358/
2002, publicado no Diário da República, 1.ª série-B, n.º 78, de
3 de Abril.

4 — Área funcional — Departamento Municipal de Informática.
5 — O local de trabalho será na área do concelho de Almada e as

condições de trabalho e regalias sociais são as genericamente vigentes
para os funcionários da Administração Pública local.

6 — O estágio é remunerado pelo índice 290, actualmente no va-
lor de 919,76 euros.

7 — Legislação aplicável — Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de
Julho, 238/99, de 25 de Junho, 427/89, de 7 de Dezembro, 409/91,

de 17 de Outubro, 97/2001, de 26 de Março, 265/88, de 28 de Julho,
e Código do Procedimento Administrativo.

8 — São requisitos de admissão ao concurso:
8.1 — 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 e ou profissionais legalmen-

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

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

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

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

8.2 — São requisitos especiais — os previstos na alínea a) do
n.º 2 do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 97/2001, de 26 de Março, ade-
quado curso tecnológico, curso das escolas profissionais, ou curso que
confira certificado de qualificação de nível III em áreas de informá-
tica.

9 — 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,
sob registo e com aviso de recepção, para Serviços Municipalizados
de Água e Saneamento de Almada, Praceta de Ricardo Jorge, 2, 2800-
-585 Pragal.

9.1 — Dos requerimentos de admissão deverão constar, obrigatoria-
mente, os seguintes elementos:

a) Identificação completa — nome, filiação, naturalidade, data
de nascimento, número e data do bilhete de identidade, bem
como o serviço de identificação que o emitiu, residência (rua,
número de polícia, andar, localidade e código postal) e tele-
fone;

b) Habilitações literárias;
c) Identificação do lugar a que se candidata, com indicação da

referência do concurso, a data e publicação do presente avi-
so no Diário da República;

d) Os candidatos com deficiência deverão declarar no requeri-
mento de admissão, sob compromisso de honra, o respecti-
vo grau e tipo de deficiência (no sentido de adequar o pro-
cesso de selecção, nas suas diferentes vertentes, às capacidades
de comunicação/expressão), sendo dispensada a apresenta-
ção do documento comprovativo.

9.2 — Os requerimentos de admissão deverão ser acompanhados
da seguinte documentação:

a) Fotocópia do bilhete de identidade;
b) Documento comprovativo das habilitações literárias.

9.3 — É dispensada a apresentação dos documentos indicados nas
alíneas a), b), d), e) e f) do n.º 8.1 do presente aviso, bastando a de-
claração dos candidatos, sob compromisso de honra, no próprio re-
querimento, e por alíneas separadas, quanto à situação precisa em que
se encontram relativamente a cada um dos requisitos gerais de admis-
são.

As falsas declarações prestadas são punidas nos termos da lei.
10 — Os métodos de selecção a utilizar são:
10.1 — Prova de conhecimentos específicos, que revestirá a natu-

reza teórica/oral (com duração aproximada de trinta minutos), fase
eliminatória para classificações inferiores a 9,5 valores.

A prova de conhecimentos será classificada na escala de 0 a 20 va-
lores.

Programa da prova:

Software de Gestão Documental — Documentum — administra-
ção e utilização; programação em ambiente Web.

Bibliografia: Documentum — manual de administração e de
utilização. Front Page 2002, Pedro Alexandre Coelho, FCA.

10.2 — Entrevista profissional de selecção, que terá os seguintes
factores de apreciação:

a) Aprofundamento de aspectos curriculares;
b) Perspectiva de integração;
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c) Motivação para a função;
d) Enquadramento funcional e organizacional.

A entrevista profissional de selecção é graduada na escala de 0 a
20 valores.

11 — Na classificação final adoptar-se-á a escala de 0 a 20 valo-
res.

O sistema de classificação final é calculado com base na média
aritmética simples das classificações obtidas na prova de conhecimentos
e entrevista profissional de selecção, como a seguir se indica:

CF = (PCE + EPS)/2

12 — Serão considerados não aprovados os candidatos que obte-
nham, no método de selecção eliminatório ou na classificação final,
classificação inferior a 9,50 valores.

13 — Os critérios de apreciação e ponderação da entrevista pro-
fissional de selecção, bem como o sistema de classificação final, in-
cluindo a respectiva fórmula classificativa, constam de acta de reu-
nião do júri do concurso, sendo a mesma facultada aos candidatos
sempre que solicitada.

14 — 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.

15 — O júri de selecção 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 Muni-
cipal de Recursos Humanos (que substitui o presidente do
júri nas suas faltas e impedimentos).

Inês Maria Mourinho Beira, directora de Departamento
Municipal de Informática.

Vogais suplentes:

Paula Maria Veloso Oliveira, chefe de Divisão Municipal
de Desenvolvimento de Sistemas de Informação.

Filomena Maria Fonseca Correia Martins, técnica superior
de 1.ª classe.

16 — Regime de estágio — o estágio tem a duração de seis meses,
findo o qual será atribuída a classificação ao respectivo estagiário, e
rege-se pelo disposto no artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 97/2001, de
26 de Março.

A classificação final do estágio será classificada na escala de 0 a
20 valores, resultando a mesma da avaliação do respectivo relatório
e da classificação de serviço obtida durante o período de estágio e,
sempre que possível, dos resultados da formação profissional.

O júri do estágio terá a mesma composição do júri do concurso e
será coordenado pela directora de Departamento Municipal de Infor-
mática, Inês Maria Mourinho Beira.

28 de Dezembro de 2005. — O Presidente do Conselho de Admi-
nistração, Henrique Rosa Carreiras. 3000195162

Aviso
Nomeação de um especialista de informática do grau 2,

nível 1, carreira especialista de informática

Para os devidos efeitos e nos termos do n.º 8 do artigo 6.º do De-
creto-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 pú-
blico que, pelo meu despacho n.º 16/CA/2006, de 16 de Fevereiro,
foi nomeado definitivamente no lugar de especialista de informá-
tica do grau 2, nível 1 — carreira especialista de informática, o fun-
cionário Miguel Lourenço Simões, na sequência de concurso interno
de acesso geral.

A aceitação do lugar deverá ocorrer no prazo máximo de 20 dias
úteis, após a publicação do presente aviso no Diário da Repú-
blica.

17 de Fevereiro de 2006. — O Presidente do Conselho de Admi-
nistração, Henrique Rosa Carreiras. 3000195155

Aviso
Nomeação de um técnico de informática do grau 3,

nível 1, carreira de técnico de informática

Torna-se público que, pelo meu despacho n.º 17/CA/2006, de 16 de
Fevereiro, foi nomeado definitivamente (nos termos do n.º 8 do ar-
tigo 6.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado à
administração local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro),
no lugar de técnico de informática do grau 3, nível 1 — carreira de
técnico de informática, o funcionário Paulo Jorge Nunes Afonso, na
sequência de concurso interno de acesso geral.

A aceitação do lugar deverá ocorrer no prazo máximo de 20 dias
úteis, após a publicação do presente aviso no Diário da República.

17 de Fevereiro de 2006. — O Presidente do Conselho de Admi-
nistração, Henrique Rosa Carreiras. 3000195156

Aviso
Nomeação de dois técnicos profissionais

especialistas — carreira de técnico de construção civil

Para os devidos efeitos e nos termos do n.º 8 do artigo 6.º do De-
creto-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,
pelo meu despacho n.º 22/CA/2006, de 21 de Fevereiro, foram no-
meados definitivamente no lugar de técnico profissional especialis-
ta — carreira técnico profissional de construção civil, os funcionári-
os António José da Silva Garcia e Álvaro Luís Costa Candeias, na
sequência de concurso interno de acesso geral.

A aceitação dos lugares deverá ocorrer no prazo máximo de
20 dias úteis, após a publicação do presente aviso no Diário da
República.

22 de Fevereiro de 2006. — O Presidente do Conselho de Admi-
nistração, Henrique Rosa Carreiras. 3000195159

Aviso
Nomeação de um carpinteiro de limpos principal

Para os devidos efeitos e nos termos do n.º 8 do artigo 6.º do De-
creto-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,
pelo meu despacho n.º 21/CA/2006, de 22 de Fevereiro, foi nomeado
definitivamente no lugar de carpinteiro de limpos principal, o funcio-
nário Fernando Jorge Ferreira Pais, na sequência de concurso interno
de acesso geral.

A aceitação do lugar deverá ocorrer no prazo máximo de 20 dias
úteis, após a publicação do presente aviso no Diário da Repú-
blica.

23 de Fevereiro de 2006. — O Presidente do Conselho de Admi-
nistração, Henrique Rosa Carreiras. 3000195158

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE TRANSPORTES
URBANOS DE COIMBRA

Aviso
Nos termos do n.º 1 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 93/2004, de

20 de Abril, e dos artigos 18.º e 19.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de Ja-
neiro, com as alterações que lhe foram introduzidas pela Lei n.º 51/
2005, de 30 de Agosto, torna-se público que, por deliberação do con-
selho de administração de 15 de Fevereiro de 2006, foi nomeada Regina
Helena Paiva Ferreira para exercer, em regime de comissão de servi-
ço, o cargo de directora-delegada dos Serviços Municipalizados de
Transportes Urbanos de Coimbra, com efeitos a partir de 16 de Fe-
vereiro de 2006.

A presente nomeação fundamenta-se na elevada aptidão e experi-
ência profissional adequada ao exercício do cargo acima referido,
conforme curriculum vitae em anexo.

Curriculum vitae

Dados pessoais:

Nome — Regina Helena Paiva Ferreira.
Data de nascimento — 4 de Setembro de 1964.
Naturalidade — Coimbra.



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIE N.º 47 — 7 de Março de 20064908

Formação académica:

Licenciatura em Economia pela Faculdade de Economia da Uni-
versidade de Coimbra (área de Gestão Financeira), em Dezem-
bro de 1989, com média final de 12 valores.

Formação profissional:

Participação em cursos e seminários realizados em Coimbra pela
AISEC Coimbra NEFE;

1984 — seminário «5 lições sobre a CEE»;
1986 — curso de técnicas bancárias;
1989 — seminário «Mercado e estratégias».

Participação em acções de formação realizadas por entidades
diversas:

1990 — curso «Os novos incentivos financeiros e as estra-
tégias financeiras para as PME’s», promovido pela
Promática;

1990/91 — frequência do curso «Marketing e exportação»
promovido pela ACIC — Associação Comercial e Indus-
trial de Coimbra;

1992 — «Código do Procedimento Administrativo», acção
promovida pela CCRC — Comissão de Coordenação da
Região Centro;

1993 — jornadas da Faculdade de Economia da Universida-
de de Coimbra «A economia e a sociedade na viragem do
século»;

1993 — curso de folha de cálculo e análise gráfica — Excel,
promovido pelo CEFA — Centro de Estudos de Forma-
ção Autárquica;

1993 — curso de «Contabilidade analítica», promovido pelo
CEFA — Centro de Estudos de Formação Autárquica;

1993 — seminário «O novo sistema de contabilidade para
os Serviços Municipalizados — Decreto-Lei n.º 226/93,
de 22 de Junho», promovido pelo CEFA — Centro de
Estudos de Formação Autárquica;

1993 — debate sobre o Decreto-Lei n.º 226/93, de 22 de
Junho, promovido pelo CEFA — Centro de Estudos de
Formação Autárquica;

1996 — seminário «O controlo interno na Administração
Pública», promovido pela Inspecção-Geral de Finanças;

1997 — acção sobre «Finanças locais e planeamento de
actividades», promovida pela CCRC — Comissão de Co-
ordenação da Região Centro;

1997 — seminário «As implicações da moeda única na
Administração Pública», promovido pelo IGAP — Insti-
tuto de Gestão e Administração Pública;

1998 — colóquio sobre o «EURO» promovido pelo BES —
Banco Espírito Santo;

1998 — seminário «O Euro — consequências fiscais e
contabilísticas nas autarquias locais», promovido pelo
CEFA — Centro de Estudos de Formação Autárquica;

1999 — seminário regional sobre o POCAL, promovido
pela CCRC — Comissão de Coordenação da Região Cen-
tro;

1999 — seminário «A repercussão do Euro nas autarquias
locais», promovido pela ATAM — Associação dos Téc-
nicos Administrativos Municipais;

2000 — IV Colóquio Luso-Espanhol de Direito Adminis-
trativo «Os caminhos da privatização da Administração
Pública», promovido pela Faculdade de Direito da Uni-
versidade de Coimbra;

2003 — POCAL — relatórios de gestão e indicadores de
actividade, promovido pela ATAM;

2004 — 1.º seminário de alta direcção em administração
local, promovido pelo CEFA;

2005 — seminário «O sistema de controlo interno e a
optimização da gestão municipal», promovido pela Qua-
dro & Metas.

Experiência profissional — iniciou a actividade profissional em
Novembro de 1989, na empresa têxtil Francisco Martins & C.ª, L.da,
onde desempenhou funções de direcção comercial até 15 de Feverei-
ro de 1991, cabendo-lhe:

Efectuar contactos com clientes do mercado nacional e interna-
cional;

Estabelecer contactos com entidades oficiais com vista a pro-
moção das exportações, designadamente através do ICEP —
Instituto de Comércio Externo Português;

Efectuar a programação financeira do ciclo produtivo;
Orientar a apresentação de colecções em feiras e exposições.

Prestava também apoio à direcção financeira na procura de finan-
ciamentos, estabelecendo os necessários contactos, quer com institui-
ções financeiras quer com organismos de apoio a PME’s.

Em 18 de Fevereiro de 1991 iniciou funções nos Serviços Munici-
palizados de Transportes Urbanos de Coimbra — SMTUC, em regime
de contrato a termo certo, onde desempenhou, até Novembro de 1992,
funções de responsável pela Repartição de Contabilidade.

Durante este período coordenou os meios materiais e humanos
afectos ao sector, a quem cabia:

Efectuar todos os registos contabilísticos, em documentos próprios;
Efectuar o apuramento mensal da receita de títulos de transporte;
Efectuar o apuramento mensal do IVA;
Efectuar a reconciliação bancária mantendo as contas correntes

com instituições bancárias actualizadas;
Efectuar o controlo de contas correntes com terceiros;
Proceder ao controlo orçamental através de cabimentação pré-

via da despesa;
Conferir e arquivar todos os documentos de despesa e receita de

forma a tornar fácil a sua pesquisa, quando necessário;
Apurar as contas dos vários períodos contabilísticos emitindo os

respectivos mapas.

Em Dezembro de 1992 assumiu a responsabilidade funcional da
Divisão Financeira dos Serviços Municipalizados de Transportes Ur-
banos de Coimbra, tendo ingressado no quadro de pessoal destes Ser-
viços em Janeiro de 1994.

Em Agosto de 1998 foi nomeada, em regime de comissão de ser-
viço, chefe de Divisão dos Serviços Financeiros dos SMTUC, por um
período de três anos, comissão renovada por igual período em Agos-
to de 2001 e novamente renovada por um período de três anos em
Agosto de 2004.

Enquanto chefe de divisão tem a seu cargo o planeamento, a coor-
denação e a execução das políticas financeiras, que respeitam à globa-
lidade dos SMTUC. É responsável pela coordenação de um conjunto
de funções que se destinam a apurar a situação patrimonial dos SMTUC
de uma forma permanente e sistemática, assim como a situação res-
peitante à exploração.

Coordena a evolução e a aplicação dos fluxos financeiros resultan-
tes da actividade principal dos serviços e das actividades acessórias.

É responsável pela rentabilidade dos recursos financeiros numa
óptica de curto, médio e longo prazo.

Cabe-lhe a definição de políticas financeiras de médio e longo pra-
zo, bem como a racionalização da gestão diária da tesouraria.

É responsável hierárquico da Secção de Contabilidade, da tesoura-
ria e da Secção de Bilheteiras.

Apoia a administração na procura de financiamentos necessários
ao desenvolvimento dos SMTUC.

Elabora candidaturas dos SMTUC a financiamentos externos, acom-
panhando o processo de execução financeira das mesmas.

Elabora mapas contabilísticos mensais de apuramento de resulta-
dos e relatórios económico-financeiros.

Elabora os documentos previsionais que integram o orçamento dos
SMTUC bem como os documentos de prestação de contas anuais obri-
gatórios.

Por despacho da administração de 17 de Setembro de 2002, assu-
miu a responsabilidade integral pelo Sector de Sinistros e Gestão de
Seguros, tendo o mesmo sido integrado na Divisão de Serviços Finan-
ceiros em 2004.

Actividade complementar:

Desde Outubro de 2000 substitui o director-delegado nas suas
faltas e impedimentos;

Membro da Ordem dos Economistas com cédula profissional
n.º 8038.

21 de Fevereiro de 2006. — O Administrador-delegado, Manuel
Correia de Oliveira. 3000195235

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO
DA CÂMARA MUNICIPAL DE MATOSINHOS

Aviso
Nomeação

Para os devidos efeitos legais torna-se público que o conselho de
administração, na sua reunião de 24 de Janeiro de 2006, deliberou:

Prover o candidato Pedro Manuel Santos Reis Cruz Rocha no
lugar de técnico superior assessor principal de engenharia do
ambiente;
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Prover o candidato Paulo António Cardoso Almeida Costa no
lugar de técnico superior assessor principal de engenharia
mecânica.

Mais se informa que de acordo com o artigo 11.º do Decreto-Lei
n.º 427/89, de 7 de Dezembro, os nomeados deverão aceitar os luga-
res no prazo de 20 dias, contados da data de publicação do presente
aviso no Diário da República.

9 de Fevereiro de 2006. — O Presidente do Conselho de Adminis-
tração, Guilherme Pinto. 1000298263

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO
DA CÂMARA MUNICIPAL DO MONTIJO

Aviso
Nomeação definitiva

De acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 6.º do Decreto-Lei
n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado à administração local atra-
vés do Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, com as altera-
ções introduzidas pela Lei n.º 6/92, de 29 de Abril, torna-se público
que o conselho de administração dos Serviços Municipalizados de
Água e Saneamento do Município do Montijo, em reunião ordinária
de 8 de Fevereiro de 2006, deliberou, por unanimidade e escrutínio
secreto, converter em definitiva, com efeitos a 3 de Janeiro de 2006,
a nomeação provisória como técnico profissional (área de dese-
nho e medições) do funcionário Sérgio Manuel Crespo Oliveira Qua-
resma.

10 de Fevereiro de 2006. — O Presidente do Conselho de Admi-
nistração, Nuno Ribeiro Canta. 1000298290

RECTIFICAÇÕES

CÂMARA MUNICIPAL DA GOLEGÃ

Rectificação
Por se ter verificado uma incorrecção relativamente à contratação

a termo resolutivo de 12 auxiliares de serviços gerais, publicado no

Diário da República, 3.ª série, n.º 32, de 14 de Fevereiro de 2006,
rectifica-se o mesmo nos seguintes termos: onde se lê «Contratação
a termo resolutivo de 12 auxiliares de serviços gerais pelo período de
um ano (jardim-de-infância de Golegã-1)» deve ler-se «Contratação a
termo resolutivo de 12 auxiliares de serviços gerais pelo período de
um ano».

15 de Fevereiro de 2006. — O Presidente da Câmara, José Veiga
Maltez. 1000298294

JUNTA DE FREGUESIA DE SOALHEIRA

Rectificação
Para os devidos efeitos se torna público que, por terem saído com

inexactidão os n.os 1 e 16 do aviso publicado no Diário da República,
3.ª série, n.º 32, de 14 de Fevereiro de 2006, se faz a devida correc-
ção. Assim, no n.º 1, onde se lê «reunião ordinária» deve ler-se «reu-
nião extraordinária» e no n.º 16 (o júri é constituído por) ocorreu o
seguinte lapso: não foram indicados os vogais suplentes, nomeados
igualmente na reunião de 24 de Fevereiro de 2006, bem como quem
substituía o presidente. Deste modo, faz-se a devida rectificação, in-
dicando-se que os vogais suplentes são o presidente e secretário da
Assembleia de Freguesia, respectivamente José de Matos Oliveira Sil-
va e António José Domingues Fragueiro. Mais se informa que o pre-
sidente do júri é substituído, nas suas faltas e impedimentos, pela se-
cretária da Junta de Freguesia.

16 de Fevereiro de 2006. — O Presidente da Junta, (Assinatura
ilegível.) 1000298281

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO
DA CÂMARA MUNICIPAL DE MATOSINHOS

Rectificação
Rectifica-se o aviso publicado no Diário da República, 3.ª série,

n.º 7, de 10 de Janeiro de 2006. Assim, onde se lê «prover os candi-
datos Carla Alexandra Gonçalves e Sérgio Rui Costa» deve ler-se
«prover Carla Alexandra Gonçalves Alves e Sérgio Rui Costa Mar-
tins, com efeitos a partir do dia 11 de Janeiro de 2006».

9 de Fevereiro de 2006. — O Presidente do Conselho de Adminis-
tração, Guilherme Pinto. 1000298264
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3. Diversos

CONVOCATÓRIAS

COMERLUSA — COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES, S. A.

Rua de Adriano Lucas, Eiras, apartado 8098, 3021-901 Coimbra

Capital social: € 561 375

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Coimbra sob
o n.º 3283.

Contribuinte n.º 501593500.

CONVOCATÓRIA

Nos termos estatutários e legais, convocam-se os Srs. Accionistas
para reunirem em assembleia geral anual nos escritórios da empresa,
localizado na Rua de Adriano Lucas, Monte de São Miguel, 7, Coimbra,
às 17 horas do dia 1 de Abril de 2006, com a seguinte ordem de tra-
balhos:

1.º Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização
da sociedade;

2.º Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exer-
cício findo em 31 de Dezembro de 2005;

3.º Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
4.º Proceder à eleição de dois membros do conselho de adminis-

tração para completarem o mandato do triénio de 2005-
-2007.

Nota. — Nos termos do artigo 289.º, n.º 1, alínea e), do Código
das Sociedades Comerciais, o relatório de gestão, as contas do exercí-
cio e demais documentos de prestação de contas encontram-se à dis-
posição dos Srs. Accionistas, no escritório da sociedade, a partir do
dia 10 de Março de 2006.

4 de Fevereiro de 2006. — O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, António Manuel de Oliveira Rodrigues. 3000195314

FEPSA — IMOBILIÁRIA E INVESTIMENTOS, S. A.

Sede: Rua do Comendador Rainho, 192,
3701-910 São João da Madeira

Capital social: € 520 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de São João da
Madeira sob o n.º 14.

Pessoa colectiva n.º 500110808.

Assembleia geral anual

CONVOCATÓRIA

Nos termos da lei e dos estatutos, convoco a assembleia geral anual
dos accionistas da FEPSA — Imobiliária e Investimentos, S. A., para
reunir no próximo dia 30 de Março de 2006, pelas 14 horas e 30 mi-
nutos, na sede da sociedade, com a seguinte ordem do dia:

1.º Deliberar sobre o relatório de gestão e contas da sociedade
referentes ao exercício 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 Tratar de quaisquer outros assuntos de interesse para a socie-
dade.

O relatório de gestão e os documentos de prestação de contas,
incluindo o parecer do órgão de fiscalização e o relatório do revisor
oficial de contas, bem como os demais elementos de informação pre-
paratórios da assembleia geral referidos no artigo 289.º do Código das
Sociedades Comerciais, são postos à disposição dos Srs. Accionistas
na sede social e no prazo legal.

Fazem parte da assembleia geral todos os accionistas possuidores
de 10 ou mais acções averbadas em seu nome, quando nominativas,
ou depositadas na sede social ou em estabelecimento bancário que o

certifique até oito dias antes do designado para o funcionamento da
assembleia em primeira convocação.

A cada 10 acções corresponde um voto.
Os accionistas com direito a voto poderão fazer-se representar nas

assembleias por outros com igual direito, bastando para prova uma
simples carta dirigida ao presidente da assembleia geral.

O mandatário poderá representar mais de um mandante.

20 de Fevereiro de 2006. — O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Hamilton Fernando Costa de Oliveira Figueiredo.

1000298344

LUBRIDÃO — COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS
E LUBRIFICANTES, S. A.

CONVOCATÓRIA

Convoco a assembleia geral anual da sociedade LUBRIDÃO — Co-
mércio de Combustíveis e Lubrificantes, S. A., pessoa colectiva
n.º 501442758, matriculada na Conservatória do Registo Comercial
de Viseu sob o n.º 1261, com o capital social de € 1 346 760, a fim
de reunir na sede social, no Parque Industrial de Coimbrões, lote 73,
São João de Lourosa, Viseu, no dia 31 de Março de 2006, pelas 9 ho-
ras, com a seguinte ordem de trabalhos:

1) Apreciação do relatório do revisor oficial de contas,  do
relatório da administração e da actividade social da empresa
relativamente ao exercício de 2005, do respectivo balanço,
das contas e da proposta de distribuição de resultados, sua
aprovação, alteração ou rejeição;

2) Remuneração dos administradores.

27 de Fevereiro de 2006. — O Presidente da Mesa Assembleia Geral,
(Assinatura ilegível.) 3000195320

SADOPORT — TERMINAL MARÍTIMO DO SADO, S. A.

Sede: Terminal Multiusos do Porto de Setúbal, 2910-793 Setúbal

Capital social realizado: € 3 300 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Setúbal sob o
n.º 7403.

Contribuinte n.º 506659151.

Assembleia geral anual

Nos termos da lei e do contrato da sociedade, convoco os
Srs. Accionistas da SADOPORT — Terminal Marítimo do Sado, S.
A., para reunirem em assembleia geral anual no dia 29 de Março
de 2006, pelas 11 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 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.

Nota. — Os textos das propostas a submeter à assembleia estão à
disposição dos Srs. Accionistas na sede social.

A assembleia é constituída pelos Srs. Accionistas com direito a
voto, sendo atribuído um a cada grupo de 100 acções, as quais,
para o efeito, devem ser registadas em seu nome no livro apropri-
ado da sociedade ou, no caso de acções escriturais, no respectivo
serviço, tendo de se verificar o referido registo com a antecedên-
cia mínima de sete dias relativamente à data da reunião, manten-
do-se até ao encerramento da mesma. São admissíveis agrupamen-
tos de accionistas para perfazer número inteiro de votos, cabendo
aí a representação a um deles a indicar em carta ao presidente da
mesa.

22 de Fevereiro de 2006. — O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Alexandre Cabral Corte-Real de Albuquerque. 3000195335
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SETEFRETE — S. G. P. S., S. A.

Sede: Avenida de Luísa Todi, 1, 1.º, 2901-902 Setúbal

Capital social realizado: € 1 625 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Setúbal sob o
n.º 03998-A.

Contribuinte n.º 503489557.

Assembleia geral anual

Nos termos da lei e do contrato da sociedade, convoco os
Srs. Accionistas da SETEFRETE — S. G. P. S., S. A., para reunirem
em assembleia geral anual no dia 29 de Março de 2006, pelas 17 ho-
ras, 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 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) Proceder à eleição dos corpos sociais.

Nota. — Os textos das propostas a submeter à assembleia estão à
disposição dos Srs. Accionistas na sede social.

A assembleia é constituída pelos Srs. Accionistas com direito a
voto, sendo atribuído um a cada grupo de 100 acções, as quais, para
o efeito, devem ser registadas em seu nome no livro apropriado da
sociedade ou, no caso de acções escriturais, no respectivo serviço,
tendo de se verificar o referido registo com a antecedência mínima
de sete dias relativamente à data da reunião, mantendo-se até ao
encerramento da mesma. São admissíveis agrupamentos de accio-
nistas para perfazer número inteiro de votos, cabendo aí a repre-
sentação a um deles a indicar em carta ao presidente da mesa.

22 de Fevereiro de 2006. — O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Carlos Resende Gonçalves Rito. 3000195340

SETEFRETE — SOCIEDADE DE TRÁFEGO E CARGAS, S. A.

Sede: Avenida de Luísa Todi, 1, 1.º, 2901-902 Setúbal

Capital social realizado: € 625 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Setúbal sob o
n.º 858.

Contribuinte n.º 500246696.

Assembleia geral anual

Nos termos da lei e do contrato da sociedade, convoco os
Srs. Accionistas da SETEFRETE — Sociedade de Tráfego e Cargas,
S. A., para reunirem em assembleia geral anual no dia 29 de Março de
2006, pelas 15 horas, na sede social, com a seguinte ordem de tra-
balhos:

1) Deliberar sobre o relatório de gestão do conselho de admi-
nistração e o balanço 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) Proceder à eleição dos corpos sociais.

Nota. — Os textos das propostas a submeter à assembleia estão à
disposição dos Srs. Accionistas na sede social.

A assembleia é constituída pelos Srs. Accionistas com direito a voto,
sendo atribuído um a cada grupo de 100 acções, as quais, para o efei-
to, devem ser registadas em seu nome no livro apropriado da socie-
dade ou, no caso de acções escriturais, no respectivo serviço, tendo
de se verificar o referido registo com a antecedência mínima de
sete dias relativamente à data da reunião, mantendo-se até ao encer-
ramento da mesma. São admissíveis agrupamentos de accionistas para
perfazer número inteiro de votos, cabendo aí a representação a um
deles a indicar em carta ao presidente da mesa.

22 de Fevereiro de 2006. — O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Miguel Almeida Motta. 3000195338

SETESHIPPING — TRANSPORTES INTERNACIONAIS, S. A.

Sede: Avenida de Luísa Todi, 1, 1.º, 2901-902 Setúbal

Capital social realizado: € 500 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Setúbal sob o
n.º 535.

Contribuinte n.º 500204870.

Assembleia geral anual

Nos termos da lei e do contrato da sociedade, convoco os
Srs. Accionistas da SETESHIPPING — Transportes Internacionais, S. A.,
para reunirem em assembleia geral anual no dia 29 de Março de 2006,
pelas 16 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 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) Proceder à eleição dos corpos sociais.

Nota. — Os textos das propostas a submeter à assembleia estão à
disposição dos Srs. Accionistas na sede social.

A assembleia é constituída pelos Srs. Accionistas com direito a voto,
sendo atribuído um a cada grupo de 100 acções, as quais, para o efei-
to, devem ser averbadas, registadas ou depositadas nos cofres da soci-
edade ou de instituição bancária até ao 10.º dia anterior ao da
assembleia.  São admissíveis agrupamentos de accionistas para perfa-
zer número inteiro de votos, cabendo aí a representação a um deles a
indicar em carta ao presidente da mesa, com a assinatura de todos
reconhecida por notário.

22 de Fevereiro de 2006. — O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Alexandre Cabral Corte-Real de Albuquerque. 3000195339

TERSADO — TERMINAIS PORTUÁRIOS DO SADO, S. A.

Sede: Terminal Multiusos do Porto de Setúbal, 2910-793 Setúbal

Capital social realizado: € 2 200 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Setúbal sob o
n.º 7402.

Contribuinte n.º 505893118.

Assembleia geral anual

Nos termos da lei e do contrato da sociedade, convoco os
Srs. Accionistas da TERSADO — Terminais Portuários do Sado, S.
A., para reunirem em assembleia geral anual no dia 29 de Março
de 2006, pelas 12 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 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.

Nota. — Os textos das propostas a submeter à assembleia estão à
disposição dos Srs. Accionistas na sede social.

A assembleia é constituída pelos Srs. Accionistas com direito a
voto, sendo atribuído um a cada grupo de 100 acções, as quais,
para o efeito, devem ser registadas em seu nome no livro apropri-
ado da sociedade ou, no caso de acções escriturais, no respectivo
serviço, tendo de se verificar o referido registo com a antecedên-
cia mínima de sete dias relativamente à data da reunião, manten-
do-se até ao encerramento da mesma. São admissíveis agrupamen-
tos de accionistas para perfazer número inteiro de votos, cabendo
aí a representação a um deles a indicar em carta ao presidente da
mesa.

22 de Fevereiro de 2006. — O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Alexandre Cabral Corte-Real de Albuquerque. 3000195337
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4. Empresas — Registo comercial
LISBOA
SINTRA

UNÂNIME MOBILIÁRIO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 018 556;
identificação de pessoa colectiva n.º 505499150; data do depósito:
130803.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

4 de Maio de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Helena Pires.
2005796336

PAPELARIA PINTO & PINTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sintra. Matrícula n.º 04047;
identificação de pessoa colectiva n.º 501657878; data do depósito:
160603.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2002.

28 de Março de 2005. — O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel Ramos
Cunha. 2003187987

PORTO
GONDOMAR

RODRIGUES, MAGALHÃES & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 08546/970704; identificação de pessoa colectiva n.º 503930350;
número e data da apresentação: PC-84/050701.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do ano
de 2004.

26 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Rodrigues. 2003566848

J. G. O. — CONTABILIDADE E CONSULTADORIA
FISCAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 13 539/20000911; identificação de pessoa colectiva
n.º 505051940; número e data da apresentação: PC-80/050701.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do ano
de 2004.

25 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2009703812

DELFIM PIRES MARINHO ALVES & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 12 581/20000214; identificação de pessoa colectiva
n.º 504737422; número e data da apresentação: PC-81/050701.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do ano
de 2004.

25 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2009703820

MANUEL SILVA & MICAEL OSÓRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 11 339/990514; identificação de pessoa colectiva
n.º 504466836; número e data da apresentação: PC-82/050701.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do ano
de 2004.

25 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2003566821

MARIA JOSÉ & ELVIRA CORDEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 692/
910408; identificação de pessoa colectiva n.º 502732130; número
e data da apresentação: PC-51/050701.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do ano
de 2004.

24 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2009710509

SILVA & SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 6887/
960313; identificação de pessoa colectiva n.º 503608939; número
e data da apresentação: PC-68/050701.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do ano
de 2004.

25 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2009703707

MÓNICA RÊGO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 56 367/20030605; identificação de pessoa colectiva
n.º 506562760; número e data da apresentação: PC-67/050701.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do ano
de 2004.

25 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2010664906

FERNANDO PEREIRA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 10 476/981008; identificação de pessoa colectiva
n.º 504279785; número e data da apresentação: PC-66/050701.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do ano
de 2004.

25 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2009703693

CONSTRUÇÕES ARNALDO PASSOS & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 9364/
980127; identificação de pessoa colectiva n.º 504103938; número
e data da apresentação: PC-65/050701.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do ano
de 2004.

24 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2009703677

REALIDADES — DECORAÇÕES DE INTERIORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 56 027/20020702; identificação de pessoa colectiva
n.º 506144259; número e data da apresentação: PC-55/050701.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do ano
de 2004.

24 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2009703596

JOAQUIM FERNANDES DE OLIVEIRA & C.A,  L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 10 735/981215; identificação de pessoa colectiva
n.º 504470566; inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 2/
20051026.

Certifico que foi efectuada a dissolução e encerramento da liquida-
ção da sociedade em epígrafe, cujo extracto da inscrição é o seguinte:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 27 de Setembro de 2005.

Está conforme.

26 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Rodrigues. 2009702131

P.  S .  V. — SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES
DE PINHEIRO, SILVA & VIANA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 57 111/20051026; identificação de pessoa colectiva
n.º 501922865; inscrição n.º 12; número e data da apresentação:
1/20051026.

Certifico que foram alterados o corpo do artigo 1.º, o corpo do
artigo 3.º, o artigo 4.º e o n.º 1 do artigo 5.º, da sociedade em epí-
grafe, que ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma P. S. V. — Sociedade de Construções
de Pinheiro, Silva & Viana, L.da, com sede na Rua das Oliveiras, 51,
1.º, direito, traseiras, da freguesia de Rio Tinto, concelho de Gon-
domar.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado é de duzentos mil euros e
está dividido em três quotas: duas quotas do valor nominal de setenta
mil euros cada, que pertencem uma a cada um dos sócios António da
Silva Pacheco e Paulo Alexandre da Silva Lopes Pacheco, e outra
quota do valor nominal de sessenta mil euros, que pertence à sócia
Cláudia Maria da Silva Lopes Pacheco.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for delibe-
rado em assembleia geral, fica afecta ao sócio António da Silva Pa-
checo, que desde já fica nomeado gerente.

ARTIGO 5.º

1 — A sociedade fica vinculada pela assinatura do gerente nomeado.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada foi de-
positado na pasta respectiva.

Está conforme.

26 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Rodrigues. 2009723880

NEW LINE — REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS
DE COSMÉTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 57 110/20051025; identificação de pessoa colectiva
n.º 503302456; inscrição n.º 18; número e data da apresentação:
1/20051025.

Certifico que foi alterado o corpo do artigo 1.º da sociedade em
epígrafe, que ficou com a seguinte redacção:

1.º

A sociedade adopta a denominação New Line — Representações
de Produtos de Cosmética, L.da, e tem a sua sede na Rua de D. Afonso
Henriques, 119, freguesia de Rio Tinto, concelho de Gondomar.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada foi de-
positado na pasta respectiva.

Está conforme.

25 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2009702654

JOSÉ FARIA & ALVES, COMÉRCIO
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 56 648/040513; identificação de pessoa colectiva
n.º 506919935; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 2/
20051024.

Certifico que foi efectuada a dissolução e encerramento da liquida-
ção da sociedade em epígrafe, cujo extracto da inscrição é o seguinte:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 27 de Setembro de 2005.

Está conforme.

25 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2008631559

JOAQUIM FRANÇA — MONTAGEM E REPARAÇÕES
DE CENTRAIS ASFÁLTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 56 029/20020702; identificação de pessoa colectiva
n.º 506195104; número e data da apresentação: PC-1/051025.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do ano
de 2004.

25 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2009702123

JOSÉ ANÍBAL CARVALHO — SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 56 642/040511; identificação de pessoa colectiva
n.º 506950956; número e data da apresentação: PC-79/050701.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do ano
de 2004.

25 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2010155688

DOCES FINOS — PANIFICAÇÃO E PASTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 55 872/20020225; identificação de pessoa colectiva
n.º 505835126; número e data da apresentação: PC-78/050701.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do ano
de 2004.

25 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2009703804

RUI MOREIRA & IRMÃOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 4890/
940830; identificação de pessoa colectiva n.º 503259934; número
e data da apresentação: PC-77/050701.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do ano
de 2004.

25 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2009703790

RICARDO & BARBOSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 22 971/780721; identificação de pessoa colectiva
n.º 500773505; número e data da apresentação: PC-76/050701.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do ano
de 2004.

25 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2009708504

FAMIPLANO — EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 43 301/870106; identificação de pessoa colectiva
n.º 501762310; número e data da apresentação: PC-75/050701.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do ano
de 2004.

25 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2009703774

FRANCISCO PEREIRA & PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 3427/
930622; identificação de pessoa colectiva n.º 503016934; número
e data da apresentação: PC-74/050701.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do ano
de 2004.

25 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2009703766

PEDRO SANTOS LIMA, TRADING, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 56 338/20030506; identificação de pessoa colectiva
n.º 506482626; número e data da apresentação: PC-73/050701.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do ano
de 2004.

25 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2009703758

CONSTRUÇÕES TEIXEIRA & VILAÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 7888/
970109; identificação de pessoa colectiva n.º 503836311; número
e data da apresentação: PC-72/050701.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do ano
de 2004.

25 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2009703740

BILION — MÁQUINAS FERRAMENTAS
E PLÁSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 11 910/990921; identificação de pessoa colectiva
n.º 504442740; número e data da apresentação: PC-71/050701.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do ano
de 2004.

25 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2009703731

LA PIACENZA — PIZZARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 13 209/20000623; identificação de pessoa colectiva
n.º 504930367; número e data da apresentação: PC-70/050701.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do ano
de 2004.

25 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2009703723

ARCA DAS LETRAS — EDIÇÕES CULTURAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 56 245/20030206; identificação de pessoa colectiva
n.º 506460630; número e data da apresentação: PC-69/050701.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe do ano
de 2004.

25 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
2009703715

LOUSADA

CASA DO PILAR — MEDIAÇÃO DE SEGUROS, L.DA

Sede: lugar do Paço, Casais, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 01196/
000804; identificação de pessoa colectiva n.º 505017350; data da
apresentação: 051019.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2004, na pasta res-
pectiva.

Está conforme o original.

19 de Outubro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Avelino de Jesus
Ribeiro Lopes Machado. 2008226581

CONFECÇÕES TÊXTEIS LAR NASCER DO SOL, L.DA

Sede: lugar do Carvalho, Quinta da Cruz, Barrosas
(Santo Estêvão), Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 01993/
050629; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 01/050629.
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Certifico que, entre Modesto da Costa Castro e mulher, Susana Eli-
sabete dos Santos Silva, casados em comunhão de adquiridos, foi cons-
tituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a denominação Confecções Têxteis Lar Nascer
do Sol, L.da, e vai ter a sua sede no lugar do Carvalho, Quinta da Cruz, da
freguesia de Barrosas (Santo Estêvão), do concelho de Lousada.

2 — A gerência poderá deslocar livremente a sede social para qual-
quer outro local do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como abrir, transferir ou encerrar filiais.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na actividade de fabricação de artigos têx-
teis confeccionados, excepto vestuário.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, divididos em duas quotas iguais do valor nominal de dois
mil e quinhentos euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

Mediante deliberação unânime dos sócios, poderão ser exigidas
prestações suplementares com o limite de 10 vezes o montante das
suas quotas.

ARTIGO 5.º

1 — A sociedade é administrada e representada por um ou mais
gerentes nomeados em assembleia geral.

2 — Porém, fica desde já, designada gerente a sócia Susana Elisa-
bete dos Santos Silva.

3 — Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos
é suficiente a assinatura de um gerente.

Está conforme o original.

6 de Julho de 2005. — O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 2001927550

JOSÉ MESQUITA — COMBUSTÍVEIS, L.DA

Sede: Rua do Coronel Feijó, Vilar do Torno e Alentém, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 01658/
021115; identificação de pessoa colectiva n.º 506288188; data da
apresentação: 051025.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2003.

25 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Luísa Manuel
Bacelar Vasconcelos Martins Neto Machado. 2008226778

JOSÉ MESQUITA — COMBUSTÍVEIS, L.DA

Sede: Rua do Coronel Feijó, Vilar do Torno e Alentém, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 01658/
021115; identificação de pessoa colectiva n.º 506288188; data da
apresentação: 051025.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2002.

25 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Luísa Manuel
Bacelar Vasconcelos Martins Neto Machado. 2004956097

JOSÉ MESQUITA — COMBUSTÍVEIS, L.DA

Sede: Rua do Coronel Feijó, Vilar do Torno e Alentém, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 01658/
021115; identificação de pessoa colectiva n.º 506288188; data da
apresentação: 051025.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2004.

25 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Luísa Manuel
Bacelar Vasconcelos Martins Neto Machado. 2004956100

MAIA

CANASTA — EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 58 806/
20050927; identificação de pessoa colectiva n.º 506594963; ins-
crições n.os 3 e 4; números e datas das apresentações: 22/050915
e 2/050927.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, que anteriormente se de-
nominava Mendes & Paz, S. A., foi efectuada a designação dos mem-
bros dos órgãos sociais para o quadriénio em curso de 2003-2006,
por deliberação de 28 de Julho de 2005:

Conselho de administração — Nuno Manuel Moniz Trigoso Jor-
dão, casado, residente na Rua de Campolide, 351, 22.º, A, Twin To-
wers, Edifício III, Lisboa; Ângelo Gabriel Ribeirinho dos Santos Pau-
pério, casado, residente na Calçada da Arrábida, 1, habitação 51, Porto,
e Diogo Manuel Vaz Pinto Mendes, casado, residente na Rua do Campo
Alegre, 1266, 4.º, esquerdo, Porto.

Fiscal único: efectivo — Deloitte & Associados — Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas, S. A.; suplente — António Marques Dias.

Mais certifico que foi remodelado integralmente o contrato, que
fica a reger-se pelos estatutos seguintes:

Documento complementar elaborado nos termos do n.º 2 do arti-
go 64.º do Código do Notariado, contendo o pacto social da socie-
dade que adopta a firma Canasta — Empreendimentos Imobi-
liários, S. A.

CAPÍTULO I

Denominação, sede e objecto social

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Canasta — Empreendimentos Imobi-
liários, S. A.

ARTIGO 2.º

1 — A sede social é no lugar do Espido, Via Norte, freguesia e
concelho da Maia, podendo ser transferida, nos termos da lei, por
deliberação do órgão de administração.

2 — O órgão de administração poderá, nos termos legais, criar,
dentro ou fora do País, as delegações ou qualquer outra forma de re-
presentação que julgue convenientes.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a compra e venda de bens imóveis e
revenda dos adquiridos para esse fim, o arrendamento e a gestão de
bens imóveis próprios ou alheios, podendo ainda acessoriamente prestar
serviços no âmbito da consultadoria.

ARTIGO 4.º

A sociedade pode adquirir e ou alienar participações em sociedades
de direito nacional ou estrangeiro, com objecto idêntico ou diferente
ao referido no artigo 3.º, em sociedades reguladas por leis especiais,
em sociedades de responsabilidade ilimitada, bem como associar-se com
outras pessoas jurídicas para, nomeadamente, formar novas sociedades,
agrupamentos complementares de empresas, agrupamentos europeus
de interesse económico, consórcios e associações em participação.

CAPÍTULO II

Capital, acções e obrigações

ARTIGO 5.º

1 — O capital social é de setenta mil euros, está integralmente subs-
crito e realizado e é dividido em setenta mil acções, ordinárias, do
valor nominal de um euro cada uma.

2 — O capital social poderá ser elevado até mil milhões de euros,
por uma ou mais vezes, por deliberação do órgão de administração
que fixará, nos termos legais, as condições de subscrição e as catego-
rias de acções a emitir, de entre as já existentes.

ARTIGO 6.º

1 — As acções serão nominativas ou ao portador, reciprocamente
convertíveis à vontade do accionista, a cargo de quem ficarão as des-
pesas de conversão.
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2 — No caso de as acções serem representadas por títulos, pode-
rão existir títulos de 1, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1000, 10 000, 20 000
e 50 000 acções.

3 — Os títulos são assinados por dois administradores ou pelo ad-
ministrador único, podendo ambas as assinaturas ser de chancela, por
eles autorizada, ou por igual número de mandatários da sociedade para
o efeito designados.

4 — Poderão ser emitidas novas acções sem direito a voto, que
poderão ser remíveis pelo seu valor nominal, acrescido ou não de um
prémio, se a assembleia geral assim o deliberar, devendo, sendo esse o
caso, definir o método de cálculo do eventual prémio de remição.

5 — No caso de incumprimento da obrigação de remição, a socie-
dade fica constituída na obrigação de indemnizar o titular, em montan-
te a determinar na data em que se verificar a deliberação da emissão.

6 — Fica desde já autorizada a emissão de acções escriturais ou a
sua conversão em qualquer das formas de representação permitidas
por lei.

7 — A sociedade poderá emitir warrants autónomos, nos termos
previstos na lei e nas condições estabelecidas por deliberação dos
accionistas ou do órgão de administração, aplicando-se-lhes, com as
necessárias adaptações, o disposto nos n.os 1, 2, 3 e 6 do presente
artigo.

ARTIGO 7.º

1 — A sociedade poderá emitir qualquer tipo de obrigações, nos
termos da lei e nas condições estabelecidas por deliberação dos accio-
nistas ou do órgão de administração.

3 — Poderão ainda ser emitidas obrigações convertíveis em acções
de categorias especiais e obrigações com direito de subscrição de ac-
ções de categorias especiais.

3 — Na hipótese de ser deliberada a emissão de um qualquer dos
tipos de obrigações referidos no número anterior, deverão existir as
categorias especiais de acções aí mencionadas.

4 — Aplicar-se-ão às obrigações emitidas pela sociedade, com as
necessárias adaptações, os n.os 1, 2, 3 e 6 do artigo 6.º

CAPÍTULO III

Administração e fiscalização

ARTIGO 8.º

1 — A sociedade é gerida por um administrador único ou por um
conselho de administração, composto de três, cinco, sete ou nove
membros, eleitos em assembleia geral.

2 — O conselho de administração designará, de entre os seus mem-
bros, o presidente, bem como, se o entender, um ou mais adminis-
tradores-delegados ou uma comissão executiva, a quem delegará os
poderes de gestão dos negócios sociais que entenda dever atribuir-lhe.

3 — Competirá ao conselho de administração regular o funciona-
mento da comissão executiva e o modo como exercerá os poderes
que lhe forem cometidos.

ARTIGO 9.º

Compete ao órgão de administração assegurar a gestão dos negó-
cios 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 órgão de administração poderá
delegar os seus poderes num só mandatário;

b) Aprovar o orçamento e o plano da empresa;
c) Dar de arrendamento ou de locação, tomar de arrendamento ou

locar, adquirir, alienar e onerar quaisquer bens móveis ou imóveis,
incluindo acções, quotas ou obrigações;

d) Trespassar ou tomar de trespasse estabelecimentos;
e) Deliberar que a sociedade se associe com outras pessoas ou en-

tidades, nos termos do artigo 4.º deste contrato;
f) Deliberar a emissão de obrigações e a contracção de emprésti-

mos no mercado financeiro nacional e ou estrangeiro;
g) Designar quaisquer outras pessoas, individuais ou colectivas, para

o exercício de cargos sociais noutras sociedades;
h) Deliberar que a sociedade preste às sociedades de que seja titular

de acções, quotas ou partes sociais apoio técnico e financeiro.

ARTIGO 10.º

1 — Todos os documentos que obriguem a sociedade, incluindo
cheques, letras, livranças e aceites bancários, terão validade quando
assinados por:

a) O administrador único ou dois administradores;
b) Um administrador e um mandatário da sociedade;

c) Um administrador ou mandatário se, para intervir no acto ou
actos, tiver sido designado em acta pelo conselho de administração;

d) Dois mandatários;
e) Um mandatário, nos termos da alínea a) do artigo anterior.
2 — Os documentos de mero expediente poderão ser assinados por

um só administrador ou um dos mandatários.

ARTIGO 11.º

Fica expressamente proibido aos administradores e mandatários
obrigar a sociedade em actos e contratos estranhos aos negócios so-
ciais.

ARTIGO 12.º

1 — O conselho de administração reunirá, normalmente, uma vez
por trimestre e, além disso, todas as vezes que o presidente ou dois
dos membros do conselho o convoque, devendo as deliberações que
forem tomadas constar das respectivas actas.

2 — O conselho de administração só pode deliberar se a maioria
dos seus membros estiver presente ou representada.

3 — As deliberações serão tomadas por maioria de votos emitidos.
4 — Qualquer administrador pode fazer-se representar nas reuniões

do conselho por outro administrador mediante carta, que explicitando
o dia e hora da reunião a que se destina, seja dirigida ao presidente,
mencionada na acta e arquivada.

5 — Os administradores poderão votar por correspondência, a so-
licitação do presidente.

ARTIGO 13.º

Em caso de morte, renúncia ou impedimento, temporário ou defi-
nitivo, de qualquer administrador, o conselho de administração provi-
denciará quanto à sua substituição.

ARTIGO 14.º

Os membros do órgão de administração caucionarão ou não o exer-
cício do seu cargo conforme deliberado pela assembleia geral que os
eleger ou, na falta de deliberação, pela importância mínima legalmente
exigida e por qualquer das formas permitidas.

ARTIGO 15.º

O órgão de fiscalização é composto por um fiscal único e um fiscal
suplente ou por um conselho fiscal composto de três ou cinco mem-
bros efectivos e um ou dois suplentes, eleitos em assembleia geral ou
por qualquer outro modo previsto na lei.

ARTIGO 16.º

As atribuições do órgão de fiscalização são as que lhe estão especi-
ficadas na lei e neste contrato.

ARTIGO 17.º

1 — O conselho fiscal reunirá ordinariamente uma vez por trimes-
tre, em dia designado pelo presidente, e extraordinariamente sempre
que algum dos seus membros o julgue conveniente ou a pedido do órgão
de administração para dar o seu parecer sobre assuntos que este lhe
submeta.

2 — As deliberações são tomadas por maioria de votos, tendo o
presidente, em caso de empate, voto de qualidade.

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 que as
substituam, e que, até oito dias antes da realização da assembleia, as
tenham:

a) Registado em seu nome nos registos da sociedade, depositado
nos cofres da sociedade ou feito o depósito em intermediário finan-
ceiro autorizado nos termos da lei;

b) Inscrito em contas de valores mobiliários escriturais, se revesti-
rem essa natureza.

2 — O depósito junto de intermediário financeiro e a inscrição
referida na alínea b) do número anterior tem de ser comprovado por
carta emitida por essa instituição que dê entrada na sociedade pelo
menos oito dias antes da data da realização da assembleia.

3 — Os accionistas só poderão comparecer na assembleia se co-
municarem essa intenção ao presidente da mesa da assembleia geral,
por escrito, até três dias antes da data da sua realização, salvo se ti-
verem comprovado o depósito a que se refere o número anterior.
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4 — A presença nas assembleias gerais de accionistas titulares de
acções preferenciais sem voto e a sua participação na discussão dos
assuntos da ordem do dia depende da autorização do presidente da
mesa, a qual poderá ser revogada pela assembleia.

ARTIGO 19.º

A cada grupo de 100 acções corresponde um voto, tendo os accio-
nista tantos votos quantos os correspondentes à parte inteira que re-
sultar da divisão por 100 do número de acções que possuam, sem qual-
quer limite.

ARTIGO 20.º

1 — Os accionistas que sejam pessoas singulares poder-se-ão fazer
representar nas reuniões da assembleia geral por cônjuge, ascendente
ou descendente, administrador ou outro accionista, mediante carta
dirigida ao presidente da mesa indicando nome, domicílio do repre-
sentante 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 convocação des-
de que se achem presentes ou representados accionistas que represen-
tem mais de 50 % do capital social.

ARTIGO 22.º

1 — A mesa da assembleia geral será constituída por um presiden-
te, um vice-presidente e um secretário.

2 — Compete ao vice-presidente substituir o presidente em caso
de impedimento deste e, nomeadamente, convocar assembleias ge-
rais, dirigi-las e praticar quaisquer actos ou competências daquele,
previstos na lei, neste contrato ou em deliberação de accionistas.

ARTIGO 23.º

A assembleia geral reunirá:
a) Em sessão ordinária, no 1.º trimestre de cada ano ou em qual-

quer outro prazo previsto na lei;
b) Em sessão extraordinária, sempre que os órgãos de administra-

ção ou de fiscalização 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

1 — A remuneração, ou não, dos membros do órgão de adminis-
tração será deliberada pela assembleia geral.

2 — A assembleia geral poderá eleger uma comissão de vencimen-
tos, para o cumprimento do disposto no número anterior.

ARTIGO 25.º

O mandato dos membros dos órgãos sociais durará quatro anos,
sendo permitida a sua reeleição uma e 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 anuais 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
distribuí-los total ou parcialmente ou afectá-los a reservas.

ARTIGO 28.º

O órgão de administração, autorizado pelo órgão de fiscalização,
poderá distribuir aos accionistas reservas ou fazer adiantamentos so-
bre 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 entre os accionistas.

ARTIGO 30.º

1 — Em caso de emissão de novas acções em virtude de aumento
de capital, estas quinhoarão nos lucros a distribuir, conforme for de-
terminado na deliberação de aumento ou na falta de tal disposição,
proporcionalmente ao período que mediar entre o último dia do pe-
ríodo de subscrição das acções 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 pois sempre distribuídas ao accionista
acções da espécie por ele detida.

Está conforme.

28 de Setembro de 2005. — A Ajudante Principal, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 2010165314

CANAL IMAGEM, PUBLICIDADE E MEIOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 58 700/
20050715; identificação de pessoa colectiva n.º 507408977; ins-
crição n.º 01; número e data da apresentação: 07/20050715,

Certifico que Alexandre Manuel da Silva Correia constituiu a socie-
dade em epígrafe, a qual fica a reger-se pelo contrato seguinte:

Constituição de sociedade

No dia 15 de Julho de 2005, no Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas do Porto, perante mim, compareceu como
outorgante:

Alexandre Manuel da Silva Correia, casado com Ana Paula da Cu-
nha Ribeiro Correia, sob o regime de comunhão de adquiridos, natural
da freguesia de Paranhos, concelho do Porto, residente na Rua de
Plácido Abreu, 31, Pedrouços, Maia, titular do bilhete de identidade
n.º 5809311, emitido em 15 de Março de 2001, em Lisboa pelos
Serviços de Identificação Civil, número de identificação fiscal
157157261.

Verifiquei a identidade do outorgante por exibição do aludido docu-
mento de identificação.

Declarou o outorgante:
Que, pela presente escritura, constitui uma sociedade unipessoal por

quotas, que vai reger-se nos termos e condições constantes dos arti-
gos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma de Canal Imagem, Publicidade e
Meios, Unipessoal, L.da

2 — Tem a sua sede na Rua de Plácido Abreu, 31, freguesia de
Pedrouços, concelho da Maia.

3 — Por simples deliberação da gerência, poderá a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e serem
criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de represen-
tação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste em serviços de publicidade e artes gráficas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, representado por uma quota de igual valor nominal, per-
tencente ao outorgante.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, que poderá não ser remunerada, e a
sua representação, em juízo ou fora dele, competem a um ou mais
gerentes eleitos por decisão do sócio, ficando desde já nomeado ge-
rente ele sócio único.

2 — Para a sociedade ficar obrigada, em todos os seus actos e con-
tratos, é suficiente a assinatura de um só gerente.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras sociedades,
quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades reguladas
por leis especiais e em agrupamentos complementares de empresas.
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ARTIGO 6.º

O sócio poderá fazer à sociedade os suprimentos de que ela care-
cer, até ao montante e nas condições que forem decididos pelo sócio.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá exigir ao sócio prestações suplementares de capi-
tal, não podendo, contudo, essas prestações ser superiores, no seu con-
junto, a cem mil euros.

ARTIGO 8.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam a prossecução do objecto
social.

Declarou ainda o outorgante:
Que não é sócio de qualquer outra sociedade unipessoal e que a

gerência fica, desde já, autorizada a levantar o capital social deposi-
tado no Millennium BCP, balcão da Praça Velásquez, no Porto, con-
forme declaração que faz sob sua responsabilidade, a fim de custear as
despesas de constituição e registo da sociedade, aquisição de equipa-
mento e instalação da sede social, e a adquirir para esta quaisquer bens
móveis, imóveis ou direitos, mesmo antes do seu registo definitivo,
assumindo a sociedade todos os actos praticados pela gerência, nesse
período, logo que definitivamente matriculada.

Adverti o outorgante da obrigação de requerer o registo deste acto
no prazo de três meses a contar de hoje.

Foram-me exibidos:
a) Um certificado de admissibilidade da firma adoptada, emitido

pelo Registo Nacional de Pessoas Colectivas em 30 de Junho de 2005;
b) Cartão provisório de identificação de pessoa colectiva

n.º P 507408977, do qual consta o CAE 74401.
Esta escritura foi lida ao outorgante e foi-lhe feita a explicação do

seu conteúdo.

Está conforme.

5 de Julho de 2005. — A Adjunta do Conservador, Sandra Maria
Batista Figueiredo. 2010148983

SÉCULO XI — GESTÃO IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matrícula n.º 11 721/
990809; identificação de pessoa colectiva n.º 504773704.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Pela apresentação n.º 03/20031226; inscrição n.º 4.
Designação de vogal do conselho de administração, até termo do

mandato em curso (1998-2000):
Designado: António Manuel Ferreira da Silva, casado, residente na

Rua de Francisco Ferreira da Silva, Maia.
Data da deliberação: 30 de Janeiro de 2002.

Conferida, está conforme o original.

30 de Dezembro de 2003. — O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
de Moura Lourenço. 2005014630

MARCO DE CANAVESES

TOWER — IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 01302/20000327; identificação de pessoa colectiva
n.º 504793667.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas referente ao ano de 2004, da
sociedade em epígrafe.

Conferida. Está conforme.

6 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Ana Maria de
Oliveira Caetano Vasconcelos. 2007897601

SEBASTIÃO MONTEIRO SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 00550/910318; identificação de pessoa colectiva
n.º 502521660.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas referente ao ano de 2004, da
sociedade em epígrafe.

Conferida. Está conforme.

5 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Ana Maria
Oliveira Caetano Vasconcelos. 2007732823

PAÇOS DE FERREIRA

INDÚSTRIA DE MOBILIÁRIO — ADOLFO BESSA
& FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 00832/930323; identificação de pessoa colectiva n.º 502959924;
data da apresentação: 050623.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme.

29 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Lurdes Augusta
Fernandes Batista. 2011112613

ZELINO — GRÁFICA DE IDALINO CELESTINO NETO
RIBEIRO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 00742/920211; identificação de pessoa colectiva n.º 502699205;
data da apresentação: 050623.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme.

29 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Lurdes Augusta
Fernandes Batista. 2011112656

POLICLÍNICA DE PAÇOS DE FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 00993/950811; identificação de pessoa colectiva n.º 503463833;
data da apresentação: 050623.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme.

29 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Lurdes Augusta
Fernandes Batista. 2008698947

METALÚRGICA D’ABRUTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 00692/910222; identificação de pessoa colectiva n.º 502508302;
data da apresentação: 050623.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme.

29 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Lurdes Augusta
Fernandes Batista. 2011112508

GINÁSIO, CARLOS & FERNANDO SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 01169/971105; identificação de pessoa colectiva n.º 504009168;
data da apresentação: 050623.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme.

29 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Lurdes Augusta
Fernandes Batista. 2011112648
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JOSÉ PACHECO QUEIRÓS & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 00840/930420; identificação de pessoa colectiva n.º 502969261;
data da apresentação: 050623.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme.

29 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Lurdes Augusta
Fernandes Batista. 2008703797

BARBOSA & ALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 00531/880906; identificação de pessoa colectiva n.º 502031344;
data da apresentação: 050623.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme.

29 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Lurdes Augusta
Fernandes Batista. 2011112630

LILIANA PATRÍCIA OLIVEIRA MARTINS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 02387/050929; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
19/050929.

Certifico que Liliana Patrícia Oliveira Martins, solteira, maior,
residente em Aldeia Nova, 52, Figueiró, Paços de Ferreira, constituiu
a sociedade em epígrafe, que se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Liliana Patrícia Oliveira Mar-
tins, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede em Aldeia Nova, 52, Figueiró,
concelho de Paços de Ferreira.

§ 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 a actividade de café.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de € 7500 e corresponde a quota de igual valor nominal, pertencente
à única sócia.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, fica a cargo da
sócia ou de não sócios conforme for deliberado em assembleia geral,
ficando desde já nomeada a sócia única.

§ único. Para validamente representar e obrigar a sociedade, em
todos os seus actos e contratos, é suficiente a assinatura de um ge-
rente.

ARTIGO 5.º

A sócia única está autorizada a fazer prestações suplementares de
capital à sociedade, até ao montante global correspondente a dez vezes
o capital social.

ARTIGO 6.º

A sociedade pode participar em agrupamentos de empresas e no
capital social de outras sociedades, nos termos permitidos por lei.

ARTIGO 7.º

A sócia Liliana Patrícia Oliveira Martins declara que não é propri-
etária de mais nenhuma sociedade unipessoal.

Está conforme.

21 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Lurdes Augusta
Fernandes Batista. 2009726006

AUTO ARG — REPARAÇÕES GERAIS DE AUTOMÓVEIS
E CAMIÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 00645/900704; identificação de pessoa colectiva n.º 502378689;
data da apresentação: 050623.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme.

29 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Lurdes Augusta
Fernandes Batista. 2005561649

COMMODUS — INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE MOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 01949/020903; identificação de pessoa colectiva n.º 506213439;
data da apresentação: 050623.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme.

29 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Lurdes Augusta
Fernandes Batista. 2011112796

PAREDES

QUINTA ZOO — SERVIÇOS VETERINÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 02951/
20021217; identificação de pessoa colectiva n.º 506362043; data
da apresentação: 20050701.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos referentes à prestação de contas do exercício
do ano de 2004.

24 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ludovina da
Conceição de Sousa Carvalho Seabra. 2003023070

ELISA & JÚLIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 01633/
19970110; identificação de pessoa colectiva n.º 503790630; data
da apresentação: 20050701.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos referentes à prestação de contas do exercício
do ano de 2004.

24 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ludovina da
Conceição de Sousa Carvalho Seabra. 2003023151

JOSÉ & ANTÓNIO FERREIRA DIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 03210/
20040629; identificação de pessoa colectiva n.º 507034180; data
da apresentação: 20050701.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos referentes à prestação de contas do exercício
do ano de 2004.

24 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ludovina da
Conceição de Sousa Carvalho Seabra. 2009870590

PENAFIEL

PESTANÁGIO — MANUTENÇÃO FÍSICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 02205/
20020326; identificação de pessoa colectiva n.º 505917270.
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Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas res-
peitante ao ano de 2002, referente à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

16 de Dezembro de 2003. — A Segunda-Ajudante, Antónia Maria
Cardoso da Silva. 2003838740

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES MALHÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 02368/
20030203; identificação de pessoa colectiva n.º 506416534.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas res-
peitante ao ano de 2004, referente à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

21 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Duarte Moreira. 2003993738

SÍLVIO E CÉSAR — REVESTIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 02147/
20020118; identificação de pessoa colectiva n.º 505955750.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas res-
peitante ao ano de 2002, referente à sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

9 de Dezembro de 2003. — O Segundo-Ajudante, Antero Amado
de Oliveira Araújo. 2001563060

PORTO — 1.A SECÇÃO

CAFÉ ADÁGIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 42 650/860829; identificação de pessoa colectiva
n.º 501707107; número e data das prestações de contas: 2452/
20030811; pasta n.º 8316.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2002.

26 de Novembro de 2003. — A Segunda-Ajudante, Estela Patrício
Oliveira. 2002584672

PORTO — 2.A SECÇÃO

PROFUMO — INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 58 281; identificação de pessoa colectiva n.º 506582612; nú-
mero e data da apresentação: PC-2210/010705.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano 2004, referentes à socie-
dade em epígrafe.

17 de Outubro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008026698

RIBAMAIA — CONSTRUTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 57 682; identificação de pessoa colectiva n.º 501113240;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 22; número e data da apresenta-
ção: 01/050719.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de cessação de funções de gerente, em 17 de Abril de 2004,
de Ermelinda Martins Ribeiro, por renúncia.

Está conforme.

23 de Agosto de 2005. — A Adjunta do Conservador, Vera Lúcia
Barreira Xavier. 2008919137

TÁXIS NUNO & EDUARDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 56 484; identificação de pessoa colectiva n.º 505504901; nú-
mero e data da apresentação: PC-2280/010705.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano 2004, referentes à socie-
dade em epígrafe.

17 de Outubro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010644220

PORTO — 3.A SECÇÃO

TOPO — SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 066/990317; identificação de pessoa colectiva
n.º 504329251; averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 1/20050607.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de mudança de sede para o Centro Comercial Londres, 125,
loja AC, Senhora da Hora, Matosinhos.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

14 de Junho de 2005. — A Primeira-Ajudante, Susana Maria Silva
Ribeiro. 2010655435

MIDEMA — EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 39 523/850212; identificação de pessoa colectiva
n.º 501544968; inscrição n.º 18; número e data da apresentação:
21/930121.

Certifico que foi depositada cópia da acta de 20 de Setembro de
1993, da qual consta o seguinte:

Designados gerentes: Caetano Espírito Santo Beirão da Veiga; Fa-
brice Max Rozemblum Tomás de Almeida e António Alexandre de
Almeida Martins.

27 de Janeiro de 1994. — O Primeiro-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 3000193196

MIDEMA — SOCIEDADE DE ARTIGOS
PARA EMBALAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 39 523/850212; identificação de pessoa colectiva n.º 501544968;
inscrição n.º 17; número e data da apresentação: 20/940121.

Certifico que, por escritura de 14 de Dezembro de 1993, lavrada
no 6.º Cartório Notarial do Porto, foi alterado o contrato da socie-
dade epígrafe, quanto aos artigos 1.º, 2.º e 3.º, os quais passam a ter
a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma MIDEMA — Empreendimentos Imo-
biliários, L.da, e tem a sua sede na Estrada Nacional n.º 208, ao quiló-
metro 14, 7, Formiga, freguesia de Ermesinde, do concelho de Va-
longo.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá
ser deslocada para qualquer outra, localidade dentro do mesmo conce-
lho ou limítrofe.

ARTIGO 2.º

O seu objecto será o de operador sobre imóveis, compra e venda e
revenda dos adquiridos para esse fim, exercício da construção civil,
empreitada de obras públicas e privadas, assistência técnica e consul-
tadoria de obras, comércio e indústria de materiais de construção e
decoração, e, em geral, todo o tipo de actividades relacionadas com a
construção civil, administração e gestão de propriedades.

§ único. Por simples deliberação da assembleia geral, pode a socie-
dade adquirir e alienar participações em outras sociedades de respon-
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sabilidade limitada, seja qual for o objecto social desta, podendo tam-
bém associar-se por qualquer forma e com quaisquer outras pessoas
jurídicas para constituir ou participar em agrupamentos complemen-
tares de empresas, consórcios, ou associar-se em participação, gerin-
do a respectiva carteira de títulos.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado é de dois milhões de escu-
dos, dividido em três quotas de que são titulares respectivamente:

a) O sócio Caetano Espírito Santo Beirão da Veiga, com uma quo-
ta com o valor nominal de quinhentos e setenta mil escudos;

b) O sócio Fabrice Max Rozemblum Tomás de Almeida com uma
quota no valor nominal de um milhão e cem mil escudos;

c) O sócio António Alexandre de Almeida Martins, com uma quo-
ta no valor nominal de trezentos e trinta mil escudos.

§ único. É vedado aos sócios constituir a quota em garantia ou caução
de quaisquer dívidas.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

27 de Janeiro de 1994. — O Primeiro-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 3000194723

FERNANDES POÇAS & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 23 149/770916; identificação de pessoa colectiva
n.º 500687650; número e data da apresentação: 73/20050628.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativas ao ano de exercício de 2004.

7 de Julho de 2005. — O Ajudante, Fernando Pires.
2008928713

NORQUIOL — EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 17 012/20050422; identificação de pessoa colectiva
n.º 503564214; inscrição n.º 10; números e data das apresentações:
19 e 20/20050914.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os seguintes registos:

Aumento de capital.
Aumento de € 100 000, em dinheiro, subscrito pelos accionistas,

e alteração total do contrato, passando a reger-se pelo seguinte con-
trato:

CAPÍTULO I

Denominação, sede e objecto

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de NORQUIOL — Empreendi-
mentos Imobiliários, S. A.

ARTIGO 2.º

1 — A sede social é na Rua da Constituição, 814, 4.º, sala 27, na
freguesia de Paranhos, concelho do Porto, podendo ser transferida,
nos termos da lei, por deliberação da administração.

2 — A administração poderá criar, dentro ou fora do país, as dele-
gações ou qualquer outra forma de representação que julgue conveni-
ente.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto social, compra, venda e revenda de
propriedades, reparação de edifícios e promoção de empreendimentos
turísticos e imobiliários.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá adquirir e alienar participações em sociedades,
ainda que com objecto diferente do referido no artigo 3.º, em socie-
dades reguladas por leis especiais, em sociedades de responsabilidades
ilimitadas, bem como associar-se com outras pessoas jurídicas para,
nomeadamente, formar agrupamentos complementares de empresas,
novas sociedades, consórcios e associações em participação.

CAPÍTULO II

Capital, acções e obrigações

ARTIGO 5.º

1 — O capital social é de cento e cinquenta mil euros, encontra se
integralmente subscrito e realizado em dinheiro e está dividido em
trinta mil acções ordinárias, nominativas ou ao portador, cada uma
no valor nominal de cinco euros.

2 — O capital poderá ser aumentado, uma ou mais vezes, por en-
tradas em dinheiro, até ao montante máximo de um milhão de euros,
por deliberação da administração, que fixará a forma, as condições de
subscrição e as categorias de acções a emitir.

ARTIGO 6.º

1 — As acções serão nominativas ou ao portador, podendo haver
títulos de 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000 acções.

2 — Os títulos são assinados pela administração.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá emitir qualquer tipo de obrigações, nos termos
da lei, e nas condições a fixar pela assembleia geral ou pela adminis-
tração.

CAPÍTULO III

Administração e fiscalização

ARTIGO 8.º

1 — A sociedade é gerida por um administrador único eleito em
assembleia geral o qual tem as competências fixadas na lei e no pre-
sente contrato de sociedade.

2 — Em ampliação dos seus poderes normais, poderá a administra-
ção:

a) Comprar, vender e permutar veículos automóveis da e à socie-
dade e proceder aos registos necessários;

b) Tomar de arrendamento quaisquer locais para a sociedade, res-
cindir ou alterar tais contratos e celebrar contratos de locação finan-
ceira;

c) Confessar, desistir ou transigir em juízo.

ARTIGO 9.º

A sociedade obriga-se validamente com a assinatura do administra-
dor único ou de um procurador constituído para algum fim especial,
nos limites do mandato.

ARTIGO 10.º

A fiscalização da sociedade será exercida por um fiscal único, elei-
to pela assembleia geral, cujas atribuições são as especificadas na lei e
as que lhe ficam consignadas neste estatuto.

CAPÍTULO IV

ARTIGO 11.º

1 — A assembleia geral é constituída pelos accionistas com direi-
to a voto possuidores de acções ou títulos de subscrição que as subs-
tituam e que até oito dias antes da realização da assembleia as te-
nham:

a) Averbado em seu nome nos registos da sociedade, sendo nomi-
nativas;

b) Registado em seu nome nos livros da sociedade ou depositado
nos cofres da sociedade ou de instituição de crédito, sendo ao porta-
dor.

2 — O depósito na instituição de crédito tem de ser comprovado
por carta emitida por essa instituição, que dê entrada na sociedade,
pelo menos, oito dias antes da data da realização da assembleia.

3 — A cada grupo de 100 acções corresponde um voto, tendo os
accionistas tantos votos quantos os correspondentes à parte inteira
que resultar da divisão por 100 do número de acções que possuem,
sem qualquer limite.

ARTIGO 12.º

A mesa da assembleia geral será constituída por um presidente e
um secretário.
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CAPÍTULO V

Disposições gerais

ARTIGO 13.º

Deduzidas as parcelas que por lei se devam destinar à formação de
reserva legal, os resultados líquidos evidenciados pelo balanço anual
terão a aplicação que a assembleia geral destinar, podendo esta delibe-
rar distribuí-los ou afectá-los a reservas, total ou parcialmente.

ARTIGO 14.º

O administrador, ouvido e fiscal único, poderá resolver distribuir
aos accionistas reservas ou fazer adiantamentos sobre os lucros, no
decurso de um exercício nos termos previstos na lei.

ARTIGO 15.º

A assembleia geral poderá deliberar que o capital sejá reembolsado,
total ou parcialmente, recebendo os accionistas o valor nominal de
cada acção ou parte dela. A assembleia geral poderá determinar que
em caso de reembolso parcial do valor nominal se proceda a sorteio
entre os accionistas.

Está conforme.

19 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 2008068986

VALONGO

NÉLSON MARTINS — REVESTIMENTOS
E ACABAMENTOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 55 581/
20020506; identificação de pessoa colectiva n.º 505944227.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2003.

Está conforme.

20 de Novembro de 2004. — O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível.) 2000114806

VILA NOVA DE GAIA

OLIVEIRA PLÁSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 144 ; identificação de pessoa colectiva n.º 501790187; número
e data da apresentação: PC-314/300603.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002 referente à socie-
dade em epígrafe.

22 de Outubro de 2003. — A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
2002237417

ANTÓNIO JOÃO FERNANDES — COMPRA E VENDA
DE IMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 11 618; identificação de pessoa colectiva n.º 505892235; nú-
mero e data da apresentação: PC-339/300603.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002 referente à socie-
dade em epígrafe.

22 de Outubro de 2003. — A Escriturária, (Assinatura ilegível.)
2002280444

SERRALHARIA ENTRE OS RIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 60 083; identificação de pessoa colectiva n.º 506142558;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2 e inscrição n.º 3; números e
data das apresentações: 14 e 15/20031120.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte
registo:

Cessação de funções de gerente de Maria José dos Santos Reis Cor-
reia, por renúncia.

Data: 3 de Novembro de 2003.
Designação de gerente de Dulce Andreia Reis Correia, solteira, re-

sidente na Rua de Montemor, 123, Grijó, Vila Nova de Gaia.
Data: 3 de Novembro de 2003.

20 de Novembro de 2003. — A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2004096861

A. CERQUEIRA — COMÉRCIO DE TINTAS E VERNIZES,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 11 576/020108; identificação de pessoa colectiva
n.º 505865122; número e data da apresentação: PC-6/22072003.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2002 referente à socie-
dade em epígrafe.

15 de Novembro de 2003. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2002322015

SANTARÉM
ALMEIRIM

FIDALGO & OLIVEIRA — INDÚSTRIA
DE CARPINTARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeirim. Matrícula n.º 01078/
030106; identificação de pessoa colectiva n.º 506339475; data da
apresentação: 26072004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos da prestação de contas da socie-
dade respeitante ao ano de 2003.

17 de Maio de 2005. — A Conservadora, Sofia Margarida de
Oliveira Hermano Pires Cristino. 2008517225

BENAVENTE

CHURRASQUEIRA BENAVENTENSE, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula n.º 1356/
021025; identificação de pessoa colectiva n.º P 506294382; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 01/021025.

Certifico que por Carlos Manuel Teixeira dos Santos, natural da
freguesia de Samora Correia, concelho de Benavente, casado com Célia
Marina Pinto Soares, sob o regime da separação de bens, residente na
Rua de Alfredo Keill, 49, rés-do-chão, Samora Correia, Benavente,
foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Churrasqueira Benaventense, Uni-
pessoal, L.da

ARTIGO 2.º

A sua sede é na Urbanização Vale Verde, lote 10, rés-do-chão, es-
querdo, na freguesia e concelho de Benavente.

ARTIGO 3.º

O seu objecto será restaurante e snack-bar.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado, em dinheiro pelo sócio
único Carlos Manuel Teixeira dos Santos, é de cinco mil euros.

ARTIGO 5.º

1 — A administração e a representação da sociedade ficam a cargo
do sócio único, que, desde já, fica nomeado gerente.
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2 — Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos, é
suficiente a assinatura do gerente nomeado, incluindo a compra e venda
de veículos automóveis.

ARTIGO 6.º

1 — O sócio único poderá fazer à sociedade os suprimentos que
esta carecer, nas condições por aquele determinadas.

2 — Por decisão do sócio único, poder-lhe-ão ser exigidas presta-
ções suplementares de capital, em numerário, até ao décuplo do capi-
tal social subscrito.

3 — O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com
a sociedade, na prossecução do objecto social desta.

Está conforme o original.

26 de Agosto de 2005. — A Segunda-Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001229615

CONSTÂNCIA

TRANSPORTES FOZ DO ZÊZERE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Constância. Matrícula
n.º 00124/010209; identificação de pessoa colectiva n.º 505188627;
averbamentos n.os 01 e 02 à inscrição n.º 03; número e data da
apresentação: 06/051020.

Certifico que por escritura de 13 de Outubro de 2005, lavrada de
fl. 49 a fl. 51 do livro n.º 2 do Cartório Notarial de Ponte de Sôr:

a) Telmo Alexandre Monteiro da Costa, cessou funções de gerente
em 13 de Outubro de 2005, por renúncia.

b) Tânia Catarina Monteiro da Costa, cessou funções de gerente
em 13 de Outubro de 2005.

c) Foram alterados os artigos 3.º, 5.º e 6.º do pacto social, que passam
a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de duzentos e cinquenta mil euros e corresponde
à soma de duas quotas: uma no valor nominal de cento e sessenta mil
euros, pertencente ao sócio Francisco Manuel Monteiro da Costa, e,
outra, no valor nominal de noventa mil euros, pertencente à sócia
Maria Elvira Campino Monteiro Costa.

ARTIGO 5.º

Por deliberação unânime dos sócios poderão ser exigidas presta-
ções suplementares de capital até ao montante global igual a
vinte vezes o capital social.

ARTIGO 6.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for delibe-
rado em assembleia geral, fica a cargo dos sócios Francisco Manuel
Monteiro da Costa e Maria Elvira Campino Monteiro Costa, já no-
meados gerentes, sendo suficiente a assinatura de um dos gerentes para
vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos.

Foi depositado na pasta respectiva o texto actualizado do contrato.

20 de Outubro de 2005. — A Conservadora Interina, Catarina
Isabel Henriques Rosa Melro. 2008159434

OURÉM

OREMUS — COMÉRCIO DE ARTIGOS RELIGIOSOS
E DECORATIVOS, L.DA

Sede: Sobral, Nossa Senhora das Misericórdias, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 01933;
identificação de pessoa colectiva n.º 505207001; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 01/20050928.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte
acto de registo:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data de aprovação das contas: 28 de Setembro de 2005.

Conferida, está conforme.

18 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2009600290

GONDERSTUQUES — ESTUQUES, L.DA

Sede: Gondemaria, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 02095;
identificação de pessoa colectiva n.º 505492911; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 01/20050930.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte acto
de registo:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data de aprovação de contas: 15 de Julho de 2005.

Conferida, está conforme.

18 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2009600304

MÓVEIS LARANJEIRO & SANTOS — INDÚSTRIA
DE MOBILIÁRIO, L.DA

Sede: Rua das Lombas, Caneiro, Nossa Senhora
das Misericórdias, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 02782;
identificação de pessoa colectiva n.º P 507426207; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 01/20050901.

Certifico que:
1.º Júlio Manuel Gomes dos Santos, número de identificação fiscal

186500270, casado sob o regime da comunhão de adquiridos com Clara
Catarina Sousa Gil, natural da freguesia de Nossa Senhora das Miseri-
córdias, concelho de Ourém, residente na Rua de São Francisco Assis,
14, 4.º, direito, Fátima, Ourém.

2.º Daniel Rodrigues Laranjeiro, número de identificação fiscal
211742864, casado sob o regime da comunhão de adquiridos com Maria
Manuela Santos Pereira, natural da dita freguesia de Nossa Senhora
das Misericórdias, onde reside na Rua da Fonte do Oleiro, Caneiro.

Constituem uma sociedade comercial por quotas com a firma Móveis
Laranjeiro & Santos — Indústria de Mobiliário, L.da, com sede na Rua
das Lombas, freguesia de Nossa Senhora das Misericórdias, concelho
de Ourém, com o capital social de cinco mil euros.

Que, a sociedade se regerá pelas cláusulas constantes do documento
complementar elaborado nos termos do n.º 2 do artigo 64.º do Códi-
go do Notariado:

1.º

A sociedade adopta a denominação Móveis Laranjeiro & Santos —
Indústria de Mobiliário, L.da, e vai ter a sua sede na Rua das Lombas,
Caneiro, freguesia de Nossa Senhora das Misericórdias, concelho de
Ourém.

2.º

A sociedade tem por objecto: indústria de mobiliário; compra e
venda de mobiliário; instalação e montagem de mobiliário; comércio
a retalho de electrodomésticos.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinco mil euros, dividido em duas quotas iguais, cada uma no valor
nominal de dois mil e quinhentos euros, pertencentes uma a cada um
dos sócios Júlio Manuel Gomes dos Santos e Daniel Rodrigues Laran-
jeiro.

4.º

A gerência da sociedade terá ou não remuneração, conforme o que
for deliberado em assembleia geral e pertence a quem aí for eleito.
Porém ficam desde já nomeados gerentes os sócios Júlio Manuel Gomes
dos Santos e Daniel Rodrigues Laranjeiro. Para obrigar a sociedade
em quaisquer actos ou contratos, será necessário a assinatura de dois
gerentes.

5.º

Podem ser exigidas prestações suplementares de capital, se assim
for deliberado em Assembleia geral, até ao montante global corres-
pondente a dez vezes o capital social.

6.º

A cessão de quotas é livre, porém, se feita a estranhos, a sociedade
poderá usar do direito de preferência em primeiro lugar, e os sócios
em segundo.
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7.º

Em caso de morte, interdição ou inabilitação do sócio, a sociedade
não se dissolve, continuando com os herdeiros do falecido ou os re-
presentantes do interdito ou inabilitado.

§ 1.º Os herdeiros do falecido, enquanto a quota permanecer indi-
visa, escolherão entre si um que a todos represente na sociedade.

§ 2.º Fica desde já autorizada a divisão de quotas entre os herdeiros
do sócio.

8.º

A sociedade reserva-se o direito de amortizar qualquer quota que
seja penhorada, arrestada ou objecto de outra providência judicial. A
amortização será executada nos termos da lei.

9.º

Fica vedado aos gerente obrigar a sociedade em actos e contratos
estranhos aos negócios sociais, nomeadamente abonações, fianças e
letras de favor.

10.º

Os gerentes ficam desde já autorizados a adquirir quaisquer bens
móveis ou imóveis, rústicos ou urbanos para a sociedade, antes do seu
registo, ficando expressamente ratificados tais negócios, e ainda cele-
brar qualquer contrato de arrendamento.

Os gerentes ficam autorizados a efectuar levantamentos da conta
aberta em nome da sociedade, para compra de equipamentos e despe-
sas de manutenção e giro comercial.

11.º

A sociedade assume desde já de pleno direito a responsabilidade pelo
pagamento de todos os encargos e despesas com a constituição, pu-
blicação e registo do contrato social.

Conferido, está conforme.

17 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2009627750

EURO MASSAGE — COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
DE RELAXAMENTO, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Casal do Touro, Seiça, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 02786;
identificação de pessoa colectiva n.º P 507443934; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 01/20050914.

Certifico que Marie-Hélène Joseph Touzanne, número de identifi-
cação fiscal 254450814, casada, maior, residente na localidade de
Casal Touro, freguesia de Seiça, concelho de Ourém, constitui uma
sociedade do tipo unipessoal, com a firma Euro Massage — Comér-
cio de Equipamentos de Relaxamento, Unipessoal, L.da, com sede no
Casal Touro, freguesia de Seiça, concelho de Ourém, com o capital
social, integralmente realizado em dinheiro, de cinco mil euros, a qual
se rege pelas seguintes cláusulas:

1.º

A sociedade adopta a firma Euro Massage — Comércio de Equipa-
mentos de Relaxamento, Unipessoal, L.da, e tem sede no Casal do
Touro, freguesia de Seiça, concelho de Ourém.

§ único. Mediante deliberação da gerência, a sociedade pode esta-
belecer filiais, agências ou outras formas de representação no territó-
rio nacional ou no estrangeiro, bem como transferir a sua sede nos
termos da lei.

2.º

O objecto social é comércio de equipamentos de relaxamento, re-
flexologia, de fitness, de fisioterapia, de aparelhos de manutenção e
de reabilitação, de cosmética e produtos naturais e dietéticos.

3.º

O capital social, subscrito em dinheiro, é de cinco mil euros,
encontrando-se realizado na totalidade, e corresponde a uma quota no
valor nominal de cinco mil euros, pertencente à sócia Marie-Hélène
Brigite Joseph Touzanne.

4.º

A cessão de quotas a favor de estranhos, é condicionada a opção
da sociedade em primeiro lugar, e dos sócios não cedentes em segun-
do lugar.

5.º

1 — Ficam desde já nomeada gerente a sócia Marie-Hélène Brigite
Joseph Touzanne.

2 — Para obrigar a sociedade é obrigatória a assinatura de um ge-
rente.

3 — Os gerentes serão ou não remunerados pelo exercício dos seus
cargos conforme for deliberado em assembleia geral.

4 — Os gerentes não poderão obrigar a sociedade em actos e con-
tratos estranhos aos negócios sociais, designadamente em abonações,
letras de favor, fiança e outras responsabilidades semelhantes.

6.º

Transitório

A sociedade, assume desde já a responsabilidade pelos encargos com
a sua instalação, aquisição de bens e mercadorias, e outras despesas
necessárias a sua constituição, registo e entrada em funcionamento,
ficando desde já a gerência, antes de efectuar os registos, com a pos-
sibilidade de, efectuar os levantamentos necessários, nos termos do
Código das Sociedades Comerciais.

Conferido, está conforme.

17 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2009627873

BRITAS MOITA NEGRA, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Estrada de Minde, sem número, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 01761;
identificação de pessoa colectiva n.º 504680196; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 5 e inscrição n.º 10; números e data das apresenta-
ções: 23 e 24/20050824.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foram efectuados os se-
guinte acto de registo:

Cessação de funções do gerente Giuseppe Ciet, por destituição, em
31 de Julho de 2005.

Designação de gerente:
Foi designado gerente Paolo Fassa, casado.
Data da deliberação: 31 de Julho de 2005.

Conferido, está conforme.

18 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2009600452

OLIVEGAS — RESTAURANTE, L.DA

Sede: Rua de 13 de Maio, 4, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 02752;
identificação de pessoa colectiva n.º P 507365127; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data das apre-
sentações: 02 e 03/20050927.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foram efectuados os se-
guintes actos de registo:

Cessação de funções de gerente de António José dos Reis Oliveira,
por renúncia, em 21 de Setembro de 2005.

Alteração parcial do contrato.
Alteração: artigo 6.º, n.º 1.
Gerente designado: Ana Isabel dos Reis Oliveira Gaspar.
Data da deliberação: 21 de Setembro de 2005.

ARTIGO 6.º

1 — A gerência da sociedade será exercida pelos sócios José Maria
Mateus Gaspar, que se mantém, e pela sócia Ana Isabel das Reis Oli-
veira Gaspar, desde já designada gerente.

2 — (Mantém-se.)
3 — (Mantém-se.)
4 — (Mantém-se.)

Conferido, está conforme.

20 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2009600231
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CARVMEI — CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Carvalhal de Cima, Rio de Couros, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 02402;
identificação de pessoa colectiva n.º 506348504; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 01/20050922.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte
acto de registo:

Alteração parcial do contrato com aumento de capital.
O capital social foi aumentado de 20 000 euros para 120 000 eu-

ros tendo em consequência sido dada nova redacção aos artigos 2.º,
n.º 1, e 3.º, a qual passa a ser a seguinte:

ARTIGO 2.º

1 — O objecto da sociedade, consiste em indústria de construção civil
e obras públicas, aluguer de transportes rodoviários de mercadorias.

2 — (Mantém-se.)
ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente já realizado em dinheiro, é de cen-
to e vinte mil euros e corresponde à soma de duas quotas iguais no
valor nominal de sessenta mil euros cada, pertencentes uma a cada
um dos sócios Pedro de Jesus Meirinho e Anabela de Jesus Meirinho.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Conferido, está conforme.

20 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2009627970

LIBRA NOVA — OURIVESARIA, L.DA

Sede: Praça de Mouzinho de Albuquerque, 6, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 01498;
identificação de pessoa colectiva n.º 503905968; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e data das apresenta-
ções: 02 e 03/20050926.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foram efectuados os se-
guintes actos de registo:

Cessação de funções de gerente de Otília Pereira da Silva, por re-
núncia, em 28 de Junho de 2005.

Alteração parcial do contrato, dando nova redacção aos artigos 3.º
e 4.º, a qual passa ser a seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, dividido em duas quotas de dois mil e quinhentos euros cada,
pertencentes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete a sócios e a não sócios.

2 — Ficam desde já nomeados gerentes os sócios Maria Fernanda
de Jesus Nunes Ventura Bugalhão e António José Ventura Bugalhão.

3 — A sociedade obriga-se com a intervenção de um gerente.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Conferido, está conforme.

20 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2009600215

MOVIOR — INDÚSTRIA DE MÓVEIS, L.DA

Sede: Laranjeiras, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 00675;
identificação de pessoa colectiva n.º 501957812; inscrições n.os 22
e 27; números e data das apresentações: 02, 07 e 08/20050930.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foram efectuados os se-
guintes actos de registo:

Alteração parcial do contrato com aumento de capital.

O capital social foi aumentado de 159 616 euros para 250 000 eu-
ros, tendo em consequência sido dada nova redacção ao seu artigo 3.º,
a qual passa a ser a seguinte:

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro e
nos demais valores da escrita, é de duzentos e cinquenta mil euros,
dividido em seis quotas, uma no valor nominal de cento e trinta e
cinco mil euros do sócio Joaquim Augusto de Oliveira Faria, uma de
cento e oito mil seiscentos e dezasseis euros da sócia Hortense de
Faria Neves e quatro do valor nominal de mil quinhentos e noventa
e seis euros, cada uma delas de cada um dos restantes sócios Vera Neves
Faria, Salomé Neves Faria, Vânia Neves Faria e Samuel Neves Faria.

Mais certifico que o mesmo artigo 3.º, devido à unificação das quo-
tas, foi alterado, passando a ter a redacção seguinte:

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro e
nos demais valores da escrita, é de duzentos e cinquenta mil euros,
dividido três quotas uma de cento e trinta e cinco mil euros do sócio
Joaquim Augusto de Oliveira Faria, uma de cento e oito mil seiscen-
tos e dezasseis euros da sócia Hortense de Faria Neves e uma de seis
mil trezentos e oitenta e quatro euros da própria sociedade.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Conferido, está conforme.

20 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2009600312

KROCOKIDS — FORMAÇÃO E ASSISTÊNCIA
INFORMÁTICA, L.DA

Sede: Edifício Avenida, Avenida de D. Nuno Álvares Pereira,
181, 4.º, direito, Nossa Senhora da Piedade, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 02386;
identificação de pessoa colectiva n.º 506327116; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 01/20051012.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte
acto de registo:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data de aprovação de contas: 31 de Agosto de 2005.

Conferido, está conforme.

20 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2009600363

ISOLPORTA — MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Sede: Rua do 1.º de Janeiro, 625, Poças, Matas, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 01966;
identificação de pessoa colectiva n.º 504430777; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data das apresenta-
ções: 02 e 03/20051010.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foram efectuados os se-
guintes actos de registo:

Cessação de funções de gerente de Silvino da Silva Pereira, por
renúncia, em 8 de Junho de 2005.

Alteração parcial do contrato quanto à redacção dos seus artigos 3.º
e 4.º, que passa a ser a seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de dez mil euros, dividido em duas quotas, uma de oito mil euros per-
tencente ao sócio Mário Manuel Silva Ferreira e uma de dois mil euros
pertencente ao sócio Silvino da Silva Pereira.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a pertencer a sócios e a não só-
cios.
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2 — Fica desde já nomeado gerente o sócio Mário Manuel Silva
Ferreira.

3 — A sociedade obriga-se pela intervenção de um gerente.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Conferido, está conforme.

20 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2009600487

HUMBERTO ANTUNES GAMEIRO, FARMÁCIA,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Avenida de 11 de Julho, 650, Memoria, Espite, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 02757;
identificação de pessoa colectiva n.º P 507388623; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 05/20051007.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte
acto de registo:

Alteração parcial do contrato, adicionando-lhe um artigo, que será
o 7.º, com a seguinte redacção:

ARTIGO 7.º

É autorizada a celebração de quaisquer negócios jurídicos entre a
sociedade e o sócio único, contanto que os mesmos sirvam para a
prossecução do objecto social daquela sociedade.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Conferido, está conforme.

21 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2009600339

INTERFORMATION — ENSINO E FORMAÇÃO
PROFISSIONAL, L.DA

Sede: Rua da Rainha Santa Isabel, 33, 2.º, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 02792;
identificação de pessoa colectiva n.º P 507426495; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 05/20051010.

Certifico que:
1.º João Manuel Gomes Marques, natural da freguesia de Vila Fa-

caia, concelho de Pedrógão Grande, casado com Maria de Lurdes Lopes
Esquina Marques, no regime da comunhão de adquiridos, residente na
Avenida de 25 de Abril, lote 1, 2 J, Pedrógão Grande, número de iden-
tificação fiscal 182623033.

2.º Paulo Nuno dos Reis de Sousa, natural da freguesia e concelho
de Leiria, casado com Isabel da Silva Pereira, no regime da comunhão
de adquiridos, residente na Rua de António Ribeiro da Silva, 27, Bra-
ga, número de identificação fiscal 109469950.

3.º Francisco António Dias Vieira, natural da freguesia de Fátima,
concelho de Ourém, casado com Maria da Luz Araújo das Neves Vieira
no regime da comunhão de adquiridos, residente na Rua da Rainha Santa
Isabel, 33, 2.º, Fátima, Ourém, número de identificação fiscal 141574550.

4.º Augusto Ferreira Guedes, natural de Angola, casado com Rosa
Maria dos Santos Mosa, no regime da comunhão de adquiridos, resi-
dente na Avenida do Conde de Oeiras, 11, 3.º, B, Amadora, número
de identificação fiscal 129607088.

5.º Maria Manuela Henriques Carlos, natural da freguesia de Abri-
gada, concelho de Alenquer, casada com Alexandre Barros de Sousa,
no regime da separação de bens, residente na Rua de Luz Soriano, 13,
em Lisboa, número de identificação fiscal 105873861.

Constituem uma sociedade comercial por quotas denominada IN-
TERFORMATION — Ensino e Formação Profissional, L.da, com sede
na Rua da Rainha Santa Isabel, 33, 2.º, freguesia de Fátima, concelho
de Ourém, com o capital social de dez mil euros, integralmente rea-
lizado, a qual se rege pelas cláusulas seguintes:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma INTERFORMATION — Ensino
e Formação Profissional, L.da, e tem a sua sede na Rua da Rainha Santa
Isabel, 33, 2.º, freguesia de Fátima e concelho de Ourém.

2 — A sede poderá ser deslocada, por decisão da gerência, para
qualquer outro local do mesmo concelho ou de concelho limítrofe,
podendo igualmente a gerência criar sucursais, agências, delegações
ou outras formas locais de representação, em território nacional ou
estrangeiro.

3 — A sociedade pode adquirir quotas próprias, nos termos da lei,
e bem assim participar por subscrição ou aquisição em quaisquer ou-
tras sociedades, com idêntico ou diferente objecto, agrupamentos
complementares de empresas e sociedades reguladas por leis especiais.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o ensino e formação profissional.
Organização, valorização e consultadoria, na área do ensino e forma-
ção profissional. Desenvolvimento e gestão de estabelecimentos de
ensino. Produção e edição de materiais pedagógicos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de dez mil
euros e divide-se em cinco quotas, sendo cada uma de dois mil euros,
pertencente aos sócios Maria Manuela Henriques Carlos, Augusto
Ferreira Guedes, Francisco António Dias Vieira, Paulo Nuno dos Reis
de Sousa e João Manuel Gomes Marques.

ARTIGO 4.º

1 — A administração e representação da sociedade perante tercei-
ros, em juízo ou fora dele, compete a um ou mais gerentes, eleitos
em assembleia geral.

2 — Os gerentes são ou não remunerados, conforme vier a ser
deliberado em assembleia geral, podendo consistir, total ou parcial-
mente, em participações nos lucros da sociedade.

3 — A sociedade obriga-se em todos os seus actos ou contratos:
a) Pela intervenção de um gerente, em actos de mero expediente;
b) Pela intervenção de um gerente de acordo com os poderes que

lhe tenham, para o efeito, sido delegados pelos demais gerentes;
c) Pela intervenção de um ou mais mandatários no âmbito dos

poderes que lhes sejam conferidos no respectivo mandato.
4 — São actos de mero expediente tudo quanto se relacione com o

Ministério da Educação, matrículas escolares, declarações, certidões,
boletins de inscrição para exames, termos de aptidão, requerimentos
e exposições em nome da sociedade, ou dos colégios, externatos, es-
colas ou outros estabelecimentos onde a sociedade desenvolva a sua
actividade.

ARTIGO 5.º

As deliberações concernentes à distribuição de lucros do exercício
livremente distribuíveis são livremente tomadas por deliberação dos
sócios por maioria simples, sem sujeição a quaisquer limites.

ARTIGO 6.º

1 — A cessão de quotas, total ou parcial, entre sócios, é livremen-
te permitida.

2 — A cessão, total ou parcial, de quotas a favor de estranhos,
depende sempre do consentimento prévio da sociedade, à qual é re-
servado o direito de preferência em primeiro lugar e aos restantes
sócios em segundo.

ARTIGO 7.º

1 — A sociedade poderá amortizar qualquer quota, nos seguintes
casos:

a) Por acordo com o seu titular;
b) Quando sobre a quota incida penhora, arresto, arrolamento ou

outro procedimento judicial;
c) Por oneração da quota sem prévio consentimento da sociedade;
d) No caso de insolvência do titular da quota, judicialmente decla-

rada;
e) Por incumprimento do respectivo titular, por qualquer forma,

das disposições do contrato social e das deliberações sociais.
2 — Nos casos em que lhe é conferido o direito de amortizar qual-

quer quota, poderá a sociedade, em vez disso, adquiri-la ou fazê-la
adquirir por sócio ou terceiro.

3 — A contrapartida a pagar pela amortização será a que for con-
vencionada no caso de acordo e a que resultar do último balanço, nos
outros casos, salvo se outro modo resultar imperativamente da lei.

ARTIGO 8.º

Os sócios, independentemente dos seus cargos dirigentes, poderão
exercer outras actividades, entre as quais a docência, nos colégios,
externatos, escolas ou outros estabelecimentos de ensino ou forma-
ção, com preferência a outros docentes.
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ARTIGO 9.º

Os balanços serão anuais e fechados, dentro do prazo legal, com
referência a 31 de Dezembro.

ARTIGO 10.º

A sociedade fica autorizada a criar estabelecimentos de ensino ou
formação, no âmbito do objecto, cumpridas que sejam todas as for-
malidades legais inerentes de constituição e aquisição de equipamen-
tos para a sociedade.

Conferido, está conforme.

21 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2009600347

HONÓRIO & FLORES, L.DA

Sede: Rua do Dr. João Silva Neves Sousa Alvim, 14,
Nossa Senhora da Piedade, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 00128;
identificação de pessoa colectiva n.º 500545847; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 13; número e data da apresentação:
08/20050921.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte
acto de registo:

Facto: actualização.
Sede: Rua do Dr. João Silva Neves Sousa Alvim, 14, Nossa Senhora

da Piedade, Ourém.

Conferido, está conforme.

12 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2009627954

OURIVIDRO — VIDREIRA OURIENSE, S. A.

Sede: Lagarinho, Nossa Senhora da Piedade, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 00320;
identificação de pessoa colectiva n.º 500787859; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 22 e inscrição n.º 24; números e data das apresenta-
ções: 02 e 03/20050916.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foram efectuados os se-
guintes actos de registo:

Cessação de funções de gerente de José Pedro Guerreiro Bartolo-
meu, por renúncia, em 31 de Agosto de 2005.

Alteração do contrato e transformação em sociedade anónima,
passando o respectivo contrato a ter a redacção constante dos arti-
gos seguintes:

Estatutos

CAPÍTULO I

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma OURIVIDRO — Vidreira Ouriense, S. A.

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem a sua sede no lugar de Lagarinho, freguesia
de Nossa Senhora da Piedade, concelho de Ourém.

2 — Por deliberação do conselho de administração, a sociedade pode
criar sucursais, agências, filiais, delegações ou outras formas de repre-
sentação, em Portugal ou no estrangeiro bem como deslocar a sua
sede social para concelhos limítrofes.

3 — Pode ainda por deliberação do conselho de administração,
adquirir participações em sociedades cujo objecto seja igual ou dife-
rente daquele que esteja exercendo.

ARTIGO 3.º

O objecto social consiste na indústria transformadora de vidro,
empreitadas de obras públicas e construção civil.

ARTIGO 4.º

A sociedade pode cooperar com outras entidades na formação de
sociedades, consórcios ou associações, em participação para o exercí-
cio em comum de rima actividade económica.

CAPÍTULO II

Capital, acções, prestações acessórias
e obrigações

ARTIGO 5.º

1 — O capital social, inteiramente subscrito e realizado, é de tre-
zentos mil euros, dividido em 300 000 acções do valor nominal de
um euro cada uma.

2 — Na subscrição de novas acções representativas de aumento de
capital terão preferência os accionistas que o forem à data da subscri-
ção, na proporção das acções que já possuam.

3 — Se algum accionista não quiser gozar do direito de preferên-
cia, este devolver-se-á aos restantes accionistas, respeitando-se sem-
pre a proporção da posição accionista que detenha.

ARTIGO 6.º

1 — As acções são nominativas tituladas ou não, podendo ser re-
gistáveis, conforme for deliberado em assembleia geral.

2 — Quando as acções forem tituladas, estas serão representadas
por títulos de 1, 5, 10, 100, 1000 e múltiplos de 1000 acções.

3 — A conversão das acções rege-se pelo disposto na lei e as des-
pesas são a cargo dos accionistas.

4 — No caso de propriedade indivisa, serão os titulares das acções
representados pelo cabeça de casal ou administrador ou ainda pela
pessoa que os interessados tiverem designado de entre si para os re-
presentar perante a sociedade, quanto ao exercício dos direitos e cum-
primento das obrigações que lhes pertencem.

ARTIGO 7.º

A transmissão de acções nominativas a estranhos ou a qualquer outro
accionista fica sujeito ao direito de preferência da sociedade, em pri-
meiro lugar, e dos accionistas não transmitentes, em segundo lugar,
devendo ser exercido nos 30 dias imediatos àquele em que o accionis-
ta alienante, por carta registada, em que indique a identidade do ad-
quirente, preço e mais condições de transmissão, comunique o seu
desejo.

ARTIGO 8.º

1 — Por decisão unânime dos accionistas, podem ser exigidas pres-
tações acessórias, gratuitas, de capital, até ao décuplo do capital social.

2 — Todos os accionistas concorrerão para as prestações acessóri-
as, na parte proporcional à participação no capital social, ou de acordo
com a deliberação da assembleia geral.

3 — As prestações acessórias serão restituídas aos accionistas, quan-
do estas se tomarem desnecessárias.

ARTIGO 9.º

A sociedade poderá emitir e colocar obrigações, nos termos da lei
e nas condições que forem estabelecidas em assembleia geral.

ARTIGO 10.º

1 — A sociedade poderá amortizar acções nos seguintes casos:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando, por qualquer motivo, as mesmas sejam retiradas da dis-

ponibilidade do seu titular, em virtude de arresto, penhora ou qualquer
outro acto de apreensão judicial.

2 — No caso referido na alínea b) do n.º 1 o valor da acção é que
resultar do valor contabilístico das acções.

ARTIGO 11.º

1 — Será permitido ao conselho de administração adquirir para a
sociedade acções e obrigações próprias e realizar sobre as mesmas as
operações licitas que tiver por convenientes, se para tal obtiver anuên-
cia do órgão de fiscalização.

2 — As acções de que a sociedade for titular não gozam de direito
de voto, dividendo ou preferência.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

ARTIGO 12.º

Os órgãos sociais são:
a) A assembleia geral;
b) O conselho de administração;
c) O órgão de fiscalização.
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SECÇÃO I

Assembleia geral

ARTIGO 13.º

A assembleia geral é constituída por todos os accionistas com di-
reito a voto.

ARTIGO 14.º

A cada 1000 acções corresponde um voto.

ARTIGO 15.º

Só podem fazer parte e votar nas assembleias gerais os accionistas
possuidores de um número de acções não inferior a 1000, averbadas
em seu nome ou, ao portador e tituladas, depositadas na sede social
ou qualquer estabelecimento de crédito, ate 15 dias antes do dia mar-
cado para a reunião.

ARTIGO 16.º

Poderão os accionistas possuidores de menor número de acções
agrupar-se de forma a completarem o número exigido e fazerem-se
representar por um dos agrupados.

ARTIGO 17.º

Quando todas as acções forem nominativas, as assembleias gerais
serão convocadas por carta registada com a antecedência mínima legal.

ARTIGO 18.º

A assembleia geral será efectuada na sede social ou em local indi-
cado nos anúncios convocatórios, dentro da comarca judicial onde
esta se situe, desde que as instalações da sede não permitam a reunião
em condições satisfatórias.

ARTIGO 19.º

1 — A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente e
um secretário, eleitos trienalmente de entre os accionistas ou outras
pessoas, podendo ser reeleitos, e poderão ter remuneração global fi-
xada em assembleia geral.

2 — Nas faltas do presidente este será substituído por quem a as-
sembleia geral designar.

ARTIGO 20.º

Para além do disposto na lei e nos presentes estatutos, competirá
em especial à assembleia geral:

a) Eleger o presidente e o secretário de mesa;
b) Eleger os membros de conselho de administração;
c) Eleger os membros do órgão de fiscalização;
d) Deliberar sobre a alteração dos estatutos.

ARTIGO 21.º

1 — Carecem, para serem válidas, do voto afirmativo dos accio-
nistas aos quais pertençam pelo menos 50 % do capital social, as
deliberações que tenham por objecto:

a) A transformação, a fusão ou a dissolução da sociedade;
b) A redução ou reintegração do capital;
d) A alteração do presente artigo 20.º
2 — Se determinada deliberação sobre qualquer das matérias referi-

das no artigo anterior não puder ser aprovada numa primeira reunião,
por insuficiência de representação do capital social, a mesma
considerar-se-á aprovada, em segunda reunião, desde que o seja pela
maioria de dois terços dos votos apurados.

ARTIGO 22.º

1 — A assembleia geral considera-se regularmente constituída e
poderá validamente funcionar, em primeira convocação, quando esti-
verem presentes ou representados accionistas titulares de acções cor-
respondentes a cinquenta por cento do capital social.

2 — Em segunda convocação, porém, a assembleia geral pode de-
liberar seja qual for o número dos accionistas presentes ou represen-
tados e o capital que eles representem.

SECÇÃO II

Conselho de administração

ARTIGO 23.º

1 — O conselho de administração é composto por três, cinco ou
sete membros eleitos mensalmente pela assembleia geral, que decidirá
qual deles é o presidente, podendo todos eles ser reeleitos.

2 — O conselho de administração poderá ter direito à remunera-
ção que a assembleia geral lhe fixar.

ARTIGO 24.º

1 — Ao conselho de administração competem os mais amplos
poderes de gestão e representação da sociedade, dentro dos limites
assinalados na lei, nos presentes estatutos e nas deliberações da as-
sembleia geral, e, em especial:

a) Adquirir, vender ou por qualquer outra forma alienar ou onerar
bens ou direitos mobiliários e imobiliários, tomar e dar de arrenda-
mento quaisquer prédios ou parte dos mesmos, sempre que tal seja
reputado conveniente aos interesses sociais;

b) Estabelecimento e cessação de cooperação duradoura e impor-
tante com outras sociedades;

c) Representar a sociedade em juízo e fora dele, podendo confes-
sar, desistir e transigir em acções judiciais;

d) Comprometer a sociedade em arbitragem;
e) Delegar os poderes que entender num dos administradores, cons-

tituir mandatários da sociedade e fixar-lhes as atribuições respectivas;
f) Movimentar contas bancárias, emitir, aceitar, sacar, endossar

letras, livranças, cheques, extractos de facturas e outros tipos de cré-
dito;

g) Negociar com instituições de crédito operações de financiamen-
to activas e passivas, celebrando os respectivos contratos.

2 — O conselho de administração, ou quem o represente, não po-
derá obrigar a sociedade em actos ou documentos que não digam res-
peito exclusivamente às suas operações nem conceder a terceiros, em_
nome da mesma, quaisquer garantias, inclusive cambiais, com excep-
ção das sociedades em que detenha participações sociais.

ARTIGO 25.º

A sociedade obriga-se:
a) Pela intervenção de dois dos administradores;
c) Pela intervenção de um dos administradores no uso dos poderes

delegados;
d) Pela intervenção dos mandatários, dentro dos limites dos pode-

res conferidos.
ARTIGO 26.º

1 — O conselho de administração reúne sempre que o exigir os
interesses da sociedade, mas pelo menos, uma vez por mês.

2 — Qualquer dos administradores impedido de estar presente à
reunião pode-se fazer representar por outro administrador.

3 — As deliberações do conselho de administração serão tomadas
por maioria, tendo o presidente voto de desempate.

ARTIGO 27.º

Os membros do conselho de administração caucionarão ou não o
exercício dos seus cargos, conforme for deliberado pela assembleia
geral.

SECÇÃO III

Fiscalização da sociedade

ARTIGO 28.º

1 — A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único e a um
suplente ou a um conselho fiscal, composto por três membros efec-
tivos e um suplente, conforme for deliberado em assembleia geral.

2 — Os membros do órgão de fiscalização são eleitos trienalmen-
te, podendo ser reeleitos.

3 — Os membros do órgão de fiscalização poderão ter direito à
remuneração que a assembleia geral lhes fixar.

CAPÍTULO V

Apreciação anual da situação da sociedade
e aplicação de resultados

ARTIGO 29.º

1 — O ano social coincide com o ano civil.
2 — Relativamente a cada ano, o conselho de administração ela-

borará o balanço, o relatório de gestão, as contas de exercício, a ad-
ministração dos resultados, um relatório sobre o estado e a evolução
dos negócios sociais e uma proposta de aplicação dos resultados.

3 — A assembleia geral e o órgão de fiscalização pronunciar-se-ão
sobre tais documentos.
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ARTIGO 30.º

Os lucros apurados em cada exercício serão aplicados do modo
seguinte:

a) A percentagem de lei para o fundo de reserva legal;
b) O restante terá aplicação decidida por maioria simples em as-

sembleia geral.

CAPÍTULO VI

Dissolução e liquidação

ARTIGO 31.º

A sociedade só se dissolverá por deliberação da assembleia geral ou
nos casos previstos na lei.

ARTIGO 32.º

A assembleia geral que deliberar a dissolução decidirá o prazo e a
forma de liquidação e designará os liquidatários.

CAPÍTULO VII

Disposições gerais

ARTIGO 33.º

Os casos omissos serão regulados pelas deliberações dos accionis-
tas, devidamente tomadas e pelas disposições legais aplicáveis.

ARTIGO 34.º

É estipulado o foro da comarca de Ourém, com expressa renúncia
a qualquer outro, para todos os efeitos judiciais entre a sociedade e os
seus accionistas.

CAPÍTULO VIII

Disposições transitórias

ARTIGO 35.º

Para o triénio de 2005-2007 são desde já preenchidos os lugares de
membros dos órgãos sociais da forma seguinte, sendo os administra-
dores dispensados de caução:

Mesa da assembleia geral: presidente — Hélder José Sousa Santos,
casado, residente na Rua do Engenheiro Adelino Amaro da Costa, 23,
2.º, porta 1, freguesia de Nossa Senhora da Piedade, Ourém; secretá-
ria — Carla Sofia Oliveira Pereira, solteira, maior, residente na Es-
trada Nacional n.º 349, Vilar dos Prazeres, freguesia de Nossa Senho-
ra das Misericórdias, concelho de Ourém.

Conselho de administração: presidente — Franclim Vieira Alves,
casado, residente na Rua do Quintal, lugar de Pinheiria, freguesia de
Santa Catarina da Serra, concelho de Leiria; vogais — Abílio Pedro
Faria Aquino, casado, residente na Pedreira, Peras Ruivas, Seiça, Ou-
rém; Leonel José Cação Andrade, casado, residente na Travessa da
Quinta de São Romão, lote 12, 3.º, esquerdo, Leiria.

Órgão de fiscalização:
Fiscal único: suplente — Marques de Almeida, F. Tavares, J. Nunes

& Simões, SROC, com sede na Avenida de Fernão de Magalhães, 619,
Edifício Mondego, sala 101, Coimbra; suplente — Fernando Alberto
de Macedo Mota Ferrão Tavares, ROC, casado, residente na Rua das
Lacerdas, Recardães, Águeda.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Conferido, está conforme.

21 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2009627881

RIO MAIOR

G. P. A. — COMÉRCIO E MANUTENÇÃO
INDUSTRIAL, L.DA

Sede: Avenida dos Combatentes, Fonte Lagoa,
pavilhão D-1, Rio Maior

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 1500/
050920; identificação de pessoa colectiva n.º 502600330; inscri-
ção n.º 11; números e data das apresentações: 07-11/050920.

Certifico que, por escritura de 21 de Julho de 2005, foi alterado o
contrato social da sociedade em epígrafe, e em consequência a altera-
ção dos artigos 1.º, 2.º, 3.º, e 5.º, que passam a ter a seguinte redac-
ção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma G. P. A. — Comércio e Manutenção
Industrial, L.da, e tem a sua sede na Avenida dos Combatentes, Fonte
Lagoa, pavilhão D-1, freguesia e concelho de Rio Maior.

§ único. (Mantém-se.)

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a compra e venda e representações,
comercialização, reparação, fabrico e manutenção industrial e de equi-
pamentos e máquinas industriais, bem como a importação e exporta-
ção e a prestação de serviços na área da formação profissional.

§ único. (Mantém-se.)

ARTIGO 3.º

O capital social é de sessenta mil euros e corresponde à soma de
duas quotas iguais do valor nominal de trinta mil euros cada, perten-
centes uma a cada um dos sócios.

§ único. (Mantém-se.)

ARTIGO 5.º

1 — A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia-geral, fica a cargo de um ou mais gerentes,
sócios ou não sócios.

2 — Ficam desde já designados gerentes João Paulo Garrido da Costa
e Ana Paula Sintra Salvo Paiva.

3 — A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.

Foi depositado o texto completo do contrato social, na sua redac-
ção actualizada.

Conferida, está conforme.

17 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ricardina L.
Quelhas S. C. Santos. 2007745640

SIBELCO PORTUGUESA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 360/
840510; identificação de pessoa colectiva n.º 500409579.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

20 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ricardina L.
Quelhas S. C. Santos. 2007746956

J. REIS SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Rua da Fonte, 3, Ribeira de Santo André, Asseiceira,
Rio Maior

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 778/
941125; identificação de pessoa colectiva n.º 503323730; inscri-
ção n.º 13; número e data da apresentação: 02/051018.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, pela inscri-
ção n.º 1, averbamento n.º 1, ficou averbada a cessação de funções de
gerente de Maria Micaela da Conceição Anacleto Reis, por renúncia,
em 31 de Agosto de 2005.

Conferida, está conforme o original.

25 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ricardina L.
Quelhas S. C. Santos. 2007747430

MANUEL JOAQUIM DOS REIS & FILHOS, L.DA

Sede: Avenida do General Humberto Delgado, lote 48,
rés-do-chão, direito, Rio Maior

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 177/
770204; identificação de pessoa colectiva n.º 500651965; inscri-
ção n.º 10; número e data da apresentação: 03/051014.
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Certifico que, por escritura de 3 de Outubro de 2005, no Cartório
de Rio Maior, foi alterado o contrato social da sociedade em epígra-
fe, quanto ao artigo 3.º, que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a actividade de empreiteiro geral ou
construtor geral de edifícios de construção tradicional, compra e ven-
da e permuta de quaisquer bens móveis ou imóveis, madeiras e mate-
riais de construção.

Assim o disse e outorgou:
Preveni o outorgante de que este acto está sujeito a registo obriga-

tório a requerer na competente Conservatória do Registo Comercial
no prazo de três meses a contar de hoje.

Arquivo:
a) A referida certidão emitida pela Conservatória do Registo Co-

mercial de Rio Maior em 14 de Junho do ano 2005, da qual extraí os
elementos atinentes à sociedade M. J. Reis & Filhos, L.da, bem como
a qualidade do comparecente;

b) A referida acta da assembleia geral da sociedade identificada na
precedente alínea a) com o n.º 62 comprovativa da deliberação da
alteração do objecto bem como do mandato do outorgante.

Foi depositado o texto completo do contrato social, na sua redac-
ção actualizada.

Conferida. está conforme.

25 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ricardina L.
Quelhas S. C. Santos. 2007747448

CAVES DOM TEODÓSIO, S. A.

Sede: lugar de Condessinha, freguesia e concelho
de Rio Maior

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 38/
590724; identificação de pessoa colectiva n.º 500150850; inscri-
ção n.º 26; número e data da apresentação: 01/050816.

Certifico foi efectuado o seguinte acto de registo:
Projecto de cisão-fusão, por destaque parcial e fusão por incorpo-

ração.
Entidades participantes:
Sociedades cindidas:
Caves Dom Teodósio, S. A., com sede em Condessinha, Rio Maior.
Adegas Camillo Alves, S. A., com sede na Rua do Professor Egas

Moniz, Bucelas, Loures.
Sociedade incorporante: Enovalor, Agro — Turismo, S. A., com

sede na Rua da Escola, Lageosa do Dão, Tondela.
Alterações projectadas na sociedade Caves Dom Teodósio, S. A.:
Objecto — indústria e comércio de bebidas e comércio de outros

produtos alimentares.

Conferida, está conforme.

24 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ricardina L.
Quelhas S. C. Santos. 2007747332

SANTARÉM

PINTURAS M. GARCIA & NETO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 02501/
920330; identificação de pessoa colectiva n.º 502736461.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos da prestação de contas da socie-
dade respeitante ao ano de 2003.

15 de Março 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Conceição
Jaco Alves. 2010120035

AGRO PECUÁRIA CASAL DE FERRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 02461/
920114; identificação de pessoa colectiva n.º 502683422.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos da prestação de contas da socie-
dade respeitante ao ano de 2003.

29 de Março de 2005. — A Segunda-Ajudante, Elisabete Maria
Serrano Durão. 2010121287

TOMAR

CARMO & ESTRELA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 02140;
identificação de pessoa colectiva n.º 506284166; inscrição n.º 02;
número e data da apresentação: 01/29072005.

Certifico que foi registada a dissolução e enceramento da liquida-
ção da sociedade em epígrafe, tendo as contas sido aprovadas em 13
de Julho de 2005.

Conferida, está conforme.

9 de Agosto de 2005. — O Ajudante Principal, António Aparício
Sardinha. 2000745784

NIC — NÚCLEO DE IMAGIOLOGIA
COMPUTORIZADA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 01278;
identificação de pessoa colectiva n.º 503026336; inscrição n.º 05;
número e data da apresentação: 01/06072005.

Certifico que foi registada a designação dos gerentes Dr.ª Maria da
Conceição Ribeiro de Matos Fernandes e Dr. António Manuel Tei-
xeira da Silva Gonçalves, por nomeação, em 30 de Março de 2005.

Conferida, está conforme.

20 de Julho de 2005. — O Ajudante Principal, António Aparício
Sardinha. 2000745547

MÁRIO GERARDO HENRIQUES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 02296;
identificação de pessoa colectiva n.º P 507236564; inscrição n.º 01;
número e data da apresentação: 12/04022005.

Certifico que pelo sócio único Mário Gerando Henriques, casado
com Célia Caixeiro Rodrigues da Silva na comunhão de adquiridos,
morador em Casal de Deus, 48, São Pedro de Tomar, foi constituída
a sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Mário Gerardo Henriques,
Unipessoal, L.da, e tem a sua sede em Casal de Deus, 48, freguesia de
São Pedro de Tomar, concelho de Tomar.

2 — Por simples deliberação da gerência pode a sede social ser
deslocada dentro mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como pode a sociedade instalar, manter ou extinguir sucursais e ou-
tras formas de representação social dentro do território nacional ou
no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto demolições e terraplanagens, cons-
trução de edifícios.

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinco mil euros, integralmente subscrito e
realizado em dinheiro pelo sócio e corresponde a uma quota do valor
nominal de cinco mil euros, pertencente ao único sócio.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência e representação da sociedade, remunerada ou não
conforme for deliberado em assembleia geral, fica afecta a um ou a
mais gerentes a designar em assembleia geral.

2 — Fica desde já designado gerente o sócio único Mário Gerardo
Henriques.

3 — A sociedade fica obrigada com a intervenção de um gerente.
4 — Fica proibido à gerência praticar em nome da sociedade quais-

quer actos ou assinar quaisquer documentos alheios ao objecto social
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e aos interesses sociais da mesma, designadamente prestando fianças,
abonações, avales, cauções ou aceitando e sacando letras de favor,
sob pena de o infractor responder perante a sociedade pelos prejuízos
que causar.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá nomear mandatários ou procuradores da mes-
ma para a prática de determinados actos ou categorias de actos, atri-
buindo tais poderes através de procuração.

ARTIGO 6.º

Pode o sócio fazer à sociedade os suprimentos de que ela carecer,
conforme for deliberado em Assembleia geral, podendo também vir a
ser exigidas ao sócio prestações suplementares de capital até ao mon-
tante de 20 vezes o valor do capital, mediante deliberação tomada
em assembleia geral.

ARTIGO 7.º

Mediante prévia deliberação da assembleia geral fica permitida a
participação da sociedade em agrupamentos complementares de em-
presa, bem como em sociedades com objecto diferente ou reguladas
por lei especial.

ARTIGO 8.º

Quando a lei não exigir outras formalidades as assembleias gerais
serão convocadas por meio de carta registada dirigida ao sócio, com
antecedência mínima de 15 dias.

17 de Fevereiro de 2005. — O Ajudante Principal, António Aparício
Sardinha. 2006586980

FRANCISCO ALVES DA CRUZ & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 01626;
identificação de pessoa colectiva n.º 503856347.

Certifico que foram depositadas na pasta da sociedade em epígrafe
a acta de aprovação das contas do ano de 2002, e respectivos docu-
mentos de prestação de contas, referidos no artigo 42.º do Código do
Registo Comercial.

15 de Dezembro de 2003. — O Ajudante Principal, António
Aparício Sardinha. 2002370443

ÁCIDAS — AGRO CINEGÉTICA DA SOIANDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 01371;
identificação de pessoa colectiva n.º 503234141; averbamento n.º 2
à inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 06/12072005.

Certifico que foi registada a cessação de funções do gerente José
Luís da Silva Félix, por renúncia em 13 de Maio de 2005.

20 de Julho de 2005. — O Ajudante Principal, António Aparício
Sardinha. 2000745652

BATISTA & FONSECA — CONSTITUIÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 02222;
identificação de pessoa colectiva n.º 506737314; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 03/11072005.

Certifico que foi registada a cessação de funções do gerente Ale-
xandre Homem de Oliveira Fonseca, por destituição em 28 de Feve-
reiro de 2005.

20 de Julho de 2005. — O Ajudante Principal, António Aparício
Sardinha. 2000745601

THOMARAZUL — COMÉRCIO
DE ELECTROBOMBAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 02325;
identificação de pessoa colectiva n.º P 507098870; inscrição n.º 01;
número e data da apresentação: 02/11072005.

Certifico que entre Carlos Manuel Santos da Silva, divorciado,
morador na Rua de Gonçalves Crespo, 11, rés-do-chão, direito, Lis-

boa, e José Ferreira Mendes, casado com Maria de Lurdes Fernandes
Freire Mendes, na comunhão de adquiridos, morador em Jordões,
Pussos, Alvaiázere, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se
rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma THOMARAZUL — Comércio de
Electrobombas, L.da, e tem a sua sede em Tomar, na Rua de Amorim
Rosa, 37, freguesia de Santa Maria dos Olivais, concelho de Tomar.

2 — Por simples deliberação da gerência, a sociedade poderá deslo-
car a sede dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e
bem formas criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio de electrobombas, mate-
riais eléctricos, electrodomésticos, equipamentos para piscinas, siste-
mas de tratamento de águas, ambiente, revestimentos, acessórios para
canalizações, tubagens, import, export, centrais elevatórias, centrais
de incêndios, assistência técnica e montagens.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
cinquenta mil euros, e corresponde à soma de duas quotas, uma de
quarenta mil euros do sócio Carlos Manuel Santos da Silva e uma de
dez mil euros do sócio José Ferreira Mendes.

2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global do décuplo do capital social.

3 — Depende da deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, com dispensa de caução e com ou
sem remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral, com-
pete a sócios ou não sócios.

2 — A sociedade vincula-se em todos os seus actos e contratos pela
assinatura de um gerente.

3 — A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcial-
mente, em participação nos lucros da sociedade.

4 — Fica desde já nomeado gerente o não sócio Américo Rosa
Francisco, divorciado, natural da freguesia de Pussos, concelho de
Alvaiázere, residente na Rua de Amorim Rosa, 37, em Tomar, con-
tribuinte fiscal n.º 136673180.

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 é livre entre os sócios; porém, quando feita a
estranhos, depende do consentimento da sociedade que terá sempre o
direito de preferência, o qual, de seguida, se defere aos sócios não
cedentes.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

em juízo. falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as

obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros legi-

timários:
e) Quando em partilha. a quota for adjudicada a quem não seja só-

cio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio:
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio;
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade, tomada por maioria, em assembleia geral.
2 — Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou terceiros.

3 — Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último ba-
lanço aprovado.

4 — Se, por falecimento de um sócio, a respectiva quota não for
amortizada no prazo no prazo de 90 dias, a contar da data do faleci-
mento, os herdeiros deverão designar, de entre eles, um representan-
te comum.



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIEN.º 47 — 7 de Março de 2006 4935

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.

20 de Julho de 2005. — O Ajudante Principal, António Aparício
Sardinha. 2000745598

FORÇA HUMANA — FORMAÇÃO PROFISSIONAL,
CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 02324;
inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 02/07122005.

Certifico que entre Gonçalo Nuno da Silva Jácome, solteiro, mai-
or, morador em Tomar; Rui Pedro Neves Rodrigues, casado com Paula
Alexandra Nunes Basílio Rodrigues, na comunhão de adquiridos, mo-
rador em Tomar; Luís Miguel Santos Duarte, casado com Susana Cris-
tina Teixeira Mafra, na comunhão de adquiridos, morador em To-
mar; e Ana Catarina Teixeira Mafra, solteira, maior, moradora em
Tomar, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo se-
guinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Força Humana — Formação Pro-
fissional, Consultoria e Recursos Humanos, L.da, tendo a sua sede na
Avenida de Ângela Tamagnini, 22-24, freguesia de Santa Maria dos
Olivais, concelho de Tomar.

2 — Por deliberação da gerência, independentemente do consenti-
mento da assembleia geral, poderá a sede da sociedade ser transferida
para qualquer outro local do concelho de Tomar ou de concelho limí-
trofe e criar sucursais, agências, delegações ou outra forma de repre-
sentação em território nacional.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a formação profissional, consultoria
financeira e informática, selecção e recrutamento de pessoal.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem o capital social de cinco mil euros, estando inte-
gralmente realizado em dinheiro, e corresponde à soma de quatro quo-
tas, no valor de mil duzentos e cinquenta euros, pertencentes uma a
cada um dos sócios Ana Catarina Teixeira Mafra, Luís Miguel Santos
Duarte, Rui Pedro Neves Rodrigues e Gonçalo Nuno da Silva Jácome.

ARTIGO 4.º

Com a unanimidade dos votos correspondentes a todo o capital
social, poderão ser exigidas prestações suplementares de capital até
ao montante global de dez mil euros e restituídas quando for permi-
tido.

ARTIGO 5.º

A celebração de contratos de suprimento depende de prévia delibe-
ração dos sócios.

ARTIGO 6.º

A gerência da sociedade, terá ou não remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral e pertence aos sócios Ana Catarina
Teixeira Mafra, Luís Miguel Santos Duarte, Rui Pedro Neves Rodri-
gues e Gonçalo Nuno da Silva Jácome, desde já nomeados gerentes,
bastando apenas a assinatura de dois deles, para obrigar a sociedade
em todos os seus actos e contratos, activa e passivamente, bem como
representá-la em juízo e fora dele.

ARTIGO 7.º

A cessão total ou parcial de quotas a estranhos, depende do con-
sentimento da sociedade em primeiro lugar e dos sócios não cedentes,
em segundo lugar, que têm direito de preferência na aquisição da quo-
ta que se deseja alienar, pela ordem atrás indicada.

ARTIGO 8.º

1 — A amortização de quotas pela sociedade será permitida, nos
casos de morte, interdição, falência ou insolvência do sócio, de arres-
to, arrolamento ou penhora da quota, de cessão de quotas sem prévio
consentimento ou contra o consentimento da sociedade e de falta de
cumprimento da obrigação de prestações suplementares.

2 — A amortização far-se-á pelo valor da quota segundo o último
balanço aprovado.

3 — A quota amortizada figurará como tal no balanço, podendo
porém os sócios deliberar nos termos legais a correspondente redução
do capital ou o aumento do valor das restantes quotas, ou ainda a
criação de uma ou mais quotas para alienação a terceiros.

ARTIGO 9.º

A sociedade poderá participar, mediante prévia deliberação, em
agrupamentos complementares de empresas, bem como em sociedades
com objecto diferente do seu, ou reguladas por lei especial.

ARTIGO 10.º

Os lucros distribuíveis terão a aplicação que for deliberada em as-
sembleia geral, por maioria de três quartos dos votos correspondentes
ao capital social, podendo não haver lugar à sua distribuição.

ARTIGO 11.º

A sociedade só se dissolverá nos casos legais e, em caso de morte
ou interdição de qualquer dos sócios, a sociedade continuará com os
restantes herdeiros representantes do falecido ou interdito.

§ único. No entanto, enquanto a quota do sócio falecido ou inter-
dito estiver indivisa, os seus herdeiros ou representantes deverão es-
colher um só de entre todos que os represente, na sociedade.

ARTIGO 12.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de carta regista-
da, dirigida aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias, sempre
que a lei não exija outras formalidades.

20 de Julho de 2005. — O Ajudante Principal, António Aparício
Sardinha. 2000745563

CENTRO HOSPITALAR DO MÉDIO TEJO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 02292;
identificação de pessoa colectiva n.º 506361608; inscrição n.º 05;
data da apresentação: 22072005.

Certifico que foi registada a designação dos órgãos de administra-
ção e de fiscalização, para o triénio de 2005-2007, eleitos em 9 de
Junho de 2005, com a seguinte composição:

Conselho de administracão: presidente: Dr. Silvino Maia Alcarave-
la; vogais executivos — Dr. João Maria Roxo Vaz Rico e Dr. Antó-
nio José Horta Lérias.

Fiscal único: efectivo — Pedro Leandro e António Belo, Sociedade
de Revisores Oficiais de Contas; suplente — António Maria Velez
Belém.

Conferida, está conforme.

2 de Agosto de 2005. — O Ajudante Principal, António Aparício
Sardinha. 2000745717

AMADEU & CATRAU, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 02126;
identificação de pessoa colectiva n.º 506107655; averbamento n.º 2
à inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 01/20072005.

Certifico que foi registada a deslocação da sede social para a Rua de
Silva Magalhães, 4 e 5, freguesia de São João Batista, desta cidade.

Conferida, está conforme.

2 de Agosto de 2005. — O Ajudante Principal, António Aparício
Sardinha. 2000745695

AMADEU & CATRAU, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 02126;
identificação de pessoa colectiva n.º 506107655; inscrição n.º 04;
número e data da apresentação: 04/12072005.

Certifico que foi alterado o contrato da sociedade em epígrafe,
quanto ao seu artigo 4.º, ficando o mesmo com seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade com ou sem remuneração pertence a só-
cios e não sócios, conforme for deliberado em assembleia geral,
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mantendo-se gerente o sócio Amadeu dos Santos Costa, bastando a
assinatura de um gerente para obrigar a sociedade, em todos os seus
actos e contratos.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

20 de Julho de 2005. — O Ajudante Principal, António Aparício
Sardinha. 2000745644

AMADEU & CATRAU, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 02126;
identificação de pessoa colectiva n.º 506107655; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 03/12072005.

Certifico que foi registada a cessação de funções do gerente Jorge
da Costa Cabral Vieira Catrau, por renúncia em 20 de Abril de 2005.

Conferida, está conforme.

20 de Julho de 2005. — O Ajudante Principal, António Aparício
Sardinha. 2000745636

JOSÉ BACERRA VITORINO — ARQUITECTOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 02080;
identificação de pessoa colectiva n.º 505841797; inscrição n.º 02;
número e data da apresentação: 02/12072005.

Certifico que foi registada a dissolução e encerramento da liquida-
ção da sociedade em epígrafe, tendo as contas sido aprovadas em 2 de
Junho de 2005.

Conferida, está conforme.

20 de Julho de Agosto de 2005. — O Ajudante Principal, António
Aparício Sardinha. 2000745628

ÁCIDAS — AGROCINEGÉTICA DA SOIANDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 01371;
identificação de pessoa colectiva n.º 503234141; inscrição n.º 06;
número e data da apresentação: 07/12072005.

Certifico que foi alterado o contrato da sociedade em epígrafe,
quanto ao seu artigo 4.º, ficando o mesmo com a redacção seguinte:

ARTIGO 4.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores da escrita é de seis mil euros, dividido em duas quotas iguais de
três mil euros, uma de cada um dos sócios Vítor Duarte dos Santos
Henriques Roque e Virgílio José Henriques Duarte.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na respectiva pasta.

Conferida, está conforme.

20 de Julho de 2005. — O Ajudante Principal, António Aparício
Sardinha. 2000745660

DOM KEBAB — COMÉRCIO ALIMENTAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 02329;
identificação de pessoa colectiva n.º P 507177797; inscrição n.º 01;
número e data da apresentação: 01/26072005.

Certifico que entre João Miguel Apolo José e mulher, Maria Suzel
Sebastião José, casados na comunhão de adquiridos e moradores na
Rua dos Medronheiros, 2, Casal dos Matos, Tomar, foi constituída a
sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Dom Kebab — Comércio Alimen-
tar, L.da, e tem a sua sede na Rua dos Medronheiros, 2, Casal dos
Matos, freguesia de Santa Maria dos Olivais, concelho de Tomar.

2 — Por simples deliberação da gerência a sede social poderá ser
deslocada para qualquer outro local, bem como abrir, transferir ou
encerrar sucursais, agências, filiais, ou quaisquer outras formas de re-
presentação social, em qualquer parte do território nacional.

ARTIGO 2.º

O objecto social é o comércio nacional e internacional de kebab e
outros produtos para alimentação humana, equipamentos necessários
à sua preparação e confecção, por grosso e a retalho, directa ou in-
directamente, designadamente, através de agentes, franquiados, comis-
sionistas e regimes jurídicos similares. Exploração directa ou indirec-
ta, de estabelecimentos de restauração e bebidas e hotelaria.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
cinco mil euros, dividido em duas quotas iguais, sendo uma quota de
dois mil e quinhentos euros do sócio João Miguel Apolo José e a outra
no valor dois mil e quinhentos euros da sócia Maria Suzel Sebastião
José.

2 — Por deliberação tomada em assembleia geral os sócios pode-
rão efectuar as prestações suplementares de capital que lhe sejam
exigidas, até ao montante global correspondente ao décuplo do capi-
tal social.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em Assembleia geral, pertence a quem aí for nomeado,
ficando desde já nomeados gerentes ambos os sócios João Miguel
Apolo José e Maria Suzel Sebastião José.

2 — Para obrigar a sociedade validamente em todos os actos e
contratos é necessária a assinatura de um gerente.

3 — A sociedade pode delegar poderes de representação a terceiro
estranho à sociedade.

ARTIGO 5.º

1 — A cessão de quotas entre sócios é livre.
2 — A cessão de quotas total ou parcial a estranhos fica dependen-

te do consentimento escrito da sociedade.
3 — No caso de cessão de quotas, a sociedade e, depois os sócios,

gozam do direito de preferência.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar no capital de outras sociedades, ain-
da que com objecto social diferente do seu, em sociedades reguladas
por leis especiais e em agrupamentos de empresas.

ARTIGO 7.º

Por morte ou interdição de qualquer sócio, a sociedade continuará
com o sócio sobrevivo ou capaz, e os herdeiros ou legal representan-
te do falecido ou interdito, devendo aqueles nomear um de entre si,
que a todos represente na Sociedade enquanto a quota se mantiver
indivisa, a qual deverá ser partilhada no prazo máximo de 180 dias a
contar da data do óbito.

ARTIGO 8.º

A sociedade pode amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Quando recaia sobre a quota penhora, arresto ou arrolamento

ou quando por qualquer outro motivo, tenha de proceder-se à venda
judicial da quota ou arrematação em processo judicial, administrativo
ou fiscal;

b) Quando decorra o prazo de 180 dias referido no precedente ar-
tigo 7.º sem que a quota seja partilhada.

Nos casos da amortização previstos nas anteriores alíneas a) e b),
a contrapartida da amortização será o valor que para a quota resultar
do balanço especialmente elaborado para o efeito, com referência ao
facto que der lugar à amortização.

ARTIGO 9.º

É expressamente vedado aos gerentes, obrigar a sociedade em fian-
ças, abonações, letras de favor e quaisquer outros actos ou contratos
estranhos aos negócios sociais, sob pena de responderem individual-
mente perante a sociedade, indemnizando-a pelos prejuízos que vier a
sofrer.

ARTIGO 10.º

1 — As Assembleias gerais serão convocadas por carta registada
com aviso de recepção, expedidas com a antecedência mínima de
15 dias.



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIEN.º 47 — 7 de Março de 2006 4937

2 — Os sócios poderão reunir em assembleia geral, sem observân-
cia de formalidades prévias de convocação, desde que todos estejam
presentes e todos manifestem a vontade de que a assembleia se cons-
titua e delibere sobre determinado assunto.

2 de Agosto de 2005. — O Ajudante Principal, António Aparício
Sardinha. 2000745725

LANFIALFA — COMÉRCIO E REPARAÇÕES
AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 02176;
identificação de pessoa colectiva n.º 506412695; inscrição n.º 03;
número e data da apresentação: 01/27072005.

Certifico que foi alterado o contrato/estatuto da sociedade em epí-
grafe quanto ao artigo 4.º ficando o mesmo com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for delibe-
rado, compete ao sócio João Manuel Marques Pereira e ao gerente ou
gerentes que venham a ser designados em assembleia geral, obrigando
a sociedade em todos os seus actos e contratos, em juízo e fora dele,
as assinaturas conjuntas de todos os gerentes.

O texto completo do contrato/estatuto, na sua redacção actualiza-
da ficou depositado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

9 de Agosto de 2005. — O Ajudante Principal, António Aparício
Sardinha. 2000745733

MANUEL ANTUNES & C.A,  L .DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 00466;
identificação de pessoa colectiva n.º 500743681; inscrição n.º 08;
número e data da apresentação: 02/08072005.

Certifico que foi aumentado o capital social da sociedade em epí-
grafe de 10 747,56 euros para 215 999,16 euros tendo, em conse-
quência, o artigo 3.º do respectivo contrato/estatuto ficado com a
redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 215 999,16 euros,
dividido em três quotas: uma pertencente a Manuel Mendes Lopes
Antunes, no valor de 186 570,08 euros; outra no valor de 24 441,10
euros pertencente, sem determinação de parte ou direito, a Manuel
Mendes Lopes Antunes, Idília Mendes Antunes Faria, Ana Bela Men-
des Antunes e Etelvina Mendes Lopes Antunes; e outra no valor de
4987,98 euros pertencente em raiz a Maria de Lurdes Silva Simões
Lopes Antunes e em usufruto a Manuel Antunes.

O texto completo do contrato/estatuto, na sua redacção actualiza-
da ficou depositado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

20 de Julho de 2005. — O Ajudante Principal, António Aparício
Sardinha. 2000745571

DIGICÓPIA — MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
PARA ESCRITÓRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 00624;
identificação de pessoa colectiva n.º 501211250; averbamento n.º 2
à inscrição n.º 04; número e data da apresentação: 02/20050914.

Certifico que foi registada a cessação de funções da gerente Maria
Solange das Cortes Guerreiro Martins Casquilho, por renúncia em 14
de Junho de 2005.

Conferida, está conforme.

4 de Outubro de 2005. — O Ajudante Principal, António Aparício
Sardinha. 2006582968

RESTAURANTE QUINTA DAS MOUZINHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 01826;
identificação de pessoa colectiva n.º 504661507; inscrição n.º 02;
número e data da apresentação: 01/20050916.

Certifico que foi registada a dissolução e encerramento da 1iquida-
ção da sociedade em epígrafe tendo as contas sido aprovadas em 5 de
Setembro de 2005.

Conferida, está conforme.

4 de Outubro de 2005. — O Ajudante Principal, António Aparício
Sardinha. 2006582984

RUMOS E PRUMOS, SERVIÇOS DE ENGENHARIA
E PROJECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 02345;
identificação de pessoa colectiva n.º P 507397258; inscrição n.º 01;
número e data da apresentação: 01/20050914.

Certifico que entre João Paulo Serra Chaparro, solteiro, maior,
morador no Entrocamento, e João Sérgio Costa Lourenço, solteiro,
maior, morador em Marvão, foi constituída a sociedade em epígrafe,
que se rege pelo seguinte contrato/estatuto.

1.º

A sociedade adopta a firma Rumos e Prumos, Serviços de Enge-
nharia e Projectos, L.da

2.º

A sociedade estabelece a sede na Rua do Centro Republicano, 83 e
85, freguesia de Santa Maria dos Olivais, concelho de Tomar.

3.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços de engenha-
ria, a fiscalização e acompanhamento de obras, a elaboração de pro-
jectos de engenharia civil e arquitectura e a construção civil.

4.º

O capital social é de cinco mil euros e representa-se por duas quo-
tas iguais do valor nominal de dois mil e quinhentos euros, uma de
cada sócio, e as respectivas entradas ficam, nesta data, realizadas em
dinheiro.

5.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, fica a cargo de ambos os sócios,
desde já designados gerentes.

2 — A sociedade vincula-se com a assinatura de um gerente.

6.º

A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementares até
ao décuplo do capital social.

4 de Outubro de 2005. — O Ajudante Principal, António Aparício
Sardinha. 2006582950

VIHÓTEL — EQUIPAMENTOS PARA A HOTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 01249;
identificação de pessoa colectiva n.º 502963964; inscrição n.º 10;
número e data da apresentação: 07/20050912.

Certifico que foi aumentado o capital social da sociedade em epí-
grafe de 14 963,94 euros para 50 000 euros tendo, em consequência,
o artigo 3.º do respectivo contrato/estatuto ficado com a redacção
seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro e nos diver-
sos valores da escrita é de 50 000 euros, dividido em três quotas,
uma de 12 500 euros (bem comum) e outra de 25 000 euros (bem
próprio) do sócio Daniel da Conceição Antunes e outra de 12 500 eu-
ros da sócia Carla Alexandra Gonçalves de Melo Antunes (bem
comum).
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O texto completo do contrato/estatuto na sua redacção actualiza-
da ficou depositado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

4 de Outubro de 2005. — O Ajudante Principal, António Aparício
Sardinha. 2006582941

TEMCAR — COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 00978;
identificação de pessoa colectiva n.º 502244259; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 07; número e data da apresentação: 06/20050912.

Certifico que foi registada a cessação de funções do gerente Mário
da Silva Ferreira, por decesso, em 8 de Junho de 2003.

Conferida, está conforme.

4 de Outubro de 2005. — O Ajudante Principal, António Aparício
Sardinha. 2006582917

ROSA & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 01329;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 01; número e data da apresenta-
ção: 4/12092005.

Certifico que foi registada a cessação de funções do gerente Mário
da Silva Ferreira, por decesso, em 8 de Junho de 2003.

Conferida, está conforme.

4 de Outubro de 2005. — O Ajudante Principal, António Aparício
Sardinha. 2006582925

FERREIRAS & ABRANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 00532;
identificação de pessoa colectiva n.º 500872074; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 05; número e data da apresentação: 2/12092005.

Certifico que foi registada a cessação de funções do gerente Mário
da Silva Ferreira, por decesso, em 8 de Junho de 2003.

Conferida, está conforme.

4 de Outubro de 2005. — O Ajudante Principal, António Aparício
Sardinha. 2006582933

DUSKA — DESIGN E PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 02283;
identificação de pessoa colectiva n.º 507198395; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 02/08092005.

Certifico que foi registada a deslocação da sede social para a Rua de
Gil Avô, 22, rés-do-chão, freguesia de São João Batista, desta cidade.

 Conferida, está conforme.

4 de Outubro de 2005. — O Ajudante Principal, António Aparício
Sardinha. 2006582879

IMOECO — MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 02185;
identificação de pessoa colectiva n.º 506518183; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 01/08092005.

Certifico que foi registada a deslocação da sede social para a Ave-
nida do Dr. Aurélio Ribeiro,59-I, freguesia de Santa Maria dos Oli-
vais, desta cidade.

Conferida, está conforme.

4 de Outubro de 2005. — O Ajudante Principal, António Aparício
Sardinha. 2006582887

NABÃO — COMÉRCIO E INDÚSTRIA ALIMENTAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 01032;
identificação de pessoa colectiva n.º 502342870; inscrição n.º 03;
número e data da apresentação: 01/07092005.

Certifico que foi registada a dissolução e encerramento da liquida-
ção da sociedade em epígrafe, tendo as contas sido aprovadas em 10
de Agosto de 2005.

Conferida, está conforme.

4 de Outubro de 2005. — O Ajudante Principal, António Aparício
Sardinha. 2006582909

S. S.  F. — CENTRO DE ESTÉTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 02259;
identificação de pessoa colectiva n.º 507004230; inscrição n.º 04;
número e data da apresentação: 4/06092005.

Certifico que foi alterado o contrato/estatuto da sociedade em epí-
grafe quanto ao seu artigo 3.º ficando o mesmo com a redacção se-
guinte:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro e nos diver-
sos valores da escrita é de 25 000 euros e corresponde à soma de três
quotas: uma de 12 500 euros e outra de 11 250 euros da sócia Sandra
Isabel Fernandes Silva e uma de 1250 euros do sócio Nuno Miguel
Fernandes Silva.

O texto completo do contrato/estatuto na sua redacção actuali-
zada ficou depositado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

4 de Outubro de 2005. — O Ajudante Principal, António Aparício
Sardinha. 2006582828

S. S. F. — CENTRO DE ESTÉTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 02259;
ip ; identificação de pessoa colectiva n.º 507004230; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 02/
06092005.

Certifico que foi registada a cessação de funções do gerente Samuel
David Rodrigues Fontes, por renúncia em 7 de Junho de 2005.

Conferida, está conforme.

4 de Outubro de 2005. — O Ajudante Principal, António Aparício
Sardinha. 2006582836

TONS E SABORES — ORGANIZAÇÃO
DE EVENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 02344;
identificação de pessoa colectiva n.º P 507365151; inscrição n.º 01;
número e data da apresentação: 01/20050906.

Certifico que entre José António Pereira Soares, casado com Ma-
ria Inês Ângelo Borges Monteiro Soares, na comunhão de adquiridos,
morador em Tomar, e Sofia Duarte Guerra Gomes da Costa, solteira,
maior, moradora em Curvaceiras, Paialvo, Tomar, foi constituida a
sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato/estatuto seguinte:

1.º

A sociedade adopta a firma Tons e Sabores — Organização de
Eventos, L.da, e tem a sua sede e estabelecimento na Rua de 25 de
Abril, 16, Curvaceiras, freguesia de Paialvo, município de Tomar.

2.º

O objecto social é a restauração, bar e serviço de catering, organi-
zação de eventos culturais e gastronómicos e implementação de even-
tos para entidades públicas e privadas.
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3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de cinco
mil euros, dividido em duas quotas iguais de dois mil e quinhentos euros,
uma de cada um dos sócios Sofia Duarte Guerra Gomes da Costa e
José António Pereira Soares.

4.º

A gerência da sociedade e a sua representação em juízo e fora dele,
será exercida pelos sócios Sofia Duarte Guerra Gomes da Costa e José
António Pereira Soares, desde já nomeados gerentes com ou sem re-
muneração conforme for deliberado em assembleia geral.

5.º

Para que fique validamente obrigada em todos os seus actos e con-
tratos, é suficiente a assinatura de um gerente.

6.º

Não é permitido aos gerentes obrigar a sociedade em actos ou con-
trato estranhos aos negócios sociais, nomeadamente letras de favor,
fianças, abonações ou outros semelhantes.

7.º

A cessão de quotas entre sócios é livre, porém a favor de estra-
nhos depende do consentimento da sociedade.

8.º

A gerência fica desde já autorizada a proceder ao levantamento do
capital social depositado em nome da sociedade, no Banco Internaci-
onal de Crédito em Tomar, para fazer face ás despesas com a escri-
tura, registo e aquisição de equipamento para a sua instalação social.

4 de Outubro de 2005. — O Ajudante Principal, António Aparício
Sardinha. 2006582844

CEVIDADE — SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 01250;
identificação de pessoa colectiva n.º 501253483; inscrição n.º 12;
número e data da apresentação: 03/05092005.

Certifico que foi alterado o contrato/estatuto da sociedade em epí-
grafe quanto ao seu artigo 3.º ficando o mesmo com a redacção se-
guinte:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro de é de 13 000
euros e corresponde à soma das seguintes quotas: duas, respectiva-
mente de 6500 euros e 5200 euros do sócio António Manuel Pena
Escudeiro e uma de 1300 euros da sócia Maria Manuela de Sousa Frei-
tas Pena Escudeiro.

O texto completo do contrato/estatuto, na sua redacção actualiza-
da ficou depositado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

4 de Outubro de 2005. — O Ajudante Principal, António Aparício
Sardinha. 2006582860

CEVIDADE — SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 01250;
identificação de pessoa colectiva n.º 501253483; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 06; número e data da apresentação: 02/5092005.

Certifico que foi registada a cessação de funções do gerente Fran-
cisco Pena Escudeiro, por renúncia em 20 de Maio de 2005.

Conferida, está conforme.

4 de Outubro de 2005. — O Ajudante Principal, António Aparício
Sardinha. 2006582852

C. F.  N .  T. — CENTRO DE FORMAÇÃO E NOVAS
TECNOLOGIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 02206;
identificação de pessoa colectiva n.º 506564495; inscrição n.º 04;
número e data da apresentação: 05/19082005.

Certifico que foi aumentado o capital social da sociedade em epígra-
fe de 8000 euros para 40 000 euros, tendo, em consequência, os arti-
gos 3.º, n.º 1, e 4.º, n.º 4, do respectivo contrato/estatuto ficado com a
redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

1 — O capital social é de quarenta mil euros, encontra-se integral-
mente realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas
iguais ao valor nominal de vinte mil euros cada.

ARTIGO 4.º

4 — Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios, Avelino
Martins Miguel e Sérgio Soares Batista.

O texto completo do contrato/estatuto, na sua redacção actualiza-
da ficou depositada na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

30 de Agosto de 2005. — A Ajudante Principal, António Aparício
Sardinha. 2006582747

PRATO-À-PORTÉ — ACTIVIDADES HOTELEIRAS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 02341;
identificação de pessoa colectiva n.º P 507412419; inscrição n.º 01;
número e data da apresentação: 01/19082005.

Certifico que pela sócia única Maria Manuela Sé Teixeira, divorci-
ada, residente em Caldas da Rainha, foi constituída a sociedade em
epígrafe, que se rege pelo contrato/estatuto seguinte:

Pacto social

Maria Manuela Sá Teixeira, número de identificação fiscal
105332151, titular do bilhete de identidade n.º 5665188 emitido em
31 de Janeiro de 2002, pelo Arquivo de Identificação de Lisboa, divor-
ciada, natural da freguesia de São Sebastião da Pedreira, Lisboa, residen-
te na Rua de Miguel Bombarda, 62, 3.º, esquerdo, em Caldas da Rainha.

Declara:
Constituir pelo presente, uma sociedade unipessoal por quotas, da

qual é a única sócia, que se regerá pelas cláusulas e condições dos ar-
tigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma Prato-À-Porté — Actividades Hotelei-
ras, Unipessoal, L.da, contribuinte fiscal n.º P 507412419, com sede na
cafetaria do Convento de Cristo, freguesia de São João Baptista, cidade
e concelho de Tomar.

2.º

A sociedade tem por objecto, a actividade hoteleira, nomeadamen-
te cafetaria.

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de dez mil eu-
ros, correspondente à quota de igual valor nominal pertencente à sócia
Maria Manuela Sá Teixeira.

4.º

A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos, com a
assinatura da sócia Maria Manuela Sá Teixeira, a qual fica desde já
nomeada gerente da sociedade, ou através da de um mandatário, com
poderes para o acto.

5.º

A outorgante poderá celebrar negócios jurídicos com a sociedade
que visem a prossecução do seu objecto.

Disposição transitória

Mais declara ter já procedido ao depósito da totalidade do valor
correspondente ao capital social, no BNC — Banco Nacional de Cré-
dito S.A. — Agência de Caldas da Rainha.

30 de Agosto de 2005. — O Ajudante Principal, António Aparício
Sardinha. 2006582712

AGRO GANADOS — SAG, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 01415;
identificação de pessoa colectiva n.º 503432032; inscrição n.º 06;
número e data da apresentação: 01/25082005.
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Certifico que foi reduzido o capital social da sociedade em epígrafe de
374 459 euros para 124 459 euros, para cobertura de prejuízos, tendo,
em consequência, o artigo 3.º do respectivo contrato/estatuto ficado com
a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro e nos diver-
sos valores da escrita é de 124 459 euros, dividido em duas quotas,
uma de 92 100 euros do sócio João Luís Marques Lourinho e outra de
32 329 euros da sócia Paula Cristina Marques Lourinho.

O texto completo do contrato/estatuto, na sua redacção actualiza-
da ficou depositado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

30 de Agosto de 2005. — O Ajudante Principal, António Aparício
Sardinha. 2006582780

ESCOLA EQUESTRE DE VÍTOR RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 02340;
identificação de pessoa colectiva n.º 507400941; inscrição n.º 01;
número e data da apresentação: 01/12082005.

Certifico que entre Vítor Manuel da Silva Rodrigues e mulher, Ma-
ria Clemência Coelho da Silva Rodrigues, casados na comunhão de
adquiridos, moradores em Lisboa, na Rua do Professor Moisés Amza-
lak, 14, 7.º, esquerdo, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se
rege pelo contrato/estatuto seguinte:

1.º

A sociedade adopta a firma Escola Equestre de Vítor Rodrigues, L.da,
que irá ter a sua sede na Estrada Vale da Vila Lameiras, Valgamito,
Pintado, freguesia de Casais, concelho de Tomar.

§ único: Por simples deliberação da gerência, esta poderá ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como
serem criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas de represen-
tação no território nacional ou no estrangeiro.

2.º

A sociedade tem por objecto escola de equitação e formação.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de trinta
mil euros, e divide-se em duas quotas: uma do valor nominal de dezoi-
to mil euros do sócio Vítor Manuel da Silva Rodrigues e outra do valor
nominal de doze mil euros da sócia Maria Clemência Coelho Silva
Rodrigues.

4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for delibe-
rado em assembleia geral, fica a cargo de ambos os sócios, desde já
nomeados gerentes, sendo necessária a assinatura de um gerente para
obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos.

30 de Agosto de 2005. — O Ajudante Principal, António Aparício
Sardinha. 2006582704

LANFIALFA — COMÉRCIO E REPARAÇÕES
AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 02176;
identificação de pessoa colectiva n.º 506412695; inscrição n.º 04;
número e data da apresentação: 01/11082005.

Certifico que foi registada a designação do gerente Paulo Jorge Gar-
cia Andrade, por nomeação em assembleia geral de 1 de Agosto de 2005.

Conferida, está conforme.

30 de Agosto de 2005. — O Ajudante Principal, António Aparício
Sardinha. 2006582690

SOFORMARTIN — FORMAÇÃO E CONSULTADORIA,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 02336;
identificação de pessoa colectiva n.º 503899054; inscrição n.º 02;
número e data da apresentação: 01/05082005.

Certifico que foi aumentado o capital social da sociedade em epí-
grafe de 1995,19 euros para 5000 euros tendo, em consequência, os
artigos 1.º, 3.º e 6.º do respectivo contrato/estatuto ficado com a
redacção seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade continua a adoptar a firma SOFORMARTIN — For-
mação e Consultadoria, Sociedade Unipessoal, L.da, e tem a sua sede
na Quinta do Girassol, Roda Grande, freguesia de Asseiceira, concelho
de Tomar.

ARTIGO 3.º

 O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais bens da escrita, é de cinco mil euros, representado por uma quo-
ta pertencente à sócia Maria Luísa Ribeiro Martins.

ARTIGO 6.º

A gerência da sociedade e a sua representação em juízo e fora dele
activa e passivamente, remunerada ou não, pertence a sócios e não
sócios, a eleger em assembleia geral, ficando desde já nomeados ge-
rentes a sócia Maria Luísa Ribeiro Martins e o não sócio Carlos Al-
berto da Graça Sengo, divorciado, natural do Beato, Lisboa, residente
na Quinta do Girassol, Roda Grande, Asseiceira, Tomar, número de
identificação fiscal 139132546 e para obrigar a sociedade em todos
os seus actos e contratos é suficiente a assinatura de um gerente.

O texto completo do contrato/estatuto, na sua redacção actualiza-
da ficou depositado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

30 de Agosto de 2005. — O Ajudante Principal, António Aparício
Sardinha. 2000745806

CONSTRUÇÕES MANUEL PATRÍCIO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 02334;
identificação de pessoa colectiva n.º P 507393910; inscrição n.º 01;
número e data da apresentação: 01/02082005.

Certifico que entre Manuel Mendes Patrício, casado com Maria
Gabriela Conceição Horta Patrício, na comunhão de adquiridos; Ri-
cardo Manuel Horta Patrício, Cláudio Samuel Horta Patrício de Vítor
Gabriel Horta Patrício, solteiros, maiores, todos moradores em Via-
longa, Olalhas, Tomar, foi constituída a sociedade em epígrafe, que
se rege pelo contrato seguinte:

Contrato de sociedade

1.º

1 — A sociedade adopta a firma Construções Manuel Patrício &
Filhos, L.da, e tem a sua sede social na Vialonga, 32, Olalhas 2300-
-088 Tomar, freguesia de Olalhas, em Tomar.

2 — A gerência da sociedade pode deslocar a sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar e ou
extinguir sucursais, agências, delegações ou quaisquer outras formas de
representação no território nacional ou no estrangeiro.

2.º

A sociedade tem por objecto social a realização de todos os tipos
de trabalhos relacionados com a construção civil.

3.º

O capital social é de trinta mil euros, integralmente realizado em
dinheiro e correspondente à soma de quatro quotas, uma no valor
nominal de vinte e um mil euros pertencente ao sócio Manuel Men-
des Patrício, outra no valor nominal de três mil euros pertencente ao
sócio Ricardo Manuel Horta Patrício, outra no valor nominal de três
mil euros pertencente ao sócio Vítor Gabriel Horta Patrício, e outra
no valor nominal de três mil euros pertencente ao sócio Cláudio Sa-
muel Horta Patrício.

4.º

2 — A representação e administração da sociedade, com ou sem
remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral, incumbe
ao sócio Manuel Mendes Patrício, desde já nomeado gerente.

5.º

3 — A cessão total ou parcial de quotas entre os sócios, bem como
as divisões de quotas para efeitos de cessão entre eles é livre.
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4 — A cessão de quotas a estranhos, carece do consentimento da
sociedade, a qual terá direito de preferência em primeiro lugar e os
sócios não cedentes em segundo lugar.

5 — O sócio que pretender ceder a sua quota a estranhos, deverá
informar previamente a sociedade e todos os outros sócios do projec-
to de cessão, indicando o pretendente cessionário e todas as condi-
ções de cessão através de carta registada com aviso de recepção, de-
vendo a sociedade deliberar no prazo de 60 dias a contar da data da
recepção da carta se autoriza a cessão e se os sócios exercem ou não
o seu direito de preferência.

6 — Na ausência de deliberação, no prazo referido no número an-
terior, presumir-se-á que a sociedade autoriza a cessão e os sócios não
cedentes não pretendem exercer o direito de preferência.

7 — Se vários sócios desejarem exercer o seu direito de preferên-
cia, a quota ou quotas a ceder serão repartidas entre eles proporcio-
nalmente à sua participação no capital social.

6.º

8 — A amortização de quotas poderá ter lugar, por deliberação dos
sócios, nos seguintes casos:

9 — Falência, insolvência, morte ou interdição do sócio.
10 — Se a sociedade recusar o consentimento para a cessão a ter-

ceiros.
11 — Arresto, penhor, penhora judicial, ou qualquer providência

judicial ou extra judicial que retire a quota da disponibilidade do res-
pectivo sócio.

12 — A deliberação de amortização deverá ser tomada no prazo
de noventa dias a contar do conhecimento, por algum dos gerentes,
de qualquer dos factos referidos no número anterior.

13 — A contrapartida da amortização será o valor que resultar do
último balanço aprovado, considerando-se a amortização efectuada
na data da comunicação da referida deliberação aos interessados.

14 — A sociedade poderá liquidar a contrapartida da amortização,
até ao máximo de seis prestações semestrais, iguais e sucessivas, sem
juros, vencendo-se a primeira no oitavo dia subsequente ao da deter-
minação do valor pelo revisor oficial de contas.

15 — O local de pagamento da contrapartida da amortização ou
das respectivas amortizações é o da sede da sociedade.

16 — A quota amortizada figurará como tal no balanço, podendo
a sociedade, posteriormente, faze-la adquirir por um ou mais sócios
ou mesmo por terceiros.

7.º

Poderão ser realizadas pelos sócios prestações suplementares de
capital, até ao montante máximo de cinquenta vezes o capital social
e na proporção das suas quotas.

18 — A exigibilidade das prestações suplementares depende da prévia
deliberação dos sócios.

8.º

19 — Em caso de falecimento de um algum dos sócios a quota não
se transmitirá ao sucessores do sócio falecido, se no prazo de 90 dias
a contar do conhecimento da morte do sócio, algum dos sócios so-
brevivos propor a aquisição da respectiva quota aos sucessores do só-
cio falecido.

11 — Aplica-se à forma e prazos de pagamentos, com as necessá-
rias adaptações o disposto no artigo 6.º do presente contrato de socie-
dade.

9.º

A sociedade, por deliberação social, poderá adquirir participações
no capital de outras sociedades com objecto social distinto, bem como
em sociedades reguladas por leis especiais, em agrupamentos comple-
mentares de empresas e em agrupamentos europeus de interesse eco-
nómico.

10.º

As assembleias gerais, para que a lei não exija outra formalidades
ou prazos, serão convocadas por cartas registadas dirigidas aos sócios
com a antecedência mínima de 15 dias, podendo os sócios serem re-
presentados, em tais assembleias por quaisquer pessoas, bastando como
instrumento de representação carta ou telefax assinado pelo sócio e
enviado à sociedade.

30 de Agosto de 2005. — O Ajudante Principal, António Aparício
Sardinha. 2000745814

ARTLUGA — TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 02333;
identificação de pessoa colectiva n.º P 507254066; inscrição n.º 01;
número e data da apresentação: 01/01082005.

Certifico que entre Eugénia Maria de Jesus Matias e Sónia Cristina
Mendes de Frias, ambas solteiras, maiores, moradoras no Casal de
Baixo, Rio de Couros, Ourém, foi constituída a sociedade em epígra-
fe, que se rege pelo contrato seguinte:

1.º

A sociedade adopta a firma ARTLUGA — Transportes, L.da, e tem
sede na Avenida de Norton de Matos, 24, 1.º, direito, freguesia de
Santa Maria dos Olivais e concelho de Tomar.

§ único. Mediante deliberação da gerência, a sociedade pode esta-
belecer filiais, agências ou outras formas de representação no territó-
rio nacional ou no estrangeiro, bem corno transferir a sua sede nos
termos da lei.

2.º

O objecto social é transportes públicos rodoviários de mercadorias,
aluguer de equipamentos e veículos com ou sem operador construção
civil e obras públicas.

3.º

O capital social subscrito em dinheiro é de cinquenta mil euros,
encontrando-se realizado em metade e a parte restante a realizar no
prazo de um ano, e corresponde a soma de duas quotas no valor no-
minal de vinte cinco mil euros, pertencentes respectivamente às só-
cias Eugénia Maria de Jesus Matias e Sónia Cristina Mendes Frias.

4.º

A sociedade poderá adquirir livremente participar no capital de
outras sociedades, ainda que com objecto social diferente, bem como
em agrupamentos complementares de empresas, associações em par-
ticipação, consórcios ou outros de natureza semelhante.

5.º

A cessão de quotas a favor de estranhos, é condicionada a opção
da sociedade em primeiro lugar, e dos sócios não cedentes em segun-
do lugar.

6.º

1 — Ficam desde já nomeados gerentes todos os sócios e o não
sócio Sérgio Manuel Mendes Frias, casado, residente na Urbanização
dos Quebranços, lote 13, em Fátima, concelho de Ourém, com capa-
cidade profissional.

2 — Para obrigar a sociedade é obrigatória a assinatura de dois
gerentes.

3 — Os gerentes serão ou não remunerados pelo exercício dos seus
cargos conforme for deliberado em assembleia geral.

4 — Os gerentes não poderão obrigar a sociedade em actos e con-
tratos estranhos aos negócios sociais, designadamente em abonações,
letras de favor, fiança e outras responsabilidades semelhantes.

30 de Agosto de 2005. — O Ajudante Principal, António Aparício
Sardinha. 2000745687

CAFÉ RESTAURANTE PERNINHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 02332;
identificação de pessoa colectiva n.º P 507370449; inscrição n.º 01;
número e data da apresentação: 02/29072005.

Certifico que entre Carlos Alberto Ferreira da Silva, casado com
Maria da Graça Cardoso de Almeida da Silva, na comunhão de adqui-
ridos, Manuel Cardoso Ferreira da Silva e Susana Carla Cardoso Fer-
reira da Silva, ambos solteiros, maiores, todos moradores na Rua Prin-
cipal, 34, Peralva, Tomar, foi constituída a sociedade em epígrafe,
que se rege pelo contrato segiinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Café Restaurante Perninha, L.da, e tem
a sua sede na Rua Principal, 34, Peralva, freguesia de Paialvo, conce-
lho de Tomar.

§ único. Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser des-
locada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, po-
dendo a mesma abrir ou encerrar filiais, agências ou sucursais ou ou-
tras formas locais de representação no território nacional ou no
estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto, a actividade de café, restaurante de
tipo tradicional, bar, organização de banquetes, outras actividades
hoteleiras, turismo.
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ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, que já deu
entrada na caixa social é de doze mil euros, e corresponde à soma de
três quotas de iguais, de valor nominal de quatro mil euros, perten-
centes cada uma a cada um dos sócios Carlos Alberto Ferreira da Sil-
va, Rui Manuel Cardoso Ferreira da Silva e Susana Carla Cardoso
Ferreira da Silva.

ARTIGO 4.º

Poderão ser exigidas prestações suplementares de capital até ao
montante de vinte vezes o capital social, mediante deliberação unâ-
nime da assembleia geral.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, pertence a todos os sócios, que ficam
desde já nomeados gerentes.

§ único. Podem ser atribuídas aos sócios gratificações de balanço.

ARTIGO 6.º

Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos, é su-
ficiente a assinatura de um qualquer gerente.

ARTIGO 7.º

É livre a cessão de quotas entre os sócios, mas a cessão a estra-
nhos, depende do consentimento da sociedade, que terá direito de
preferência em primeiro lugar, e os sócios não cedentes, em segundo
lugar.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quando
esta for sujeita a arresto, arrolamento, penhora, quando for incluída
em massa falida, ou quando, fora dos casos previstos na lei, for cedida
sem consentimento da sociedade.

9 de Agosto de 2005. — O Ajudante Principal, António Aparício
Sardinha. 2000745792

JORGE MANUEL PEREIRA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 02330;
identificação de pessoa colectiva n.º P 507336615; inscrição n.º 01;
número e data da apresentação: 02/27072005.

Certifico que pelo sócio único Jorge Manuel Pereira, casado com
Cristina Maria Ladeira Rodrigues, na comunhão de adquiridos mora-
dor em Juncais de Time, 141-C, Tomar, foi constituída a sociedade
em epígrafe, que se rege pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Jorge Manuel Pereira, Unipes-
soal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede com sede em Juncais de Cima,
141-C, freguesia de Tomar (São João Baptista), concelho de Tomar.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-
da, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo
a mesma criar ou encerrar sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a Importação, distribuição, venda e
promoção de produtos químicos, farmacêuticos, veterinários, cosmé-
ticos, higiene, alimentação racional, bem como prestações de servi-
ços a terceiros relacionados com aquelas actividades.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente subscrito e realizado em dinheiro é
de cinco mil euros, representado por uma quota de igual valor nomi-
nal, pertencente ao único sócio.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência e a representação da sociedade, pertence ao único
sócio ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme o sócio
deliberar.

2 — Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de um
gerente.

3 — Fica desde já nomeado gerente o sócio Jorge Manuel Pereira.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócio jurídicos com a
sociedade desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares de
empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos permiti-
dos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos complementa-
res e ou empresas não coincida no todo ou em parte com aquele que a
sociedade está exercendo.

ARTIGO 7.º

Poderão ser exigidas prestações suplementares de capital até ao
montante de duas vezes o capital social, mediante deliberação da as-
sembleia geral.

ARTIGO 8.º

Depende de deliberação do sócio a celebração de contratos de su-
primentos.

9 de Agosto de 2005. — O Ajudante Principal, António Aparício
Sardinha. 2000745741

RESIDENCIAL CAVALEIROS DE CRISTO  
EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 01025;
identificação de pessoa colectiva n.º 502331674; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 01/28072005.

Certifico que foi registada a cessação de funções do gerente Henri-
que das Neves, por renúncia em 7 de Abril de 2005.

Conferida, está conforme.

9 de Agosto de 2005. — O Ajudante Principal, António Aparício
Sardinha. 2000745750

RESIDENCIAL CAVALEIROS DE CRISTO  
EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 1025 ;
identificação de pessoa colectiva n.º 502331674; inscrições n.os 06
e 07 ; números e data das apresentações: 1 e 2/20050728.

Certifico que foi alterado o contrato da sociedade em epígrafe quanto
aos artigos 3.º e 6.º, ficando os mesmos com a redacção seguinte:

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores da escrita é de cento e noventa e nove mil quinhentos e de-
zanove euros e quinze cêntimos, dividido em duas quotas: uma de cento
e sessenta e quatro mil seiscentos e três euros e trinta cêntimos do
sócio Jorge Manuel de Sousa Neves e outra de trinta e quatro mil
novecentos e quinze euros e oitenta e cinco cêntimos, da sócia Maria
do Céu Coelho Moura.

6.º

A gerência da sociedade com ou sem remuneração conforme for
deliberado em assembleia geral pertence a sócios e a não sócios a eleger
em assembleia geral, ficando desde já nomeados gerentes os actuais
sócios Jorge Manuel de Sousa Neves e Maria do Céu Coelho Moura,
sendo suficiente a assinatura de um qualquer gerente para obrigar a
sociedade em todos os seus actos e contratos.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

9 de Agosto de 2005. — O Ajudante Principal, António Aparício
Sardinha. 2000745768

BRICKEL AUTO REPARAÇÕES, L.DA

(antes designada por BRICKEL — CONSTRUÇÕES,
UNIPESSOAL, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º  02331;
identificação de pessoa colectiva n.º 506333400; inscrição n.º 04;
número e data da apresentação: 03/28072005.
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Certifico que foi alterado o contrato da sociedade em epígrafe quanto
aos seus artigos 1.º, 2.º, 3.º e 4.º, ficando os mesmos com a redacção
seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Brickel Auto Reparações, L.da, e tem a
sua sede em Rua do General Fernando Oliveira, 48, Linhaceira, fre-
guesia de Asseiceira, concelho de Tomar.

§ único. ...........................................................................................

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em reparação e comércio de auto-
móveis e acessórios.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e corresponde à soma de duas quotas, cada uma no valor
nominal de dois mil e quinhentos euros, pertencentes uma a cada um
dos sócios.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral compete a ambos os sócios, já nome-
ados gerentes.

§ único. ...........................................................................................

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

9 de Agosto de 2005. — O Ajudante Principal, António Aparício
Sardinha. 2000745776

SETÚBAL
ALMADA

LEMAUTO 1 — UNIÃO DE AUTOMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 08907-A/
971015; identificação de pessoa colectiva n.º 504025244; data do
depósito: 30062003.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2002.

15 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Armanda Maria
Miranda Marrachinho. 2009370163

DAVID & JUDITH, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 12 913/
11072005; identificação de pessoa colectiva n.º 507157788; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 13/11072005.

Certifico que entre David Manuel Honório Pires e Judith Marília
Madureira Armada de Menezes Pires foi constituída a sociedade supra-
-referida, cujo estatuto é o seguinte:

1.º

1 — A sociedade adopta a firma David & Judith, L.da, e tem a sua
sede na Avenida do Professor Egas Moniz, 14-B, freguesia e conce-
lho de Almada.

2 — Por simples deliberação da gerência a sede poderá ser desloca-
da dentro do mesmo ou para concelhos limítrofes, bem como, criar
sucursais, agências ou outras formas de representação no território
nacional ou no estrangeiro.

2.º

O seu objecto consiste em restaurante-café-snack-bar.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor nomi-
nal de dois mil e quinhentos euros cada uma, pertencendo uma a cada
um dos sócios.

4.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas, no capital de outras sociedades, reguladas ou não por
leis especiais, criar novas empresas ou comparticipar na sua criação,

mesmo que o objecto desses agrupamentos complementares e ou
empresas não coincida no todo ou em parte com o que a sociedade
está exercendo, podendo ainda a sociedade associar-se, pela forma que
entender mais conveniente, a quaisquer entidades singulares ou colec-
tivas, colaborar com elas através da sua direcção ou fiscalização ou
nelas tomar interesses sob qualquer forma.

5.º

1 — A gerência da sociedade e a sua representação em juízo e fora
dele, activa e passivamente, será exercida pelos gerentes eleitos em
assembleia geral, sócios ou não, com dispensa de caução e com ou
sem remuneração, conforme a mesma deliberar, ficando desde já no-
meados gerentes os sócios David Manuel Honório Pires e Judith Marília
Madureira Armada de Menezes Pires.

2 — A sociedade vincula-se em todos os seus actos e contratos com
a assinatura de um gerente.

18 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Armanda Maria
Miranda Marrachinho. 2009377770

ANTÓNIO, FRANCISCO & CELESTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 05733/
900622; identificação de pessoa colectiva n.º 502411104; data do
depósito: 28062002.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2001.

8 de Janeiro de 2004. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Justino
Pereira Gonçalves Santos. 1000248079

ESTORES CLEAN SERVIÇOS MECANIZADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 11 250/
16012002; identificação de pessoa colectiva n.º 505884763; data
do depósito: 26092002.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2001.

7 de Setembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Armanda Maria
Miranda Marrachinho. 1000291998

FELIZORTE — CONFECÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 10 424/
14092000; data do depósito: 26072002.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2001.

9 de Janeiro de 2004. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Justino
Pereira Gonçalves Santos. 2000968651

CASA MESTRE — SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 10 494/
20001108; identificação de pessoa colectiva n.º 505160153; data
do depósito: 29072002.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2001.

9 de Janeiro de 2004. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel Justino
Pereira Gonçalves Santos. 2000968724

BARREIRO

COMPANHIA DO HABITAT — MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 03250/
20010806; identificação de pessoa colectiva n.º 505606640; ins-
crição n.º 5; número e data da apresentação: 14/24062005.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo da prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

21 de Outubro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2011203813

CNF — SOCIEDADE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º  03491/
20041027; identificação de pessoa colectiva n.º 507134141; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 32/24062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo da prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

21 de Outubro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2011154987

RESTAURANTE — CASA TRANSMONTANA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 03012/
20011030; identificação de pessoa colectiva n.º 505655403; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 38/24062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo da prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

21 de Outubro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2011154030

BROTHER’S — PRODUÇÃO DE ESPECTÁCULOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 3595/
20050711; identificação de pessoa colectiva n.º 506867196; ins-
crição n.º 01; número e data da apresentação: 03/11072005.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe por Lídio
Miguel Domingos Garcia e Mário Alexandre Domingos Garcia, cujo
contrato se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Brother’s — Produção de Espec-
táculos, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua do 1.º de Dezembro, 34,
3.º, direito, freguesia de Verderena, concelho do Barreiro.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem cria-
das filiais, delegações, sucursais ou outras formas locais de representa-
ção, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na produção nacional e internaci-
onal de espectáculos e eventos; produções televisivas; agenciamento;
manegement, gestão de espaços; catering.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor nomi-
nal de dois mil e quinhentos euros, pertencente uma a cada um dos
sócios.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, compete a sócios ou a não
sócios.

2 — Para a sociedade ficar obrigada 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.

4 — Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, 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
sociedade, que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida,
se defere aos sócios não cedentes.

Está conforme o original.

29 de Outubro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2011138043

CLÍNICA VASCO DA GAMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 02585/
19990521; identificação de pessoa colectiva n.º 504776673; ins-
crição n.º 04; número e data da apresentação: 01/24052005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 6 de Abril de 2005.

Está conforme o original.

13 de Outubro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2011202140

ELISABETE ALEXANDRE, SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 03015/
20011030; identificação de pessoa colectiva n.º 505655390; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 39/24062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo da prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

21 de Outubro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2011377730

SOFORMAS — SOCIEDADE INDUSTRIAL
DE FORMAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 01760/
19940223; identificação de pessoa colectiva n.º 503165760; ins-
crição n.º 4; número e data da apresentação: 42/24062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo da prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

21 de Outubro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2011203236

MODUS — SOCIEDADE DE ESTUDOS
E FORNECIMENTOS TÉCNICO-INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 03449/
20040706; identificação de pessoa colectiva n.º 500195340; ins-
crição n.º 15 e averbamento n.º 2 à inscrição n.º 13; números e data
das apresentações: 30 e 31/24062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Alteração parcial do contrato, tendo sido alterado o pacto social
quanto ao artigo 10.º, que ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 10.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, pertence
a sócios e a não sócios, conforme for deliberado em assembleia geral,
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ficando desde já nomeada gerente a não sócia Edjane Quirino da Sil-
va, solteira, maior, residente na Avenida das Forças Armadas, 2, 6.º,
esquerdo, Lisboa.

2 — Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos,
é necessária e suficiente a assinatura de um gerente.

Certifico ainda que José Carlos Diogo Lima renunciou à gerência
em 10 de Março de 2005.

O texto actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

21 de Outubro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2011154979

ADELINA & AMARO MODA MASCULINA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 02324/
19980113; identificação de pessoa colectiva n.º 504045504; ins-
crição n.º 4; número e data da apresentação: 36/24062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo da prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

21 de Outubro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004710608

CARLOS PINHO — RECTIFICADORA IDEAL
DO BARREIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 01171/
19900202; identificação de pessoa colectiva n.º 502349425; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 4/08062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo da prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

21 de Outubro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2011202388

CONSUMIONDAS — CONSUMÍVEIS
PARA INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 01859/
19941017; identificação de pessoa colectiva n.º 503283495; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 34/27062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo da prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

22 de Outubro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2011377714

NEVES & NEVES — REPRESENTAÇÕES
DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 02325/
19980113; identificação de pessoa colectiva n.º 504045520; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 28/27062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo da prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

22 de Outubro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2011203716

ALVES DA SILVA & NEVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 02366/
19980319; identificação de pessoa colectiva n.º 504104772; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 19/27062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo da prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

22 de Outubro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2011155150

ESPAÇORAL — CLÍNICA MÉDICA DENTÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 02803/
20001016; identificação de pessoa colectiva n.º 505186250; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 5/27062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo da prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

22 de Outubro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2011155126

SAUDAVELMENTE — CENTRO DE APOIO E TRATAMENTO
INTEGRADO A SAÚDE, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 03455/
20040722; identificação de pessoa colectiva n.º 507009630; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 4/27062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo da prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

22 de Outubro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2007756463

NUNES & NUNES — REPRESENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO
DE ARTIGOS DE COSMÉTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 01579/
19930108; identificação de pessoa colectiva n.º 502907010; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 50/29062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo da prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

22 de Outubro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010663187

NUNES, MARQUES & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 02834/
20010111; identificação de pessoa colectiva n.º 505263670; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 62/29062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo da prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

22 de Outubro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2011170818

GB — TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 01789/
19940506; identificação de pessoa colectiva n.º 503204145; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 61/29062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo da prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

22 de Outubro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2011377765
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OURIVESARIA ANDALUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 02252/
19970725; identificação de pessoa colectiva n.º 503919799; ins-
crição n.º 4; número e data da apresentação: 15/29062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo da prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

22 de Outubro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2011202590

CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DE VILA CHÃ,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 02444/
19980909; identificação de pessoa colectiva n.º 504256530; ins-
crição n.º 4; número e data da apresentação: 36/29062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo da prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

22 de Outubro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2011171504

MARCOTIN — INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS,
COLAS E VERNIZES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 02061/
19960319; identificação de pessoa colectiva n.º 503618691; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 40/27062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo da prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

22 de Outubro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2011155720

VILUIS CONSTRUÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 02504/
19990118; identificação de pessoa colectiva n.º 504405160; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 47/29062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo da prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

22 de Outubro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004635452

A. P.  V. — REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 01687/
19931001; identificação de pessoa colectiva n.º 503078450; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 39/29062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo da prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

22 de Outubro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004692316

RAOS — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 02480/
19981203; identificação de pessoa colectiva n.º 504399012; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 35/29062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo da prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

22 de Outubro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004692537

IDI — INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
EM INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 03401/
20040303; identificação de pessoa colectiva n.º 501954554; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 8/29062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo da prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

22 de Outubro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010578341

TALHO DA QUINTA — COMÉRCIO DE CARNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 02651/
19991029; identificação de pessoa colectiva n.º 504477269; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 10/29062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo da prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

22 de Outubro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2011155223

BANDEIRASUL — ATELIER DE BANDEIRAS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 02948/
20010801; identificação de pessoa colectiva n.º 505604124; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 14/20050701.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo da prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

22 de Outubro de 2005. — O Escriturário Superior, Paulo Jorge
de Sousa Rodrigues Almeida. 2011154669

PINTO & GARCIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 00961/
19871223; identificação de pessoa colectiva n.º 500218307; ins-
crição n.º 5; número e data da apresentação: 7/20050701.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo da prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

22 de Outubro de 2005. — O Escriturário Superior, Paulo Jorge
de Sousa Rodrigues Almeida. 2010427084

ALMEIDA & GOMES — ACTIVIDADES
HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 01575/
19930105; identificação de pessoa colectiva n.º 502908122; ins-
crição n.º 4; número e data da apresentação: 35/30062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo da prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

22 de Outubro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2011170176
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CONDRI — SERVIÇOS DE CONSULTADORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 02333/
19980122; identificação de pessoa colectiva n.º 504045636; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 17/30062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo da prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

22 de Outubro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2003913475

LARPINTOS — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 01047/
19881118; identificação de pessoa colectiva n.º 502074035; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 42/30062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo da prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

22 de Outubro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2011155282

ALVES & RUI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 00451/
19780608; identificação de pessoa colectiva n.º 500757534; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 09/30062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo da prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

22 de Outubro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2011171610

GEOCLIMA — ENGENHARIA E INSTALAÇÕES
TÉCNICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 01672/
19930825; identificação de pessoa colectiva n.º 503111503; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 50/30062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo da prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

22 de Outubro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2011203643

JOVENTUS — TRANSPORTES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 03148/
20020624; identificação de pessoa colectiva n.º 506143198; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 51/30062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo da prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

22 de Outubro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001259840

MULTICORDE — COMÉRCIO INDÚSTRIA DE SOM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 01731/
19931228; identificação de pessoa colectiva n.º 503127418; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 37/30062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo da prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

22 de Outubro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2011171598

RESTAURANTE PIZARIA NAPOLITANO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 02041/
19960131; identificação de pessoa colectiva n.º 503593842; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 11/20050701.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo da prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

22 de Outubro de 2005. — O Escriturário Superior, Paulo Jorge
de Sousa Rodrigues Almeida. 2011203384

RATOPINTA — SOCIEDADE APLICADORA
DE TINTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 00687/
19821027; identificação de pessoa colectiva n.º 501325018; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 15/20050701.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo da prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

22 de Outubro de 2005. — O Escriturário Superior, Paulo Jorge
de Sousa Rodrigues Almeida. 2011154731

CONSTRUÇÕES CAPELO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 00864/
19861028; identificação de pessoa colectiva n.º 501740007; ins-
crição n.º 4; número e data da apresentação: 44/30062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo da prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

22 de Outubro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2011155304

HIDROREDE — SISTEMAS DE TELEGESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 03412/
20040405; identificação de pessoa colectiva n.º 505365529; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 27/30062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo da prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

22 de Outubro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2011202892

ARTELAZER — COMÉRCIO DE ARTES
DECORATIVAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 03357/
20031107; identificação de pessoa colectiva n.º 506755193; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 28/30062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo da prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

22 de Outubro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2011171580
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ÁGUAS & REIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 00496/
19790508; identificação de pessoa colectiva n.º 500864543; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 29/30062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo da prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

22 de Outubro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2011155185

RAMOS & MIRANDA — COMÉRCIO E REPARAÇÃO
DE MATERIAL INFORMÁTICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 03125/
20020510; identificação de pessoa colectiva n.º 506099172; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 36/30062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo da prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

22 de Outubro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2011171555

MRML — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 02967/
20010903; identificação de pessoa colectiva n.º 505622467; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 08/30062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo da prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

22 de Outubro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004374519

PARQUE DOS INFANTES — JARDIM DE INFÂNCIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 02860/
20010309; identificação de pessoa colectiva n.º 505062259; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 16/30062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo da prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

22 de Outubro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2003913483

JOÃO PINHO — SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 03204/
20021115; identificação de pessoa colectiva n.º 506338894; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 18/30062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo da prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

22 de Outubro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2003910840

MOIBAR — CENTRO DE MEDICINA FÍSICA
E DE REABILITAÇÃO DO BARREIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 00593/
19810518; identificação de pessoa colectiva n.º 501174788; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 01/30062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo da prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

22 de Outubro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2011154782

COLIVER — CONTABILIDADE E DOCUMENTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 03335/
20030925; identificação de pessoa colectiva n.º 503369390; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 05/30062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo da prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

22 de Outubro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2011155347

SERÔDIO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 02792/
20000914; identificação de pessoa colectiva n.º 505058570; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 03/30062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo da prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

22 de Outubro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2009637151

IPPON — GESTÃO E EVENTOS DESPORTIVOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 03447/
20040705; identificação de pessoa colectiva n.º 506896765; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 45/30062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo da prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

22 de Outubro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2011171601

CAEIRO & BATISTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 03254/
20030225; identificação de pessoa colectiva n.º 506454347; ins-
crição n.º 5; número e data da apresentação: 4/20050630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo da prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

22 de Outubro de 2005. — O Escriturário Superior, Paulo Jorge
de Sousa Rodrigues Almeida. 2010479246

LENDARIA — SERVIÇOS DE CHÁ E ORGANIZAÇÃO
DE EVENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 03420/
20040428; identificação de pessoa colectiva n.º 506913465; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 43/20050630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo da prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

22 de Outubro de 2005. — O Escriturário Superior, Paulo Jorge
de Sousa Rodrigues Almeida. 2011155312
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VARGASCONTA — GABINETE DE CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 01196/
19900404; identificação de pessoa colectiva n.º 502380802; ins-
crição n.º 4; número e data da apresentação: 03/13062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo da prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

19 de Outubro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2003905855

CLNM — CONSULTADORIA, ENGENHARIA
E DESIGN, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 03237/
20030203; identificação de pessoa colectiva n.º 506403530; ins-
crição n.º 02; número e data da apresentação: 06/09062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 28 de Fevereiro de 2005.

Está conforme o original.

19 de Outubro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2011202485

JÚLIO & RAMOS — ACESSÓRIOS INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 00710/
19830303; identificação de pessoa colectiva n.º 501362371; ins-
crição n.º 6; número e data da apresentação: 01/13062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo da prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

19 de Outubro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2011202515

CPB — COMPANHIA PETROQUÍMICA
DO BARREIRO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 01138/
19891116; identificação de pessoa colectiva n.º 502249935; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 01/21062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Designação de administrador, por cooptação: Maria Olívia Gomes
de Almeida Silva, casada, Rua da Lapa, 826, Vila do Conde.

Data da deliberação: 2 de Maio de 2005.

Está conforme o original.

19 de Outubro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2011202701

BEKKER LOGÍSTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 03470/
20040827; identificação de pessoa colectiva n.º 507068645; ins-
crição n.º 02; número e data da apresentação: 01/14062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Alteração parcial do contrato, tendo sido alterado o pacto social
quanto aos artigos 2.º e 3.º que ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em: Transitários, prestação de
serviços de logística, importação e exportação.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinquenta mil euros e corresponde à soma das seguintes quotas:
uma quota do valor nominal de cinco mil euros pertencente ao sócio
Mark Bekker e uma quota do valor nominal de quarenta e cinco mil
euros pertencente à sócia Jeevanjyot Kaur.

O texto actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

19 de Outubro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2011202655

CARDOSO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 01599/
19930211; identificação de pessoa colectiva n.º 502929324; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 32/20062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo da prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

20 de Outubro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
20011139554

BARRADAS & TOMÉ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 02958/
20010816; identificação de pessoa colectiva n.º 505661080; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 22/20062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo da prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

20 de Outubro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004374560

JOAQUIM & LURDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 02072/
19960411; identificação de pessoa colectiva n.º 503630926; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 25/20062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo da prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

20 de Outubro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004374578

CAEIRO & BATISTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 03254/
20030225; identificação de pessoa colectiva n.º 506454347;
averbamento n.º 01 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e
datas das apresentações: 10/21062005 e 12/12082005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Alteração parcial do contrato, tendo sido alterado o pacto social
quanto ao n.º 4 do artigo 4.º que fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

4 — Estão já nomeados gerentes os sócios Carla Maria Ferreira
Batista Caeiro e Nuno Rafael Goulão Caeiro Batista.

Certifico ainda que António José da Silva Batista renunciou ao cargo
de gerente em 18 de Fevereiro de 2005.

O texto actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

20 de Outubro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2011170060
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RESTAURANTE O GAVETO DE PALHAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 03191/
20021018; identificação de pessoa colectiva n.º 506300684; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 4/21062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo da prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

20 de Outubro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004692545

ASSISREPARA — ASSISTÊNCIA TÉCNICA
E COMERCIALIZAÇÃO DE MÁQUINAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 02281/
19971014; identificação de pessoa colectiva n.º 503983578;
averbamento n.º 01 à inscrição n.º 2 e inscrição n.º 6; números e
data das apresentações: 27 e 29/21062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Alteração parcial do contrato, tendo sido alterado o pacto social
quanto aos artigos 2.º, 4.º e 5.º que ficam com a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

A sociedade tem a sua sede na Rua de Gago Coutinho, 4, freguesia
de Santo António da Charneca, concelho do Barreiro.

§ único. (Mantém-se.)

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinco mil euros e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor
nominal de dois mil e quinhentos euros, pertencentes uma a cada um
dos sócios.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade e a sua representação em juízo e fora dele,
activa ou passivamente, pertence a ambos os sócios, desde já nome-
ados gerentes.

§ único. Para que a sociedade se considerar validamente obrigada
em todos os seus actos e contratos é suficiente a assinatura de um
gerente.

Certifico ainda que Maria dos Anjos de Almeida Serra Simões de
Carvalho renunciou à gerência em 7 de Abril de 2005, tendo sido
nomeada nesta data a nova sócia Capitolina Maria Gregório Modesto
Caldeira, casada, residente na Rua de Gago Coutinho, 4, Santo Antó-
nio da Charneca, Barreiro, para o cargo de gerente.

O texto actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

20 de Outubro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2007797291

GOIP — GABINETE DE ORGANIZAÇÃO
E PROJECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 01255/
19901011; identificação de pessoa colectiva n.º 502456388; ins-
crição n.º 7; número e data da apresentação: 8/21062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Alteração parcial do contrato, tendo sido alterado o pacto social
quanto ao artigo 3.º que fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente subscrito e realizado em dinheiro é
de sete mil novecentos e oitenta euros e setenta e seis cêntimos e
corresponde à soma de três quotas: uma quota do valor nominal de
dois mil seiscentos e sessenta euros e vinte e seis cêntimos perten-
cente ao sócio José Nunes Viegas Margarido; uma quota do valor
nominal de dois mil seiscentos e sessenta euros e vinte e cinco cên-
timos pertencente à sócia Elisabete Maria Duarte da Silva Margarido,
e uma quota do valor nominal de dois mil seiscentos e sessenta euros

e vinte e cinco cêntimos pertencente ao sócio Eduardo Jorge da Silva
Viegas Margarido.

O texto actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

20 de Outubro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2011170281

NUTRIQUIM — PRODUTOS QUÍMICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 03086/
20020221; identificação de pessoa colectiva n.º 505093294; ins-
crição n.º 4; número e data da apresentação: 04/20062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Designação dos órgãos sociais:
Prazo de duração dos mandatos: 2005-2007.
Conselho de administração — João Jorge Gonçalves Fernandes

Fugas, casado, Rua de Marta Mesquita da Câmara, 110, entrada A-4,
4.º, esquerdo, Porto; António Mesquita dos Santos Sousa, casado,
Urbanização Quinta do Belomonte, lote 56, Coimbra; Francisco Xa-
vier Lobo Cardoso Quintela, casado, Rua da Emenda, 66, 2.º, Lisboa;
José António Jesus Silva de Magalhães, casado, Rua de Dr. José Mo-
reira Guerner, 304, 4.º, direito, Vila Nova de Gaia; José Inácio Mes-
quita Pires, casado, Travessa do Brás Oleiro, 84, Rio Tinto.

Conselho fiscal: fiscal único — Patrício, Mimoso e Mendes Jorge,
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, n.º 42, representada por
Joaquim Patrício da Silva, revisor oficial de contas n.º 320; suplente
do fiscal único — Alberto Arnauth Ribeiro, revisor oficial de contas
n.º 298.

Data da deliberação: 28 de Março de 2005.

Está conforme o original.

20 de Outubro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2011170044

GOMES & GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 00444/
19780403; identificação de pessoa colectiva n.º 500645582; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 4/21062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo da prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

20 de Outubro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2011170850

100 PECADOS — CASA DE CHÁ, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 03111/
20020408; identificação de pessoa colectiva n.º 505642565; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 3/21062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo da prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

20 de Outubro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2011170826

CASA PARQUE, SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2540;
identificação de pessoa colectiva n.º 504357182; número e data da
apresentação: 17/21062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo relativo à prestação de contas do ano de 2004.

26 de Agosto de 2005. — A Adjunta da Conservadora, Ana Estela
Leandro Amaral da Silva. 2004692421
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TÂNIA RUIVO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 03459/
20040805; identificação de pessoa colectiva n.º 507058305; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 36/20062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo da prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

20 de Outubro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2011139511

GOIP — GABINETE DE ORGANIZAÇÃO
E PROJECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 01255/
19901011; identificação de pessoa colectiva n.º 502456388; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 16/20062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo da prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

20 de Outubro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2007801280

CASA NESTOR — SUPERMERCADO E TALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 01038/
19881025; identificação de pessoa colectiva n.º 502065745; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 10/20062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo da prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

20 de Outubro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2003189548

JAG — TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 03279/
20030506; identificação de pessoa colectiva n.º 506376362; ins-
crição n.º 4; número e data da apresentação: 04/30052005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Alteração parcial do contrato, tendo sido alterado o pacto social
quanto ao artigo 4.º que ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado, é de duzentos e trinta
mil euros, formado pelas duas seguintes quotas:

a) Uma quota com o valor nominal de duzentos e sete mil euros
pertencente ao sócio João Alberto da Silva Gouveia;

b) Uma quota com o valor nominal de vinte e três mil euros per-
tencente ao sócio Pedro Manuel do Vale Garrido da Silva.

O texto actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

18 de Outubro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2011202248

ECONTAL — ECONOMIA E CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 00925/
19870708; identificação de pessoa colectiva n.º 501855254; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 10/14062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo da prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

19 de Outubro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010101618

J. ROSÁRIO — MATERIAIS DE EMBALAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 01037/
19881024; identificação de pessoa colectiva n.º 502064838; ins-
crição n.º 12; número e data da apresentação: 5/14062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo da prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

19 de Outubro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2011202817

BEKKER LOGÍSTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 03470/
20040827; identificação de pessoa colectiva n.º 507068645; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 2/14062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo da prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

19 de Outubro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2011202647

SERUCA — CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 01960/
19950726; identificação de pessoa colectiva n.º 503476110; ins-
crição n.º 4; número e data da apresentação: 20/27062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo da prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

22 de Outubro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010101812

L. RODRIGUES & L. CARREIRO, PASTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 03363/
20031126; identificação de pessoa colectiva n.º 506626148; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 43/29062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo da prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

22 de Outubro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2011171539

ORTOFAR — ARTIGOS ORTOPÉDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 01238/
19900817; identificação de pessoa colectiva n.º 502429313; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 16/29062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo da prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

22 de Outubro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2011192137

REBOLA & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 01374/
19910905; identificação de pessoa colectiva n.º 501685251; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 63/29062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo da prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

22 de Outubro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010101863
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TIPOGRAFIA J. A. SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 01747/
19940128; identificação de pessoa colectiva n.º 503139459; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 64/29062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo da prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

22 de Outubro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2011154049

MÁRIO NAVALHA ALVES, SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 03361/
20031124; identificação de pessoa colectiva n.º 506773299; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 72/29062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo da prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

22 de Outubro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2011203864

MMEM INVEST — CONSULTORIA, INVESTIMENTOS
E PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 03264/
20030327; identificação de pessoa colectiva n.º 506491447; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 18/27062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo da prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

22 de Outubro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2007724863

PORTIVARIUS — COMÉRCIO DE PORTAS, ROUPEIROS
E PAVIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 03404/
20040312; identificação de pessoa colectiva n.º 506849260; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 26/27062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo da prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

22 de Outubro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000871330

L. T. DESIGNERS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 02467/
19981029; identificação de pessoa colectiva n.º 504292471; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 12/24062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo da prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

22 de Outubro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2007724936

FERNANDO NUNES DA SILVA CARDOSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 02525/
19990211; identificação de pessoa colectiva n.º 504576968; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 11/27062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo da prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme o original.

22 de Outubro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2011170605

FERNANDO NUNES DA SILVA CARDOSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 02525/
19990211; identificação de pessoa colectiva n.º 504576968; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 9/27062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo da prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

22 de Outubro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2011170613

ESTILODENTE — LABORATÓRIOS DE PRÓTESES
DENTÁRIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 02460/
19981019; identificação de pessoa colectiva n.º 504275283; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 23/27062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo da prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

22 de Outubro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2000871321

BOBINAB — BOBINAGEM DO BARREIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 01351/
19910705; identificação de pessoa colectiva n.º 502587962; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 33/27062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo da prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

22 de Outubro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2011155215

TÁBUA A VAPOR — ENGOMADORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 02885/
20010424; identificação de pessoa colectiva n.º 505394987; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 10/27062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo da prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

22 de Outubro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2011170230

PAULO RODRIGUES TEIXEIRA — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 03006/
20011019; identificação de pessoa colectiva n.º 505743361; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 32/27062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo da prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

22 de Outubro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2011203678
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JOVICONSULTA — SOCIEDADE DE CONSULTORIA,
CONTABILIDADE E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 03082/
20020211; identificação de pessoa colectiva n.º 505994445; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 29/27062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo da prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

22 de Outubro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2003912649

ANTÓNIO MANUEL DE SOUSA PEREIRA & JOÃO MARIA
DE JESUS RAIMUNDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 00495/
19790427; identificação de pessoa colectiva n.º 500717303; ins-
crição n.º 4; número e data da apresentação: 17/29062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo da prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

22 de Outubro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2011170923

REVIPIL — REVESTIMENTOS, DECORAÇÕES
E PERFIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 01264/
19901130; identificação de pessoa colectiva n.º 502460628; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 26/24062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo da prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

21 de Outubro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2007759632

SEGUM — SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 02184/
19970127; identificação de pessoa colectiva n.º 503822710; ins-
crição n.º 5; número e data da apresentação: 24/24062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo da prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

21 de Outubro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2007797330

SONHO DA AVENIDA — INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 03134/
20020522; identificação de pessoa colectiva n.º 505919362; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 3/27062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo da prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

21 de Outubro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2007756447

CLARO & DUARTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 02176/
19970106; identificação de pessoa colectiva n.º 503806765; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 10/20050701.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo da prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

22 de Outubro de 2005. — O Escriturário Superior, Paulo Jorge
de Sousa Rodrigues Almeida. 2011203490

FÉLIX & FÉLIX, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 02908/
20010608; identificação de pessoa colectiva n.º 505504448; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 13/20050701.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo da prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

22 de Outubro de 2005. — O Escriturário Superior, Paulo Jorge
de Sousa Rodrigues Almeida. 2011154642

REBELMANOS, CONSTRUÇÕES METÁLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 02876/
20010419; identificação de pessoa colectiva n.º 505434261; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 16/20050701.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo da prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

22 de Outubro de 2005. — O Escriturário Superior, Paulo Jorge
de Sousa Rodrigues Almeida. 2011154677

AUTO TÁXIS SANTOS & BARRADAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 02747/
20000518; identificação de pessoa colectiva n.º 504968858; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 18/20050701.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo da prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

22 de Outubro de 2005. — O Escriturário Superior, Paulo Jorge
de Sousa Rodrigues Almeida. 2011154650

GRACILAR — COZINHAS E MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 02396/
19980508; identificação de pessoa colectiva n.º 504158945; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 17/20050701.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo da prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

22 de Outubro de 2005. — O Escriturário Superior, Paulo Jorge
de Sousa Rodrigues Almeida. 2011154723

GOMES & SARAIVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 02537/
19990309; identificação de pessoa colectiva n.º 504468146; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 7/29062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo da prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

22 de Outubro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010578350
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MARGARIDA AVENÇA LOURA MADALENO
& FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 01158/
19900116; identificação de pessoa colectiva n.º 502336757; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 20/29062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo da prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

22 de Outubro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001112360

GARCIA & MALTA — REPARAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 03046/
20011227; identificação de pessoa colectiva n.º 505878810; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 12/29062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo da prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

22 de Outubro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2011377382

GRAÇA & PARREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 01258/
19901015; identificação de pessoa colectiva n.º 502455926; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 34/29062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo da prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

22 de Outubro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004692456

NOXITEL — ENGENHARIA E SERVIÇOS
DE TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 02848/
20010215; identificação de pessoa colectiva n.º 505187620; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 14/29062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo da prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

22 de Outubro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2007797046

VITAL RIBEIRO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 02981/
20010917; identificação de pessoa colectiva n.º 505731908; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 7/27062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo da prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

22 de Outubro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2007795230

AGIBARRE — AGÊNCIA COMERCIAL
DO BARREIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 01202/
19900411; identificação de pessoa colectiva n.º 502383771; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 6/29062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo da prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

22 de Outubro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2011154626

IRMÃOS FERREIRAS & SOUSA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 02558/
19760924; identificação de pessoa colectiva n.º 500606650; ins-
crição n.º 4; número e data da apresentação: 9/29062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo da prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

22 de Outubro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008738892

PHARM E FARM, COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS,
COSMÉTICA E PERFUMARIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 02944/
20010724; identificação de pessoa colectiva n.º 505495589; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 68/29062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo da prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

22 de Outubro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2006522337

ÍNTIMA, CENTRO DE MASSAGEM, EMAGRECIMENTO
E ESTÉTICA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 03529/
20050302; identificação de pessoa colectiva n.º 506904580; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 38/29062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo da prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

22 de Outubro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2011170796

BENVINDO SOARES SILVA — CONSTRUÇÕES,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 03164/
20020812; identificação de pessoa colectiva n.º 506267202; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 1/27062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo da prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

22 de Outubro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2011155118

FERNANDO NUNES DA SILVA CARDOSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 02525/
19990211; identificação de pessoa colectiva n.º 504576968; ins-
crição n.º 4; número e data da apresentação: 12/27062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo da prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

22 de Outubro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2011170583
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QUINTA DA MIGALHA — INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 02765/
20000714; identificação de pessoa colectiva n.º 504979337; ins-
crição n.º 5; número e data da apresentação: 3/22062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo da prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

21 de Outubro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2011170311

JORGE PEDROSO — ENGENHEIROS ASSOCIADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 01847/
19940919; identificação de pessoa colectiva n.º 503264580; ins-
crição n.º 4; número e data da apresentação: 6/22062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo da prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

21 de Outubro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2011170346

MAXIMINO FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 00217/
19611122; identificação de pessoa colectiva n.º 500557926; ins-
crição n.º 9; número e data da apresentação: 5/22062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo da prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

21 de Outubro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2011170362

RAMOS & PEDROSO — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 02579/
19990513; identificação de pessoa colectiva n.º 504437941; ins-
crição n.º 4; número e data da apresentação: 7/22062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo da prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

21 de Outubro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2011170370

ESPAÇO IBÉRICO — SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 03261/
20030320; identificação de pessoa colectiva n.º 504731017; ins-
crição n.º 8; número e data da apresentação: 10/22062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo da prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

20 de Outubro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2011170400

LUÍS & LOURENÇO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 01099/
19890530; identificação de pessoa colectiva n.º 502169222; ins-
crição n.º 10; número e data da apresentação: 9/22062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo da prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

20 de Outubro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004374055

PASTELARIA NORTEJO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 01394/
19911112; identificação de pessoa colectiva n.º 502660040; ins-
crição n.º 9; número e data da apresentação: 8/22062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo da prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

20 de Outubro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004374063

TÁXIS FERREIRA & COIMBRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 02886/
20010508; identificação de pessoa colectiva n.º 505441519; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 33/21062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo da prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

20 de Outubro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2011139872

COCIURB CONSTRUÇÃO CIVIL E URBANIZAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 03517/
20050126; identificação de pessoa colectiva n.º 501627448; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 6/23062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo da prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

21 de Outubro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2011170419

COCIURB CONSTRUÇÃO CIVIL E URBANIZAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 03517/
20050126; identificação de pessoa colectiva n.º 501627448; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 5/23062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo da prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

21 de Outubro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2011170443

SEPAS — SOCIEDADE DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DO SUL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 01454/
19920323; identificação de pessoa colectiva n.º 502732725; ins-
crição n.º 6; número e data da apresentação: 4/23062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo da prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

21 de Outubro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2011170451

DIONÍSIO LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 02991/
20010926; identificação de pessoa colectiva n.º 505711028; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 9/23062005.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo da prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

21 de Outubro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2011170222

JARDIM INFANTIL XI-CORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 01939/
19950530; identificação de pessoa colectiva n.º 503482846; ins-
crição n.º 7; número e data da apresentação: 18/24062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo da prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

21 de Outubro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2007797402

J. ESPADINHA — ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO
DE EMPILHADORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 02711/
20000308; identificação de pessoa colectiva n.º 504878352; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 41/20050630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo da prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

22 de Outubro de 2005. — O Escriturário Superior, Paulo Jorge
de Sousa Rodrigues Almeida. 2011377390

CARREIRO & NEVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 00066/
19601206; identificação de pessoa colectiva n.º 500528756; ins-
crição n.º 14; número e data da apresentação: 15/23062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo da prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

21 de Outubro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2011170150

PIMENTAS & GOUVEIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 00265/
19730418; identificação de pessoa colectiva n.º 500217122; ins-
crição n.º 7; número e data da apresentação: 16/23062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo da prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

21 de Outubro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2011170710

ECOSINFOR — RECICLAGEM DE CONSUMÍVEIS
INFORMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 02439/
19980901; identificação de pessoa colectiva n.º 504232550; ins-
crição n.º 4; número e data da apresentação: 12/23062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo da prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

21 de Outubro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2011170168

SAINSERVE — SERVIÇOS ADUANEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 03071/
19950213; identificação de pessoa colectiva n.º 503349836; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 11/23062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo da prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

21 de Outubro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004374632

ANOCIAL — ANODIZAÇÃO COMÉRCIO E INDÚSTRIA
DE ALUMÍNIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 00391/
19761203; identificação de pessoa colectiva n.º 500021821; ins-
crição n.º 4; número e data da apresentação: 24/23062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo da prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

21 de Outubro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008339980

M. A. ROLDÃO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 02614/
19990721; identificação de pessoa colectiva n.º 504587218; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 1/23062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo da prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

21 de Outubro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2007757745

CENTRO OTORRINO DO BARREIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 02222/
19970423; identificação de pessoa colectiva n.º 503861286; ins-
crição n.º 5; número e data da apresentação: 1/24062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo da prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

21 de Outubro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2011154766

MACLE — SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO E OBRAS
PÚBLICAS BARREIRENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 01148/
19891207; identificação de pessoa colectiva n.º 502270080; ins-
crição n.º 18; número e data da apresentação: 2/22062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo da prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

21 de Outubro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2011170303

J. A. R. — SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPAÇÕES
SOCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 01910/
19950321; identificação de pessoa colectiva n.º 503385026; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 4/22062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo da prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

21 de Outubro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2011170320
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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.

OS PUTOS VIAGEM A VER O QUE DÁ O ORÁCULO DE JAMAIS

ALTINO DO TOJAL
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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

 € 6,72

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




