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1. Concursos públicos

PARTE A

ÓRGÃOS DE SOBERANIA

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL
MARINHA

Arsenal do Alfeite
ANÚNCIO DE CONCURSO

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO, ENDEREÇOS E PONTOS DE CONTACTO
Designação oficial:
Arsenal do Alfeite.
Endereço postal:
Arsenal do Alfeite — Arsenal.
Localidade:
Laranjeiro — Almada.
Código postal:
2810-001.
País:
Portugal.
Pontos de contacto:
Divisão de Aprovisionamento.
À atenção de:
Engenheiro Adolfo Lobato.
Telefone:
210950859, ext: 2559.
Fax:
210950874.
Correio electrónico:
dap@arsenal-alfeite.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 adjudi-
cantes:
Não.

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONTRATO

II.1) DESCRIÇÃO
II.1.1) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante:
Concurso público n.º 5/2006.
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: Arsenal do Alfeite — Divisão de Aprovisionamento.
Código NUTS: PT172.

II.1.3) O anúncio implica:
Um contrato público.
II.1.5) Breve descrição do contrato ou das aquisições:
Fornecimento de chapas e perfis de alumínio para a construção de três lanchas
salva-vidas com 14,5 m de comprimento para a Direcção-Geral de Autoridade
Marítima.
II.1.6) Classificação CPV (Vocabulário Comum para os Contratos Públicos):
Objecto principal
Vocabulário principal: 27521200
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.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO PARA A SUA EXECUÇÃO
Com início em 01/04/2006.
Conclusão em 31/12/2006

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

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

O adjudicatário prestará caução de 5% do valor da adjudicação, com exclusão
do IVA. Se forem propostos adiantamentos por conta dos bens a entregar
(que não podem ser superiores a 30% do valor total do contrato incluindo o
IVA), deverá ser prestada caução de igual valor ou superior aos adiantamen-
tos a efectuar.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência

às disposições que as regulam:

As constantes do concurso público n.º 5/2006.
III.1.3) Forma jurídica que deve assumir o agrupamento de operadores econó-

micos adjudicatário:

As constantes do concurso público n.º 5/2006.
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 do concurso público n.º 5/2006.
III.2.2) Capacidade económica e financeira:

Informação e formalidades necessárias para verificar o cumprimento dos requisi-
tos:
As constantes do concurso público n.º 5/2006.
III.2.3) Capacidade técnica:

Informação e formalidades necessárias para verificar o cumprimento dos requisi-
tos:
As constantes do concurso público n.º 5/2006.
III.2.4) Contratos reservados:
Não.

SECÇÃO IV: PROCESSO

IV.1) TIPO DE PROCESSO
IV.1.1) Tipo de processo:
Concurso público.
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IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
IV.2.1) Critérios de adjudicação:
Preço mais baixo.
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 5/2006.
IV.3.2) Publicações anteriores referentes ao mesmo projecto:
Não.
IV.3.3) Condições para obtenção do caderno de encargos e dos documentos
complementares ou memória descritiva:
Prazo para a recepção de pedidos de documentos ou para aceder aos documen-
tos:
Data: 24/03/2006.
Hora: 17.
Documentos a título oneroso:
Sim.
Indicar preço: 350,00.
Divisa: euro.
Condições e modo de pagamento:
Em numerário ou cheque visado à ordem do Arsenal do Alfeite.
IV.3.4) Prazos de recepção das propostas ou dos pedidos de participação:
Data: 03/04/2006.
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: 04/04/2006.
Hora: 14.
Lugar: Arsenal do Alfeite — Divisão de Aprovisionamento.
Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas:
Sim.
No acto público de abertura de propostas pode assistir qualquer interessado,
apenas podendo intervir os concorrentes e os seus representantes devidamente
credenciados.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

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

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO: 01/03/2006.

1 de Março de 2006. — O Administrador, Victor M. Gonçalves de
Brito. 3000195683

Superintendência dos Serviços do Material

Direcção de Navios

ANÚNCIO DE CONCURSO

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO, ENDEREÇOS E PONTOS DE CONTACTO
Designação oficial:
Ministério da Defesa Nacional — Marinha — Superintendência dos Serviços
do Material — Direcção de Navios.
Endereço postal:
Base Naval de Lisboa.
Localidade:
Almada — Alfeite.
Código postal:
2810-001.
País:
Portugal.
Pontos de contacto:
Direcção de Navios — Alfeite.
À atenção de:
Divisão Administrativa e Financeira.
Telefone:
210901375.
Fax:
212747733.
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 ACTIVI-
DADES
Ministério ou outra autoridade nacional ou federal, incluindo as respectivas
repartições regionais ou locais.
Defesa.
A entidade adjudicante está a contratar por conta de outras entidades adjudi-
cantes:
Não.

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONTRATO

II.1) DESCRIÇÃO
II.1.1) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante:
Aquisição de bens e serviços para substituição dos módulos de comando e
controle dos geradores do NRP Alm. Gago Coutinho.
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 01.
Principal local de execução: a definir pela entidade adjudicante e situada dentro
da BNL.
Código NUTS: PT172.
II.1.3) O anúncio implica:
Um contrato público.
II.1.5) Breve descrição do contrato ou das aquisições:
Aquisição de bens e serviços para substituição dos módulos de comando e
controle dos geradores do NRP Alm. Gago Coutinho.
II.1.6) Classificação CPV (Vocabulário Comum para os Contratos Públicos):
Objecto principal.
Vocabulário principal: 29861200.
Vocabulário complementar: E091.
Vocabulário complementar: E130.
Vocabulário complementar: E092.
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:
Substituição dos módulos de comando e controlo dos geradores do NRP Alm.
Gago Coutinho.

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONTRATO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas:
No prazo de seis dias após a notificação da adjudicação, deverá o adjudicatário
fornecer à entidade adjudicante uma caução de 5% do valor do contrato, exclu-
indo o IVA, como garantia de bom cumprimento.
Para garantir o eventual pagamento de adiantamentos, o adjudicatário deve prestar
uma caução de valor igual ou superior aos adiantamentos a efectuar.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam:
Os pagamentos ao adjudicatário serão efectuados nos termos previstos no arti-
go 13.º do caderno de encargos.
III.1.3) Forma jurídica que deve assumir o agrupamento de operadores econó-
micos adjudicatário:
Podem concorrer empresas ou grupos de empresas que declarem a intenção de
se constituir em agrupamento complementar de empresas ou em consórcio
externo, em regime de responsabilidade solidária, quando lhes seja adjudicado
o fornecimento e tendo em vista a celebração do 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:
As exigidas no título VIII do programa do concurso.
III.2.2) Capacidade económica e financeira:
Informação e formalidades necessárias para verificar o cumprimento dos requi-
sitos:
As exigidas no título VIII do programa do concurso, n.º 3, alínea c) e d), do
programa do concurso.
III.2.3) Capacidade técnica:
Informação e formalidades necessárias para verificar o cumprimento dos requisi-
tos:
As exigidas no título VIII do programa do concurso, n.º 3, alínea e), do pro-
grama do concurso.
III.2.4) Contratos reservados:
Não.

III.3) CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DOS CONTRATOS DE SERVIÇOS
III.3.1) A execução dos serviços está reservada a uma profissão específica:
Não.
III.3.2) As pessoas colectivas devem indicar os nomes e habilitações profissio-
nais do pessoal responsável pela execução do serviço:
Não.
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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 a seguir:
Critérios — ponderação:
Mérito técnico — 40;
Preço — 30;
Prazo de fornecimento — 30.
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:

06LPM0300 — Concurso público n.º 02/DN/2006.
IV.3.2) Publicações anteriores referentes ao mesmo projecto:

Não.
IV.3.3) Condições para obtenção do caderno de encargos e dos documentos

complementares ou memória descritiva:

Prazo para a recepção de pedidos de documentos ou para aceder aos documen-
tos:
Data: 26/05/2006.
Hora: 16.
Documentos a título oneroso:
Sim.
Indicar preço: 150.
Divisa: euro.
Condições e modo de pagamento:
Em numerário ou cheque emitido à ordem do Conselho Administrativo da
Direcção de Navios, podendo ainda ser pago por transferência bancária para a
NIB n.º 078101120000000910513 da D. G. T. Neste caso o programa e o
caderno de encargos só pode ser levantado contra a comprovação da transferên-
cia que deve indicar a data desta e a entidade que a efectuou.
IV.3.4) Prazos de recepção das propostas ou dos pedidos de participação:

Data: 30/05/2006.
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: 31/05/2006.
Hora: 16.
Lugar: sede da Direcção de Navios.
Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas:
Sim.
Qualquer interessado, apenas podendo intervir os concorrentes e/ou seus repre-
sentantes devidamente credenciados.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

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

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO: 01/03/2006.

1 de Março de 2006. — O Chefe da Divisão Administrativa e Fi-
nanceira, António Edgard Pestana da Costa, CFR AN.

3000195660

MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS,
TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES

Instituto Portuário e dos Transportes
Marítimos, I. P.

ANÚNCIO DE CONCURSO

Obras ¢

Fornecimentos £

Serviços £

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

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
IPTM — Instituto Portuário Direcção de Projecto e Gestão

e dos Transportes Marítimos, I. P. de Obras Portuárias

Endereço Código postal
Edifício Vasco da Gama, 1399-005 Lisboa

Rua do General Gomes Araújo

Localidade/Cidade País
Lisboa Portugal

Telefone Fax
213914500 213914762

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

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

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

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

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

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

II.1) DESCRIÇÃO

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

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

II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Empreitada de reabilitação do molhe sul e dos molhes de guiamento do Porto da
Figueira da Foz.

II.1.6) Descrição/objecto do concurso
As obras têm em vista a reabilitação estrutural do molhe sul e também dos molhes
de guiamento do porto. Os trabalhos a realizar são:
a) No molhe sul:
Realização de uma intervenção pesada, com maior incidência na zona da cabeça,
baseada num manto exterior em blocos de tipo Antifer de 210 kN arrumados, em
betão da classe C28/35, aplicados em talude de 2:1 (H:V), fundado à cota —5 mZH
e assente directamente sobre o enrocamento que hoje ali se encontra, devidamente
reperfilado, e ainda realizar o reperfilamento do talude para 1:3 em toda a extensão
do tronco, nos taludes de extradorso e intradorso, eventualmente recorrendo a en-
rocamentos pesados sobrantes provenientes do reperfilamento da cabeça;
No que respeita à superstrutura, não serão repostos os dois blocos de betão in situ

que desapareceram, e o terceiro bloco, hoje descolado do corpo do molhe e inclina-
do, será mantido onde se encontra; a reabilitação a levar a cabo considerará, por
isso, que a nova cabeça se situará no antigo quarto bloco, para o qual será recuada
a posição do novo farolim;
b) No molhe de guiamento sul:
Necessidade de um manto de protecção em enrocamentos de 45-75 kN, em dupla
camada semiarrumada, com talude de 2:1 (H:V), na zona da cabeça e numa extensão
do tronco da ordem dos 150 m, com maior incidência da intervenção na proximida-
de da cabeça, que se encontra em situação precária, com o farolim em risco de colap-
so iminente;
Além destes reforços, pequenas intervenções são de prever em pontos localizados
do tronco do molhe, para preenchimento de locas e reforço das secções que se
apresentem fragilizadas;
c) No molhe de guiamento norte:
Reforço da respectiva cabeça com enrocamentos de 30-60 kN em dupla camada, e à
recomposição dos taludes do tronco numa extensão da ordem dos 100 m, com mai-
or incidência da intervenção na proximidade da cabeça, segundo uma metodologia
idêntica à adoptada para o anterior molhe;
Toda a zona do tronco e do respectivo caminho de acesso ao farolim se encontra
aparentemente estável, podendo haver necessidade de realizar pequenas interven-
ções localizadas para enchimento de locas e reforço dos taludes fragilizados.
Preço base do concurso: 4 500 000 euros, com exclusão do IVA.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Porto da Figueira da Foz, freguesia da Gala, concelho da Figueira da Foz, distrito
de Coimbra.

Código NUTS
PT 1-2-02 (Baixo Mondego).
II.1.8) Nomenclatura

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

Objecto 45.24.13.00-1Y044-3 \\\\-\ \\\\-\
principal
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Objectos45.21.61.28-7 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
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
A empreitada é conjunta, devendo as propostas dos concorrentes contemplar a to-
talidade dos trabalhos discriminados.

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

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

Prazo em meses 12 e/ou em dias \\\ a partir da data da consignação (para
obras)

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO

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

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
A empreitada é por série de preços, nos termos da alínea b) do n.º 1 do ar-
tigo 8.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março. O cálculo dos pagamentos
será realizado periodicamente através da medição dos trabalhos de cada espécie
para o efeito de pagamento das quantias apuradas, às quais serão aplicados os
preços unitários.
O financiamento terá como fonte o Orçamento do Estado, sendo o encargo respec-
tivo satisfeito por conta da dotação do PIDDAC, consignada ao IPTM, sendo
igualmente comparticipado a 50% por fundos comunitários, no âmbito do 3.º Qua-
dro Comunitário de Apoio.

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
Consórcio externo em regime de responsabilidade solidária, nos termos do 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) Os concorrentes deverão ser titulares de alvará de construção, emitido pelo
IMOPPI, contendo as seguintes autorizações:
A 2.ª subcategoria (Obras portuárias) ou a 3.ª subcategoria (Obras de protecção
costeira) da 3.ª categoria (Obras hidráulicas), em classe que cubra o valor global da
proposta;
A 2.ª subcategoria (Redes eléctricas de baixa tensão e postos de transformação) da
4.ª categoria (Instalações eléctricas e mecânicas), nas classes correspondentes à
parte dos trabalhos a que respeitem, caso o concorrente não recorra à faculdade
conferida no n.º 6.3 do programa do concurso;
b) Os concorrentes não titulares de alvará de construção emitido pelo IMOPPI,
deverão apresentar certificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprova-
dos, adequado à obra posta a concurso e emitido por uma das entidades competen-
tes mencionadas no n.º 1 do anexo l da Portaria n.º 104/2001, de 21 de Fevereiro,
com as alterações introduzidas pela Portaria n.º 3/2002, de 4 de Janeiro, o qual
indicará os elementos de referência relativos à idoneidade, à capacidade financeira
e económica e à capacidade técnica que permitiram aquela inscrição e justifique a
classificação atribuída nessa lista;
c) Os concorrentes não titulares de alvará de construção emitido pelo IMOPPI, ou
que não apresentem certificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprova-
dos, deverão apresentar os documentos relativos à comprovação da sua idoneida-
de, capacidade financeira, económica e técnica para a execução da obra posta a con-
curso, indicados nos n.os 15.1 e 15.3 do programa de concurso;
d) A avaliação da capacidade económica e financeira de cada concorrente será
efectuada com base nos valores de referência dos indicadores de liquidez geral
e autonomia financeira constantes da Portaria n.º 994/2004, de 5 de Agosto,
não podendo ser excluído nenhum concorrente que, no mínimo, apresente cu-
mulativamente os valores de referência previstos na referida portaria, relativos
ao último exercício, ou, em alternativa, a média aritmética simples dos três últi-
mos exercícios;
e) A capacidade técnica será avaliada através de:
e1) Comprovação da execução satisfatória de, pelo menos, uma obra de idêntica
natureza da obra posta a concurso, de valor não inferior a 2 000 000 de euros;
e2) Adequação do equipamento e da ferramenta especial a utilizar na obra, seja pró-
prio, alugado ou sob qualquer outra forma, às suas exigências técnicas;

e3) Adequação dos técnicos e dos serviços técnicos, estejam ou não integrados na
empresa, a afectar à obra.

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

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
a) Documento emitido pelo Banco de Portugal, no mês em que o concurso tenha
sido aberto, no mês anterior ou posterior, que mencione as responsabilidades da
empresa no sistema financeiro e, se for o caso, documento equivalente emitido pelo
banco central do Estado de que a empresa seja nacional ou no qual se situe o seu
estabelecimento principal;
b) Cópia da última declaração periódica de rendimentos para efeitos de IRS ou
IRC, incluindo o anexo A, na qual se contenha o carimbo de «Recibo», e, se for
o caso, documento equivalente apresentado, para efeitos fiscais, no Estado de
que a empresa seja nacional ou no qual se situe o seu estabelecimento principal;
se se tratar de início de actividade, a empresa deve apresentar cópia da respectiva
declaração;
c) Relativamente à capacidade económica e financeira, os concorrentes deverão apre-
sentar ainda para os exercícios de 2002 e 2003 os elementos que seguidamente se
indicam e que constam das correspondentes declarações periódicas de rendimentos
para efeitos de IRS ou IRC, incluindo o anexo A: activo circulante, passivo circu-
lante, capital próprio, e activo líquido.
Em substituição dos referidos elementos, o concorrente poderá apresentar cópia das
mencionadas declarações.
Para efeitos de avaliação da capacidade financeira e económica é exigido que os
concorrentes satisfaçam os limiares expressos na Portaria n.º 1075/2005, de 19 de
Outubro, conjugada com a Portaria n.º 994/2004, de 5 de Agosto.

III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
a) Certificados de habilitações literárias e profissionais dos quadros da empresa e
dos responsáveis pela orientação da obra, designadamente:
Director técnico da empreitada, representante permanente do empreiteiro na obra,
responsável pela implementação do sistema de gestão da segurança e saúde no tra-
balho e responsável pelo sistema de gestão da qualidade;
Para os técnicos referidos, que poderão acumular funções, deverão também ser apre-
sentados os respectivos curricula vitae actualizados;
b) Lista das obras executadas, nos últimos cinco anos, da mesma natureza da que é
posta a concurso, acompanhada de certificados de boa execução relativos às obras
mais importantes; os certificados devem referir o montante, data e local de execução
das obras e se as mesmas foram executadas de acordo com as regras da arte e regu-
larmente concluídas;
c) Declaração, assinada pelo representante legal da empresa, que mencione o equi-
pamento principal a utilizar na obra e, se for o caso, o equipamento de característi-
cas especiais, seja próprio, alugado ou sob qualquer outra forma;
d) Declaração, assinada pelo representante legal da empresa, que mencione os téc-
nicos, encarregados e os serviços técnicos, estejam ou não integrados na empresa,
a afectar à obra, para além dos indicados na alínea a).

SECÇÃO IV: PROCESSOS

IV.1) TIPO DE PROCESSO

Concurso público ¢

Concurso limitado £

Concurso limitado com publicação de anúncio £

Concurso limitado sem publicação de anúncio £

Concurso limitado por prévia qualificação £

Concurso limitado sem apresentação de candidaturas £

Concurso limitado urgente £

Processo por negociação £

Processo por negociação com publicação prévia de anúncio £

Processo por negociação sem publicação prévia de anúncio £

Processo por negociação urgente £

IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
A) Preço mais baixo   £
Ou:
B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta   ¢
B1) Os critérios a seguir indicados
1 — Garantia de boa execução (50%), avaliada por:
1.1 — Processos construtivos propostos e meios a utilizar, analisados com base
no detalhe e coerência dos elementos constantes da memória descritiva e justifica-
tiva e dos planos de mão-de-obra e de equipamento, bem como na respectiva ade-
quação à obra (30%);
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1.2 — Abrangência, detalhe e coerência das metodologias propostas para o sistema
de gestão da segurança e saúde no trabalho e para o sistema de gestão da qualida-
de propostos para a obra (10%);
1.3 — Adequabilidade do programa de trabalhos às condições locais (10%).
2 — Condições mais vantajosas de preço (50%), avaliadas por:
2.1 — Preço total (40%), avaliado pela seguinte fórmula:

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

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

Por ordem decrescente de importância NÃO ¢ SIM £

ou

B2) Os critérios indicados no caderno de encargos £

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante
Concurso n.º 05/2005/DPGOP.

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

Data limite de obtenção \\ /\\ /\\\\ ou 046 dias a contar da
publicação do anúncio no Diário da República.

Custo: 400 euros, com IVA incluído. Moeda: euro.

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

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

\\ /\\ /\\\\ ou 052 dias a contar da sua publicação no Diário
da República

Hora: 17 horas.

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

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

£ £ £ £ £ £ £ £ ¢ £ £ ————————

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

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

IV.3.7) Condições de abertura das propostas

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

IV.3.7.2) Data, hora e local

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

Hora: 10 horas. Local: indicado em I.1).

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    ¢        SIM    £

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

NÃO    £        SIM    ¢
Em caso afirmativo, indicar o projecto/programa, bem como qualquer referência útil
Programa Operacional do Centro (FEDER).

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
Informação referente ao ponto II.3): o prazo indicado é o prazo máximo de execução,
nos termos do caderno de encargos.

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.

3 de Março de 2006. — O Presidente do Conselho de Administra-
ção, Eduardo da Silva Martins. 3000195726

MINISTÉRIO DO TRABALHO
E DA SOLIDARIEDADE SOCIAL

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

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO, ENDEREÇOS E PONTOS DE CONTACTO
Designação oficial:
Instituto da Segurança Social, I. P.
Endereço postal:
Alameda de D. Afonso Henriques, 82, 1.º, esquerdo.
Localidade:
Lisboa.
Código postal:
1046-076.
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 2011/06/0003 — Fornecimento de capas para processos.
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: Alameda de D. Afonso Henriques, 7.
Código NUTS: PT171.
II.1.3) O anúncio implica:
Um contrato público.
II.1.5) Breve descrição do contrato ou das aquisições:
Fornecimento de 150 000 capas para processos.
II.1.6) Classificação CPV (Vocabulário Comum para os Contratos Públicos):
Objecto principal.
Vocabulário principal: 22851000.

SECÇÃO III: INFORMAÇÃO 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 exclusão
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. — C. D. S. S. Lisboa procederá ao pagamento das facturas
num prazo de 30 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 requi-
sitos:
Os elementos necessários à apreciação 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 requi-
sitos:
Declaração exigida no ponto 7 do programa 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:
Concurso público n.º 2011/06/0003.
IV.3.4) Prazos de recepção das propostas ou dos pedidos de participação:
Data: 24/04/2006.
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: 26/04/2006.
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 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.
Telefone:
218425700.
Fax:
218425891.
Correio electrónico:
zelmira.c.pires@seg-social.pt

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO: 03/03/2006.

3 de Março de 2006. — O Adjunto da Directora do C. D. S. S.
Lisboa, António José Carmo. 3000195651

MINISTÉRIO DA SAÚDE

Direcção-Geral da Saúde

Centro Hospitalar das Caldas da Rainha

ANÚNCIO DE CONCURSO

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO, ENDEREÇOS E PONTOS DE CONTACTO
Designação oficial:
Centro Hospitalar das Caldas da Rainha.
Endereço postal:
Rua do Diário de Notícias.
Localidade:
Caldas da Rainha.
Código postal:
2500-176.
País:
Portugal.
À atenção de:
Repartição de Aprovisionamento.
Telefone:
262830311.
Fax:
262834757.
Correio electrónico:
jcarlos@chcrainha.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.
A entidade adjudicante está a contratar por conta de outras entidades adjudican-
tes:
Não.

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:
a) Obras:
Execução.
Principal local de execução: passagem para o refeitório do Hospital Distrital.
Código NUTS: PT16B.
II.1.3) O anúncio implica:
Um contrato público.
II.1.5) Breve descrição do contrato ou das aquisições:
Empreitada de execução da passagem para o refeitório do Hospital Distrital.
II.1.6) Classificação CPV (Vocabulário Comum para os Contratos Públicos):
Objecto principal.
Vocabulário principal: 45232410.
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: 89 697,02.
Divisa: euro.

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO PARA A SUA EXECUÇÃO
Período em dias: 150 (a contar da data de adjudicação).

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONTRATO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas:
O adjudicatário prestará caução no valor de 5% do preço da empreitada, nos
termos 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, nos termos da alínea b) do n.º 1 do arti-
go 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:
No caso de a adjudicação da empreitada ser feita a um agrupamento de empre-
sas estas associar-se-ão obrigatoriamente, antes da celebração do contrato, na
modalidade jurídica de consórcio externo, em regime de responsabilidade soli-
dária.
III.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:
Declaração na qual os concorrentes indiquem o seu nome, número fiscal de
contribuinte, número do 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 obrigarem, conservatória do registo comercial onde se encontra matricula-
da e o seu número de matrícula nessa conservatória.
Podem ser admitidos a concurso:
1) Os titulares de alvará de construção emitido pelo Instituto dos Mercados de
Obras Públicas e particulares e do Imobiliário (IMOPPI);
2) Os não titulares de certificado de classificação de empreiteiro de obras públi-
cas, 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, o qual
indicará os elementos de referência relativos à idoneidade à capacidade financei-
ra e económica e à capacidade técnica que permitiram aquela inscrição e justi-
fique a classificação atribuída nessa lista;
3) Os não titulares de certificado de classificação de empreiteiro de obras públi-
cas, emitido pelo IMOPPI, ou que não apresentem certificado de inscrição em
lista oficial de empreiteiros aprovados, desde que apresentem os documentos
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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
deste programa de concurso;
O alvará de construção previsto na alínea a) deve conter:
a) A 1.ª categoria das 1.ª, 4.ª, 5.ª, 6.ª e 8.ª subcategorias, da classe 1, que
cubra o valor global de proposta;
b) A 5.ª categoria das 1.ª, 2.ª e 11.ª subcategorias da classe 2, correspondente
à parte dos trabalhos a que respeita, caso o concorrente não recorra à faculdade
prevista no n.º 6.3;
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 a1)
e a2), o concorrente pode recorrer a subempreiteiros, ficando a eles vinculado,
por contrato, para a execução dos trabalhos correspondentes. Nesse caso, deve
anexar à proposta as declarações de compromisso dos subempreiteiros possui-
dores das autorizações respectivas, de acordo com o previsto 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 requisi-
tos:
a) Cópia da última declaração periódica de rendimentos para efeitos de IRS ou
IRC, na qual se contenha o carimbo «Recibo», e, for o caso, documento equi-
valente apresentado, para efeitos fiscais, no Estado de que a sua empresa seja
nacional ou no qual se situe o seu estabelecimento principal; se se tratar de
início de actividade, a empresa deve apresentar cópia autenticada da respectiva
declaração.
b) Cópia dos impressos modelo 22 relativos ao IRC dos últimos três exercí-
cios, incluindo balanço e demonstrações de resultados.
III.2.3) Capacidade técnica:
Informação e formalidades necessárias para verificar o cumprimento dos requisi-
tos:
a) Certificado de habilitações literárias e profissionais dos quadros da empresa
e dos responsáveis pela orientação da obra, designadamente: director técnico da
empreitada e representante permanente do empreiteiro na obra;
b) Lista das obras executadas da mesma natureza da obra posta a concurso,
acompanhada de certificados de boa execução relativos às obras mais importan-
tes; os certificados devem referir o montante, data e local de execução das obras
e se as mesmas foram executadas de acordo com as regras da arte e regularmen-
te concluídas;
c) Declaração, assinada pelo representante legal da empresa, que mencione o
equipamento principal a utilizar na obra e, se for o caso, o equipamento de
características especiais, indicando, num e noutro caso se se trata de equipa-
mento próprio, alugado ou sob qualquer outra forma;
d) Declaração assinada pelo representante legal da empresa, que mencione os
técnicos e os serviços técnicos e encarregados, estejam ou não integrados na
empresa, a afectar à obra, para além dos indicados na alínea e).
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 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:
Concurso público n.º 100015/2006.
IV.3.2) Publicações anteriores referentes ao mesmo projecto:
Não.
IV.3.3) Condições para obtenção do caderno de encargos e dos documentos
complementares ou memória descritiva:
Prazo para a recepção de pedidos de documentos ou para aceder aos documen-
tos:
Data: 10/04/2006.
Hora: 15.
Documentos a título oneroso:
Sim.
Indicar preço: 250.
Divisa: euro.
Condições e modo de pagamento:
O pagamento de cópia integral do presente processo deve ser realizado, em
cheque, multibanco ou numerário, nas instalações da entidade adjudicante indi-
cadas no ponto I.1) do presente anúncio.
IV.3.4) Prazos de recepção das propostas ou dos pedidos de participação:
Data: 21/04/2006.
Hora: 16.
IV.3.6) Língua ou línguas que podem ser utilizadas nas propostas ou nos pedi-
dos de participação:
PT.
IV.3.7) Período mínimo durante o qual o concorrente é obrigado a manter a
sua proposta:
Período em dias: 66 (a contar da data limite para recepção das propostas).
IV.3.8) Condições de abertura das propostas:
Data: 24/04/2006.
Hora: 10.

Lugar: sala de reuniões da Repartição de Aprovisionamento.
Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas:
Sim.
Só poderão intervir no acto do concurso as pessoas que, para o efeito, estive-
rem devidamente credenciadas pelos concorrentes, bastando para tanto, no caso
de intervenção do titular de empresa em nome individual, a exibição do seu
bilhete de identidade e no caso de intervenção dos representantes de empresas
em nome individual, de sociedades ou de agrupamentos complementares de
empresas, a exibição dos respectivos bilhetes de identidade e de uma credencial
passada pela empresa em nome individual, sociedade ou agrupamento, da qual
conste o nome e o número do bilhete de identidade dos representantes.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

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

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

24 de Fevereiro de 2006. — Pelo Serviço de Aprovisionamento,
Maria do Rosário Sabino. 3000195679

ANÚNCIO DE CONCURSO

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO, ENDEREÇOS E PONTOS DE CONTACTO
Designação oficial:
Centro Hospitalar das Caldas da Rainha.
Endereço postal:
Rua do Diário de Notícias.
Localidade:
Caldas da Rainha.
Código postal:
2500-176.
País:
Portugal.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VI.3) OUTRAS INFORMAÇÕES
Aviso de esclarecimentos referente ao concurso público n.º 100012/2006, pu-
blicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 22, de 31 de Janeiro de 2006.
De harmonia com o disposto no artigo 93.º, n.º 3, do Decreto-Lei n.º 197/99,
de 8 de Junho, torna-se público que se encontram disponíveis, para consulta
pelos interessados, desde o dia 16 de Fevereiro de 2006, os esclarecimentos
prestados no âmbito do presente concurso, podendo ser consultados na Repar-
tição de Aprovisionamento do Centro Hospitalar das Caldas da Rainha, Rua
do Diário de Notícias, nas Caldas da Rainha, todos os dias úteis, das 9 às 12
e das 14 às 16 horas.
Mais informamos que dos esclarecimentos prestados juntar-se-á cópia às peças
patentes em concurso.
Relativamente à expressão «hoteleira» deverá ser entendida como hoteleira/res-
tauração e similares.

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO: 23/02/2006.

23 de Fevereiro de 2006. — O Presidente do Conselho de Admi-
nistração, Vasco Rui de Noronha Trancoso. 3000195680

Instituto de Oftalmologia do Dr. Gama Pinto
ANÚNCIO DE CONCURSO

Obras £

Fornecimentos ¢

Serviços £

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

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Instituto de Oftalmologia Serviço de Aprovisionamento

do Dr. Gama Pinto

Endereço Código postal
Travessa Larga, 2 1069-019

Localidade/Cidade País
Lisboa Portugal

Telefone Fax
351 213553067 351 213158173

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
aprovisionamento@igpinto.min-saude.pt
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I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Indicado em I.1 ¢  Se distinto, ver anexo A

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

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

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

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

II.1) DESCRIÇÃO

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

Combinação dos anteriores £

II.1.3) Tipo de contrato de serviços

Categoria de serviços   33

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

II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Concurso público n.º 1 2 0002/2006 — Fornecimento de packs para cirurgia da
catarata (FACO).

II.1.6) Descrição/objecto do concurso
O objecto do contrato consiste no fornecimento dos seguintes bens: 2000 packs

para cirurgia da catarata (FACO).

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

Código NUTS
PT 171 Lisboa e Val do Tejo — Grande Lisboa.

II.1.8) Nomenclatura

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

Vocabulário principal Vocabulário complementar

Objecto 33.14.10.00-0 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

II.1.8.2) Outra  nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC) **
M 027 — 4.

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
2000 packs para cirurgia da catarata (FACO).

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

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

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO

III.1.1) Cauções e garantias exigidas
O adjudicatário prestará uma caução de 5% do valor da adjudicação, com exclusão
do IVA.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
Constantes do programa do concurso público n.º 1 2 0002/2006.

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
As constantes do programa do concurso público n.º 1 2 0002/2006.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/do
prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a capacidade
económica, financeira e técnica mínima exigida
Não podem apresentar-se a concurso as entidades que se encontrem em algumas
das situações previstas do artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.

III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
As constantes no n.º 1 do artigo. 9.º do programa do concurso público
n.º 1 2 0002/2006.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
As constantes do n.º 2 do artigo 9.º do programa do concurso público n.º 1 2 0002/
2006.

III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
As constantes do n.º 3 do artigo 9.º do programa do concurso público n.º 1 2 0002/
2006.

III.3) CONDIÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS DE SERVIÇOS

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

NÃO    £       SIM    ¢

SECÇÃO IV: PROCESSOS

IV.1) TIPO DE PROCESSO

Concurso público ¢

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

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

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

1 Características técnicas;
2 Preço;
3 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 n.º 1 2 0002/2006.

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

Data limite de obtenção 04 /04 /2006

Custo: 40 euros. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento:
O caderno de encargos poderá ser levantado no local indicado em I.1), todos os
dias úteis, das 9 horas e 30 minutos às 13 horas e das 14 horas às 16 horas e 30
minutos, com o pagamento nos Serviços Financeiros, em numerário ou cheque vi-
sado emitido à ordem do Instituto de Oftalmologia do Dr. Gama Pinto, em qual-
quer dia útil.

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

05 /04 /2006
Hora: 17 horas.

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

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

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

IV.3.7) Condições de abertura das propostas

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

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 06 /04 /2006
Hora: 10 horas. Local: Instituto de Oftalmologia do Dr. Gama Pinto — Auditório —
sito 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
Os candidatos deverão apresentar documento comprovativo de que dispõe da sua
situação regularizada quanto ao pagamento das taxas sobre comercialização de dis-
positivos médicos não activos ao INFARMED e INSA, nos termos do despacho
n.º 15 247/2004 (2.ª série), publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 177, de
29 de Julho de 2004, sob pena de exclusão do concurso.

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

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

Organismo À atenção de
Instituto de Oftalmologia Serviço de Expediente

do Dr. Gama Pinto

Endereço Código postal
Travessa Larga, 2 1169-019

Localidade/Cidade País
Lisboa Portugal

Telefone Fax
351 213553067 351 213158137

Correio electrónico Endereço Internet (URL)

O Administrador-Delegado, J. Pereira Né. 3000195685

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

Secretaria Regional dos Assuntos Sociais

Direcção Regional da Saúde

Hospital do Divino Espírito Santo

ANÚNCIO DE CONCURSO

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO, ENDEREÇOS E PONTOS DE CONTACTO
Designação oficial:
Hospital do Divino Espírito Santo.
Endereço postal:
Grotinha — Matriz.
Localidade:
Ponta Delgada — São Miguel.
Código postal:
9500-370.
País:
Portugal.
Pontos de contacto:
Serviço de Aprovisionamento.
Telefone:
296203647.
Fax:
296203081.
Correio electrónico:
aprovisionamento@hdes.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.
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:
Aquisição de medicamento — Ribavirina 200 mg (comprimido).
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: Recepção Serviço de Farmácia do Hospital do Divi-
no Espírito Santo.
Código NUTS: PT200
II.1.3) O anúncio implica:
Um contrato público.
II.1.5) Breve descrição do contrato ou das aquisições:
Aquisição de medicamento — Ribavirina 200 mg (comprimido).
II.1.6) Classificação CPV (Vocabulário Comum para os Contratos Públicos):
Objecto principal.
Vocabulário principal: 24416000.

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:

Sim.

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO PARA A SUA EXECUÇÃO
Período em dias: 365 (a contar da data de adjudicação).

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONTRATO
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência

às disposições que as regulam:

O pagamento será efectuado nos termos do estipulado no artigo 5.º do caderno
de encargos.
III.1.3) Forma jurídica que deve assumir o agrupamento de operadores econó-

micos adjudicatário:

No caso de agrupamento de concorrentes, estes devem revestir a forma jurídica
de consócio externo quando lhe for 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.2.2) Capacidade económica e financeira:

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

Informação e formalidades necessárias para verificar o cumprimento dos requisi-
tos:
As indicadas no artigo 10.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.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante:

Concurso público n.º 04/2006.
IV.3.2) Publicações anteriores referentes ao mesmo projecto:

Não.
IV.3.3) Condições para obtenção do caderno de encargos e dos documentos

complementares ou memória descritiva:

Prazo para a recepção de pedidos de documentos ou para aceder aos documen-
tos:
Data: 20/04/2006.
Hora: 16.
Documentos a título oneroso:
Sim.
Indicar preço: 25,00.
Divisa: euro.
Condições e modo de pagamento:
Em numerário ou em cheque, debitando-se custos de expedição no caso de
envio pelo correio.
IV.3.4) Prazos de recepção das propostas ou dos pedidos de participação:

Data: 20/04/2006.
Hora: 16.
IV.3.6) Língua ou línguas que podem ser utilizadas nas propostas ou nos pedi-

dos de participação:

PT.
IV.3.7) Período mínimo durante o qual o concorrente é obrigado a manter a

sua proposta:

Período em dias: 90 (a contar da data limite para recepção das propostas).
IV.3.8) Condições de abertura das propostas:

Data: 21/04/2006.
Hora: 10.
Lugar: sala de reuniões do Serviço de Aprovisionamento do H. D. E. S.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO: 23/02/2006.

23 de Fevereiro de 2006. — O Administrador-Delegado, António
Vasco Viveiros. 1000298495
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ANÚNCIO DE CONCURSO

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO, ENDEREÇOS E PONTOS DE CONTACTO
Designação oficial:
Hospital do Divino Espírito Santo.
Endereço postal:
Grotinha — Matriz.
Localidade:
Ponta Delgada — São Miguel.
Código postal:
9500-370.
País:
Portugal.
Pontos de contacto:
Serviço de Aprovisionamento
Telefone:
296203647.
Fax:
296203081.
Correio electrónico:
aprovisionamento@hdes.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 ACTIVI-
DADES
Organismo de direito público.
Saúde.
A entidade adjudicante está a contratar por conta de outras entidades adjudi-
cantes:
Não.

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONTRATO

II.1) DESCRIÇÃO
II.1.1) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante:
Aquisição de medicamento — Imiglucerase.
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: Recepção Serviço Farmácia do Hospital do Divino
Espírito Santo.
Código NUTS: PT200.
II.1.3) O anúncio implica:
Um contrato público.
II.1.5) Breve descrição do contrato ou das aquisições:
Aquisição de medicamento — Imiglucerase.
II.1.6) Classificação CPV (Vocabulário Comum para os Contratos Públicos):
Objecto principal.
Vocabulário principal: 24416000.
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:
Sim.

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO PARA A SUA EXECUÇÃO
Período em dias: 365 (a contar da data de adjudicação).

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONTRATO
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam:
O pagamento será efectuado nos termos do estipulado no artigo 5.º do caderno
de encargos.
III.1.3) Forma jurídica que deve assumir o agrupamento de operadores econó-
micos adjudicatário:
No caso de agrupamento de concorrentes, estes devem revestir a forma jurídica
de consócio externo quando lhe for 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.2.2) Capacidade económica e financeira:
Informação e formalidades necessárias para verificar o cumprimento dos requisi-
tos:
As indicadas no artigo 10.º do programa do concurso.

III.2.3) Capacidade técnica:
Informação e formalidades necessárias para verificar o cumprimento dos requisitos:
As indicadas no artigo 10.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.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante:
Concurso público n.º 05/2006.
IV.3.2) Publicações anteriores referentes ao mesmo projecto:
Não.
IV.3.3) Condições para obtenção do caderno de encargos e dos documentos
complementares ou memória descritiva:
Prazo para a recepção de pedidos de documentos ou para aceder aos documen-
tos:
Data: 26/04/2006.
Hora: 16.
Documentos a título oneroso:
Sim.
Indicar preço: 25,00.
Divisa: euro.
Condições e modo de pagamento:
Em numerário ou em cheque, debitando-se custos de expedição no caso de
envio pelo correio.
IV.3.4) Prazos de recepção das propostas ou dos pedidos de participação:
Data: 26/04/2006.
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: 27/04/2006.
Hora: 10.
Lugar: sala de reuniões do Serviço de Aprovisionamento do H. D. E. S.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO: 23/02/2006.

23 de Fevereiro de 2006. — O Administrador-Delegado, António
Vasco Viveiros. 1000298496

ANÚNCIO DE CONCURSO

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO, ENDEREÇOS E PONTOS DE CONTACTO
Designação oficial:
Hospital do Divino Espírito Santo.
Endereço postal:
Grotinha — Matriz.
Localidade:
Ponta Delgada — São Miguel.
Código postal:
9500-370.
País:
Portugal.
Pontos de contacto:
Serviço de Aprovisionamento.
Telefone:
296203647.
Fax:
296203081.
Correio electrónico:
aprovisionamento@hdes.pt
Mais informações podem ser obtidas no seguinte endereço:
Ver «pontos de contacto».
Caderno de encargos e documentos complementares (incluindo documentos para
diálogo concorrencial e para um Sistema de Aquisição Dinâmico) podem ser
obtidos no seguinte endereço:
Ver «pontos de contacto».
As propostas ou pedidos de participação devem ser enviados para o seguinte
endereço:
Ver «pontos de contacto».

I.2) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE E SUAS PRINCIPAIS ACTIVIDADES
Organismo de direito público.
Saúde.
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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:
Aquisição de medicamentos — Adalinumab 40 mg (ampola).
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: Recepção Serviço de Farmácia do Hospital do Divi-
no Espírito Santo.
Código NUTS: PT200
II.1.3) O anúncio implica:
Um contrato público
II.1.5) Breve descrição do contrato ou das aquisições:
Aquisição de medicamentos — Adalinumab 40 mg (ampola).
II.1.6) Classificação CPV (Vocabulário Comum para os Contratos Públicos):
Objecto principal.
Vocabulário principal: 24416000.
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:
Sim.

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO PARA A SUA EXECUÇÃO
Período em dias: 365 (a contar da data de adjudicação).

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONTRATO
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam:
O pagamento será efectuado nos termos do estipulado no artigo 5.º do caderno
de encargos.
III.1.3) Forma jurídica que deve assumir o agrupamento de operadores econó-
micos adjudicatário:
No caso de agrupamento de concorrentes, estes devem revestir a forma jurídica
de consócio externo quando lhe for 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.2.2) Capacidade económica e financeira:
Informação e formalidades necessárias para verificar o cumprimento dos requisi-
tos:
As indicadas no artigo 10.º do programa do concurso.
III.2.3) Capacidade técnica:
Informação e formalidades necessárias para verificar o cumprimento dos requisi-
tos:
As indicadas no artigo 10.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.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante:
Concurso público n.º 06/2006.
IV.3.2) Publicações anteriores referentes ao mesmo projecto:
Não.
IV.3.3) Condições para obtenção do caderno de encargos e dos documentos
complementares ou memória descritiva:
Prazo para a recepção de pedidos de documentos ou para aceder aos documen-
tos:
Data: 19/04/2006
Hora: 16.
Documentos a título oneroso:
Sim.
Indicar preço: 25,00.
Divisa: euro.
Condições e modo de pagamento:
Em numerário ou em cheque, debitando-se custos de expedição no caso de
envio pelo correio.
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: 10.
Lugar: sala de reuniões do Serviço de Aprovisionamento do H. D. E. S.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO: 23/02/2006

23 de Fevereiro de 2006. — O Administrador-Delegado, António
Vasco Viveiros. 1000298497

ANÚNCIO DE CONCURSO

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO, ENDEREÇOS E PONTOS DE CONTACTO
Designação oficial:
Hospital do Divino Espírito Santo.
Endereço postal:
Grotinha — Matriz.
Localidade:
Ponta Delgada — São Miguel.
Código postal:
9500-370.
País:
Portugal.
Pontos de contacto:
Serviço de Aprovisionamento.
Telefone:
296203647.
Fax:
296203081.
Correio electrónico:
aprovisionamento@hdes.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.
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:

Aquisição de medicamentos — Transtuzumab 150 mg (ampola).
II.1.2) Tipo de contrato e local da realização das obras, da entrega dos forne-

cimentos ou da prestação de serviços:

b) Fornecimentos:
Compram
Principal local de entrega: Recepção Serviço de Farmácia do Hospital do Divi-
no Espírito Santo.
Código NUTS: PT200
II.1.3) O anúncio implica:

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

Aquisição de medicamentos — Transtuzumab 150 mg (ampola).
II.1.6) Classificação CPV (Vocabulário Comum para os Contratos Públicos):

Objecto principal.
Vocabulário principal: 24416000.
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:

Sim.

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO PARA A SUA EXECUÇÃO
Período em dias: 365 (a contar da data de adjudicação).
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SECÇÃO III: INFORMAÇÃO DE CARÁCTER JURÍDICO,
ECONÓMICO, FINANCEIRO E TÉCNICO

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONTRATO
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam:
O pagamento será efectuado nos termos do estipulado no artigo 5.º do caderno
de encargos.
III.1.3) Forma jurídica que deve assumir o agrupamento de operadores econó-
micos adjudicatário:
No caso de agrupamento de concorrentes, estes devem revestir a forma jurídica
de consócio externo quando lhe for 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.2.2) Capacidade económica e financeira:
Informação e formalidades necessárias para verificar o cumprimento dos requisi-
tos:
As indicadas no artigo 10.º do programa do concurso.
III.2.3) Capacidade técnica:
Informação e formalidades necessárias para verificar o cumprimento dos requisi-
tos:
As indicadas no artigo 10.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.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante:
Concurso público n.º 07/2006.
IV.3.2) Publicações anteriores referentes ao mesmo projecto:
Não.
IV.3.3) Condições para obtenção do caderno de encargos e dos documentos
complementares ou memória descritiva:
Prazo para a recepção de pedidos de documentos ou para aceder aos documen-
tos:
Data: 24/04/2006.
Hora: 16.
Documentos a título oneroso:
Sim.
Indicar preço: 25,00.
Divisa: euro.
Condições e modo de pagamento:
Em numerário ou em cheque, debitando-se custos de expedição no caso de
envio pelo correio.
IV.3.4) Prazos de recepção das propostas ou dos pedidos de participação:
Data: 24/04/2006.
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: 26/04/2006.
Hora: 10.
Lugar: sala de reuniões do Serviço de Aprovisionamento do H. D. E. S.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO: 23/02/2006.

23 de Fevereiro de 2006. — O Administrador-Delegado, António
Vasco Viveiros. 1000298498

ANÚNCIO DE CONCURSO

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO, ENDEREÇOS E PONTOS DE CONTACTO
Designação oficial:
Hospital do Divino Espírito Santo.
Endereço postal:
Grotinha — Matriz
Localidade:
Ponta Delgada — São Miguel.
Código postal:
9500-370.
País:
Portugal.

Pontos de contacto:
Serviço de Aprovisionamento.
Telefone:
296203647.
Fax:
296203081.
Correio electrónico:
aprovisionamento@hdes.pt
Mais informações podem ser obtidas no seguinte endereço:
Ver «pontos de contacto».
Caderno de encargos e documentos complementares (incluindo documentos para
diálogo concorrencial e para um Sistema de Aquisição Dinâmico) podem ser
obtidos no seguinte endereço:
Ver «pontos de contacto».
As propostas ou pedidos de participação devem ser enviados para o seguinte
endereço:
Ver «pontos de contacto».

I.2) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE E SUAS PRINCIPAIS ACTIVIDADES
Organismo de direito público.
Saúde.
A entidade adjudicante está a contratar por conta de outras entidades adjudi-
cantes:
Não.

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONTRATO

II.1) DESCRIÇÃO
II.1.1) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante:
Aquisição e montagem de duas máquinas de lavar dispositivos médicos para o
Serviço de Esterilização do H. D. E. S.
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: Recepção do Serviço de Aprovisionamento do H. D.
E. S.
Código NUTS: PT200.
II.1.3) O anúncio implica:
Um contrato público.
II.1.5) Breve descrição do contrato ou das aquisições:
Aquisição e montagem de duas máquinas de lavar dispositivos médicos para o
Serviço de Esterilização do H. D. E. S.
II.1.6) Classificação CPV (Vocabulário Comum para os Contratos Públicos):
Objecto principal.
Vocabulário principal: 33191000.
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:
Sim.

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO PARA A SUA EXECUÇÃO
Período em dias: 365 (a contar da data de adjudicação).

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONTRATO
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam:
O pagamento será efectuado nos termos do estipulado no artigo 5.º do caderno
de encargos.
III.1.3) Forma jurídica que deve assumir o agrupamento de operadores econó-
micos adjudicatário:
No caso de agrupamento de concorrentes, estes devem revestir a forma jurídica
de consócio externo quando lhe for 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.2.2) Capacidade económica e financeira:
Informação e formalidades necessárias para verificar o cumprimento dos requisi-
tos:
As indicadas no artigo 10.º do programa do concurso.
III.2.3) Capacidade técnica:
Informação e formalidades necessárias para verificar o cumprimento dos requisi-
tos:
As indicadas no artigo 10.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.
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IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante:
Concurso público n.º 08/2006.
IV.3.2) Publicações anteriores referentes ao mesmo projecto:
Não.
IV.3.3) Condições para obtenção do caderno de encargos e dos documentos
complementares ou memória descritiva:
Prazo para a recepção de pedidos de documentos ou para aceder aos documen-
tos:
Data: 18/04/2006.
Hora: 16.
Documentos a título oneroso:
Sim.
Indicar preço: 25,00.
Divisa: euro.
Condições e modo de pagamento:
Em numerário ou em cheque, debitando-se custos de expedição no caso de
envio pelo correio.
IV.3.4) Prazos de recepção das propostas ou dos pedidos de participação:
Data: 18/04/2006.
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: 19/04/2006.
Hora: 10.
Lugar: sala de reuniões do Serviço de Aprovisionamento do H. D. E. S.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

24 de Fevereiro de 2006. — O Administrador-Delegado, António
Vasco Viveiros. 1000298499

Hospital de Santo Espírito de Angra do Heroísmo

ANÚNCIO DE CONCURSO

Obras £

Fornecimentos ¢

Serviços £

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

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Hospital de Santo Espírito de Angra

do Heroísmo

Endereço Código postal
Rua do Barreiro 9700-856

Localidade/Cidade País
Angra do Heroísmo Portugal

Telefone Fax
295403200 295214992

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

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

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

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

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

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

II.1) DESCRIÇÃO

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

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

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

Combinação dos anteriores £

II.1.3) Tipo de contrato de serviços

Categoria de serviços   \\

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

II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Contrato de fornecimento de soluções de diálise ao HSEAH.

II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Aquisição de meios de diagnóstico para o HSEAH.

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

Código NUTS
PT200.

II.1.8) Nomenclatura

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

Vocabulário principal Vocabulário complementar

Objecto 24.41.60.00-3 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

Objectos24.41.75.00-4 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
comple- \\.\\.\\.\\-\ \\\\-\\\\\-\\\\\-\
mentares\\.\\.\\.\\-\ \\\\-\\\\\-\\\\\-\

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

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

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

um lote £ vários lotes £ todos os lotes £

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

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO

II.2.1) Quantidade ou extensão total
Fornecimento de soluções de diálise com base nas estimativas apresentadas no
anexo III do caderno de encargos.

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

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

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

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

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

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO

III.1.1) Cauções e garantias exigidas
Nos casos em que for celebrado contrato escrito (adjudicações de valor superior a
49 879,79 euros), o adjudicatário presta a favor do adjudicante uma caução corres-
pondente a 5% do valor adjudicado, com exclusão do IVA, no prazo de seis dias
sobre a data da notificação da aprovação da minuta do contrato, conforme arti-
go 25.º do programa de concurso. A caução é prestada com base no modelo para
elaboração das guias, anexo II do caderno de encargos.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
O pagamento é efectuado, pelo adjudicante, mediante apresentação da respectiva
factura e de acordo com o plano de pagamentos, previsto no artigo 4.º das cláusulas
jurídicas do caderno de encargos.

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

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/do
prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a capacidade
económica, financeira e técnica mínima exigida
É obrigatória a apresentação dos documentos referidos no artigo 10.º do programa
de concurso.
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III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
Declaração com identificação da firma;
Declaração emitida conforme modelo constante do anexo I do programa de concurso.

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

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

III.3) CONDIÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS DE SERVIÇOS

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

NÃO    £        SIM   £

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

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

NÃO    £       SIM    £

SECÇÃO IV: PROCESSOS

IV.1) TIPO DE PROCESSO

Concurso público ¢

Concurso limitado £

Concurso limitado com publicação de anúncio £

Concurso limitado sem publicação de anúncio £

Concurso limitado por prévia qualificação £

Concurso limitado sem apresentação de candidaturas £

Concurso limitado urgente £

Processo por negociação £

Processo por negociação com publicação prévia de anúncio £

Processo por negociação sem publicação prévia de anúncio £

Processo por negociação urgente £

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

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

IV.1.2) Justificação para a utilização do procedimento acelerado

IV.1.3) Publicações anteriores referentes ao mesmo projecto

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Número   \\      ou       Mínimo \\ / Máximo \\

IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO

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

1 Preço unitário;
2 Adequação/qualidade dos produtos propostos;
3 Experiência anterior quanto ao produto;
4 Prazo de entrega e garantias do seu cumprimento.

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 110002/2006.

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

Data limite de obtenção 19 /04 /2006 ou \\\ dias a contar da
publicação do anúncio no Diário da República.

Custo: 50 euros. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento:
O programa de concurso será fornecidos mediante o pagamento em dinheiro ou
cheque na Tesouraria do HSEAH ou enviados à cobrança.

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

19 /04 /2006 ou \\\ dias a contar da sua publicação no Diário
da República
Hora: até às 16 horas.

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

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

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

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

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

IV.3.7) Condições de abertura das propostas

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

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 20 /04 /2006, ————— dias a contar da publicação do anún-
cio no Diário da República ou
no dia útil seguinte à data limite para a apresentação de propostas  £
Hora: 10 horas. Local: sala de reuniões do Edifício do Serviço de Aprovisiona-
mento.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

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

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

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES

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

24 /02 /2006

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

ANEXO A

1.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

do Heroísmo de Aprovisionamento

Serviço de Aprovisionamento

Endereço Código postal
Rua do Barreiro 9700-856

Localidade/Cidade País
Angra do Heroísmo Portugal

Telefone Fax
295403218 295213381

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



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIEN.º 52 — 14 de Março de 2006 5329

1.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

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

do Heroísmo de Aprovisionamento

Serviço de Aprovisionamento

Endereço Código postal
Rua do Barreiro 9700-856

Localidade/Cidade País
Angra do Heroísmo Portugal

Telefone Fax
295403218 295213381

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

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

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

do Heroísmo de Aprovisionamento

Serviço de Aprovisionamento

Endereço Código postal
Rua do Barreiro 9700-856

Localidade/Cidade País
Angra do Heroísmo Portugal

Telefone Fax
295403218 295213381

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

24 de Fevereiro de 2006. — O Administrador-Delegado, Filipe
Alexandre Veiga Rocha. 1000298491

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

INSTITUTO POLITÉCNICO DE VISEU

ANÚNCIO DE CONCURSO

Obras ¢

Fornecimentos £

Serviços £

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

NÃO    ¢         SIM    £

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Instituto Politécnico de Viseu Departamento Técnico

Endereço Código postal
Avenida de José Maria Vale 3504-510 Viseu

de Andrade

Localidade/Cidade País
Viseu Portugal

Telefone Fax
232480700 232480750

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
ipv@ipv.pt www.ipv.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
Empreitada de concepção e reparação das coberturas do edifício e anexos e das res-
pectivas fachadas da Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Vi-
seu.

II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Concepção e reparação das coberturas e fachadas, Inclui: demolições dos elementos
da estrutura das coberturas em madeira por elementos metálicos tratados, colocação
de isolamentos térmicos, telha, telas, fibrocimento, rufos, tubos de queda e repara-
ção de fachadas e respectivas pinturas.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Escola Superior de Educação de Viseu, sita na Rua de Maximiano Aragão — Viseu.

Código NUTS
3 — Dão Lafões.

II.1.8) Nomenclatura

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

Vocabulário principal Vocabulário complementar

Objecto 45.11.10.00-2 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

Objectos45.51.00.00-5 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
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
a) A empreitada é por preço global;
b) O preço base do concurso é de 300 000 euros.

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 080 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 prestará uma caução no valor de
5% do preço total do respectivo contrato, destinado a garantir o exacto e pontual
cumprimento das obrigações assumidas com a celebração do contrato da empreitada.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
O pagamento será suportado pelo orçamento privativo do Instituto Politécnico de
Viseu e efectuado de acordo com o previsto na legislação em vigor.

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
Podem concorrer empresas ou grupo de empresas que declarem a intenção de se
constituírem juridicamente numa única entidade ou em consórcio externo em regime
de responsabilidade solidária tendo em vista a celebração do contrato.
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III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/do
prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a capacidade
económica, financeira e técnica mínima exigida
a) Só serão admitidos como concorrentes os titulares de alvará (nos termos do
Decreto-Lei n.º 12/2004, de 9 de Janeiro, e da Portaria n.º 19/2004, de 10 de Janei-
ro) que contenha as habilitações a seguir indicadas:
b) 5.ª subcategoria da 1.ª categoria — Edifícios e património construído, da classe
correspondente ao valor global da proposta, nos termos da Portaria n.º 17/2004,
de 10 de Janeiro;
5.ª subcategoria da 1.ª categoria — Edifícios e património construído, da classe
correspondente ao valor global da proposta, nos termos da Portaria n.º 17/2004,
de 10 de Janeiro.
2.ª subcategoria da 1.ª categoria; e
1.ª, 11.ª e 12.ª subcategorias da 5.ª categoria, todas das classes correspondentes aos
valores dos trabalhos especializados a que lhes respeitam;
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 entidades competentes mencionadas
no n.º 1 do anexo I, o qual indicará os elementos de referência relativos à idoneida-
de, à capacidade financeira e económica e à capacidade técnica que permitiram aque-
la inscrição e justifique a classificação atribuída nessa lista;
c) Os não titulares de alvará de construção emitido pelo IMOPPI, ou que não
apresentem certificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados, desde
que apresentem os documentos relativos à comprovação da sua idoneidade, capaci-
dade financeira, económica e técnica para a execução da obra posta a concurso, in-
dicados nos n.os 15.1 e 15.3 deste programa de concurso.

III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
Os indicados nas alíneas a) e b) dos n.os 15.1 e 15.2 e a) a d) do n.º 15.3 do pro-
grama do concurso.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
Os solicitados nas alíneas c), d) e i) do n.º 15.1, a) e b) do n.º 15.2 e e) e f) do
n.º 15.3 do programa do concurso.
A avaliação da capacidade económica e financeira dos concorrentes, para a execução
da obra posta a concurso, será feita de acordo com o estipulado no n.º 19.3 do pro-
grama do concurso.

III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Os solicitados nas alíneas e) a h) do n.º 15.1, a) e b) do n.º 15.2 e g) e h) do
n.º 15.3 do programa do concurso.

III.3) CONDIÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS DE SERVIÇOS

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

NÃO    £        SIM   £

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

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

NÃO    £       SIM    £

SECÇÃO IV: PROCESSOS

IV.1) TIPO DE PROCESSO

Concurso público ¢

Concurso limitado £

Concurso limitado com publicação de anúncio £

Concurso limitado sem publicação de anúncio £

Concurso limitado por prévia qualificação £

Concurso limitado sem apresentação de candidaturas £

Concurso limitado urgente £

Processo por negociação £

Processo por negociação com publicação prévia de anúncio £

Processo por negociação sem publicação prévia de anúncio £

Processo por negociação urgente £

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

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

IV.1.2) Justificação para a utilização do procedimento acelerado

IV.1.3) Publicações anteriores referentes ao mesmo projecto

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Número   \\      ou       Mínimo \\ / Máximo \\

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

1 Qualidade técnica do projecto — 40%;
2 Valia técnica da proposta — 30%;
3 Preço — 30%.

Por ordem decrescente de importância NÃO £ SIM ¢

ou

B2) Os critérios indicados no caderno de encargos £

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

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

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

Data limite de obtenção 28 /04 /2006 ou \\\ dias a contar da
publicação do anúncio no Diário da República.

Custo: 30 euros. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento:
Em numerário ou cheque, acrescido dos portes quando for enviado à cobrança.

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

04 /05 /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.3.4) 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
Pode assistir qualquer interessado e apenas pode nele intervir os concorrentes e
seus representantes, devidamente credenciados.

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 05 /05 /2006, ————— dias a contar da publicação do anún-
cio no Diário da República ou
no dia útil seguinte à data limite para a apresentação de propostas  £
Hora: 10 horas. Local: Instituto Politécnico de Viseu, na Avenida de José Maria
Vale de Andrade, em Viseu.

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
A qualidade técnica do projecto será avaliada de acordo com a maior ou menor
adequação do projecto à obra posta a concurso aferida pelos elementos constantes
das:
Peças escritas — 20%;
Peças desenhadas — 10%;
Plano de higiene e segurança do projecto — 10%.
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A valia técnica da proposta será avaliada de acordo com a maior ou menor adequa-
ção à obra posta a concurso aferida pelos elementos constantes da:
Memória descritiva — 10%;
Plano de trabalhos e plano de pagamentos — 10%;
Pessoal e equipamento afecto à concepção-construção — 10%.

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.

1 de Março de 2006. — O Presidente do Instituto, João Pedro de
Barros. 3000195728

ANÚNCIO DE CONCURSO

Obras ¢

Fornecimentos £

Serviços £

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

NÃO    ¢         SIM    £

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Instituto Politécnico de Viseu Departamento Técnico

Endereço Código postal
Avenida de José Maria Vale 3504-510 Viseu

de Andrade

Localidade/Cidade País
Viseu Portugal

Telefone Fax
232480700 232480750

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
ipv@ipv.pt www.ipv.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
Empreitada para conclusão da ampliação e remodelação da Escola Superior de Saúde
do Instituto Politécnico de Viseu.

II.1.6) Descrição/objecto do concurso
O objecto da empreitada: construção civil (demolições, alvenarias, coberturas, can-
tarias, revestimentos, carpintarias, serralharias, vidros e pinturas), instalações e
equipamentos eléctricos, instalações e equipamentos de telecomunicações, instala-
ções e equipamentos mecânicos (AVAC).

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Escola Superior de Saúde, Rua de D. João Crisóstomo Gomes de Almeida, 102,
Viseu.

Código NUTS
3 — Dão Lafões.

II.1.8) Nomenclatura

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

Vocabulário principal Vocabulário complementar

Objecto 45.40.00.00-1 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

Objectos45.31.00.00-3 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
comple- 45.35.00.00-5 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
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
a) A empreitada é por preço global;
b) O preço base do concurso é de 315 101,15 euros.

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

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

Prazo em meses 04 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 prestará uma caução no valor de
5% do preço total do respectivo contrato, destinado a garantir o exacto e pontual
cumprimento das obrigações assumidas com a celebração do contrato da empreitada.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
O pagamento será suportado pelo orçamento privativo e financiamento do FEDER
integrado em PIDDAC do Instituto Politécnico de Viseu e efectuado de acordo com
o previsto na legislação em vigor.

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
Podem concorrer empresas ou grupo de empresas que declarem a intenção de se
constituírem juridicamente numa única entidade ou em consórcio externo em regime
de responsabilidade solidária tendo em vista a celebração do contrato.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/do
prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a capacidade
económica, financeira e técnica mínima exigida
a) Só serão admitidos como concorrentes os titulares de alvará (nos termos do
Decreto-Lei n.º 12/2004, de 9 de Janeiro, e da Portaria n.º 19/2004, de 10 de Janei-
ro) que contenha as habilitações a seguir indicadas:
5.ª subcategoria da 1.ª categoria da classe correspondente ao valor global da pro-
posta, nos termos da Portaria n.º 17/2004, de 10 de Janeiro;
4.ª, 6.ª e 7.ª subcategorias da 1.ª categoria;
1.ª, 7.ª e 10.ª subcategorias da 4.ª categoria; e
1.ª e 12.ª subcategorias da 5.ª categoria, todas das classes correspondentes aos va-
lores dos trabalhos especializados a que lhes respeitam;
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 entidades competentes mencionadas
no n.º 1 do anexo I, o qual indicará os elementos de referência relativos à idoneida-
de, à capacidade financeira e económica e à capacidade técnica que permitiram aque-
la inscrição e justifique a classificação atribuída nessa lista;
c) Os não titulares de alvará de construção emitido pelo IMOPPI, ou que não
apresentem certificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados, desde
que apresentem os documentos relativos à comprovação da sua idoneidade, capaci-
dade financeira, económica e técnica para a execução da obra posta a concurso, in-
dicados nos n.os 15.1 e 15.3 deste programa de concurso.
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III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
Os indicados nas alíneas a) e b) dos n.os 15.1 e 15.2 e a) a d) do n.º 15.3 do pro-
grama do concurso.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
Os solicitados nas alíneas c), d) e i) do n.º 15.1, a) e b) do n.º 15.2 e e) e f) do
n.º 15.3 do programa do concurso.
A avaliação da capacidade económica e financeira dos concorrentes, para a execução
da obra posta a concurso, será feita de acordo com o estipulado no n.º 19.3 do pro-
grama do concurso.

III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Os solicitados nas alíneas e) a h) do n.º 15.1, a) e b) do n.º 15.2 e g) e h) do
n.º 15.3 do programa do concurso.

III.3) CONDIÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS DE SERVIÇOS

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

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

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

NÃO    £       SIM    £

SECÇÃO IV: PROCESSOS

IV.1) TIPO DE PROCESSO

Concurso público ¢

Concurso limitado £

Concurso limitado com publicação de anúncio £

Concurso limitado sem publicação de anúncio £

Concurso limitado por prévia qualificação £

Concurso limitado sem apresentação de candidaturas £

Concurso limitado urgente £

Processo por negociação £

Processo por negociação com publicação prévia de anúncio £

Processo por negociação sem publicação prévia de anúncio £

Processo por negociação urgente £

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

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

IV.1.2) Justificação para a utilização do procedimento acelerado

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 Valia técnica da proposta — 60%;
2 Preço — 40%.

Por ordem decrescente de importância NÃO £ SIM ¢

ou

B2) Os critérios indicados no caderno de encargos £

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante
Concurso público n.º 2/2006.

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

Data limite de obtenção 20 /04 /2006 ou \\\ dias a contar da
publicação do anúncio no Diário da República.

Custo: 150 euros. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento:
Em numerário ou cheque, acrescido dos portes quando for enviado à cobrança.

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

26 /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.3.4) 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
Pode assistir qualquer interessado e apenas pode nele intervir os concorrentes e
seus representantes, devidamente credenciados.

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 27 /04 /2006, ————— dias a contar da publicação do anún-
cio no Diário da República ou
no dia útil seguinte à data limite para a apresentação de propostas  £
Hora: 10 horas. Local: Instituto Politécnico de Viseu, na Avenida de José Maria
Vale de Andrade, em Viseu.

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
Escola Superior de Saúde de Viseu integrada no programa do Instituto Politécnico
de Viseu.

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
A valia técnica da proposta será avaliada de acordo com a maior ou menor adequa-
ção à obra posta a concurso aferida pelos elementos constantes da:
Memória descritiva — 20%;
Plano de trabalhos e plano de pagamentos — 20%;
Pessoal e equipamento afecto à concepção-construção — 20%.

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.

1 de Março de 2006. — O Presidente do Instituto, João Pedro de
Barros. 3000195730

AUTARQUIAS

CÂMARA MUNICIPAL DE ALMADA

ANÚNCIO DE CONCURSO

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO, ENDEREÇOS E PONTOS DE CONTACTO
Designação oficial:
Município de Almada — Câmara Municipal — Departamento de Administra-
ção Geral e Finanças/Divisão de Aprovisionamento.
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Endereço postal:
Rua de Trigueiros Martel, 1.
Localidade:
Almada.
Código postal:
2800-213.
País:
Portugal.
Pontos de contacto:
Departamento de Administração e Finanças/Divisão Administrativa/Atendimento.
À atenção de:
Telefone:
351 212724115.
Fax:
351 212724200.
Mais informações podem ser obtidas no seguinte endereço:
Outro: preencher anexo A.I.
Caderno de encargos e documentos complementares (incluindo documentos para
diálogo concorrencial e para um Sistema de Aquisição Dinâmico) podem ser
obtidos no seguinte endereço:
Ver «pontos de contacto».
As propostas ou pedidos de participação devem ser enviados para o seguinte
endereço:
Ver «pontos de contacto».

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONTRATO

II.1) DESCRIÇÃO
II.1.1) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante:
Concurso público n.º 3/2006, para «Fornecimento e execução de 12 edições,
de 85 mil exemplares por edição, da publicação periódica Boletim Municipal
Almada».
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.
Código NUTS: PT172.
II.1.3) O anúncio implica:
Um contrato público.
II.1.5) Breve descrição do contrato ou das aquisições:
Fornecimento e execução de 12 edições, de 85 000 exemplares por edição, da
publicação periódica Boletim Municipal Almada.
II.1.6) Classificação CPV (Vocabulário Comum para os Contratos Públicos)
Objecto principal.
Vocabulário principal: 22.00.00.00-0.
Objectos complementares.
Vocabulário principal: 22.20.00.00-0.
Vocabulário principal: 22.21.00.00-0.
Vocabulário principal: 22.21.20.00-0.
Vocabulário principal: 22.21.30.00-0.
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 CONTRATO
II.2.1) Quantidade ou extensão total:
A quantidade total a fornecer são 12 edições, de 85 000 exemplares.
Valor estimado, sem IVA: 174 500,00.
Divisa: euro.

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO PARA A SUA EXECUÇÃO
Período em dias: 360 (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:
5% do valor da adjudicação
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam:

30 dias após recepção da factura.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
III.2.2) Capacidade económica e financeira:
Informação e formalidades necessárias para verificar o cumprimento dos requisitos:
Balanços e demonstrações de resultados dos último três exercícios, declarações
de IRS dos últimos três anos (no caso de pessoas singulares), lista dos prin-
cipais serviços efectuados nos últimos três anos.
III.2.3) Capacidade técnica:
Informação e formalidades necessárias para verificar o cumprimento dos requisitos:
Descrição do equipamento técnico, indicação dos técnicos e órgãos técnicos,
indicação do pessoal médio, descrição dos métodos para garantia de qualidade,
lista dos principais bens ou serviços fornecidos nos últimos três anos.

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

Não.
III.3.2) As pessoas colectivas devem indicar os nomes e habilitações profissio-

nais do pessoal responsável pela execução do serviço:

Sim.

SECÇÃO IV: PROCESSO

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

Concurso público.

IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
IV.2.1) Critérios de adjudicação:

Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta:
Os critérios enunciados a seguir:
Critérios — ponderação:
1. Preço — 65,00%;
2. Prazo de execução — 35,00%.

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

N.º 3/2006.
IV.3.3) Condições para obtenção do caderno de encargos e outros documentos

complementares ou memória descritiva:

Prazo para a recepção de pedidos de documentos ou para aceder aos documen-
tos:
Data: 29/03/2006.
Hora: 15 horas.
Documentos a título oneroso:
Sim.
Indicar preço: 8,03.
Divisa: euro.
Condições e modo de pagamento: cheque, vale de correio, numerário, multi-
banco.
IV.3.4) Prazos de recepção das propostas e pedidos de participação:

Data: 29/03/2006.
Hora: 15 horas.
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: 30/03/2006.
Hora: 15 horas.
Lugar: Departamento Administração e Finanças — Auditório.
Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas:
Sim.
Dois representantes por concorrente devidamente credenciados.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

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

VI.4) PROCESSOS DE RECURSO
VI.4.1) Organismo encarregado dos processos de recurso:

Designação oficial:
Câmara Municipal de Almada.
VI.4.2) Interposição de recursos:

Informação precisa sobre os prazos para a interposição de recursos:
Artigo 180.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO: 27/02/2006.

Anexo A

ENDEREÇOS SUPLEMENTARES E PONTOS DE CONTACTO

I) ENDEREÇOS E PONTOS DE CONTACTO ONDE PODEM SER OBTIDAS
INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Designação oficial:
Município de Almada — Câmara Municipal — Departamento de Administra-
ção e Finanças/Divisão de Aprovisionamento.
Endereço postal:
Rua de Trigueiros Martel, 1.
Localidade:
Almada.
Código postal:
2800-213.
País:
Portugal.
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Pontos de contacto:
A atenção de:
Telefone:
351 21272400.
Fax:
351 212724244.

A Presidente da Câmara, Maria Emília Guerreiro Neto de Sousa.
3000195690

CÂMARA MUNICIPAL DE ALMEIDA

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 Almeida

Endereço Código postal
Praça da Liberdade 6350-130

Localidade/Cidade País
Almeida Portugal

Telefone Fax
271570020 271570021

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
camaraalmeida@mail.telepac.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
Rectificação e beneficiação da E. M. 573 — Almeida/Vale da Mula.

II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Regularização da plataforma existente, rectificação de curvas de raio reduzido, co-
locação de tout-venant, pavimentação com tapete betuminoso, sinalização vertical e
horizontal; drenagem superficial e subterrânea.

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

Código NUTS
III — Beira Interior Norte.

II.1.8) Nomenclatura

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

Vocabulário principal Vocabulário complementar

Objecto 45.23.31.23-7 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

Objectos45.23.32.21-4 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
comple- \\.\\.\\.\\-\ \\\\-\\\\\-\\\\\-\
mentares\\.\\.\\.\\-\ \\\\-\\\\\-\\\\\-\

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

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

um lote £ vários lotes £ todos os lotes £

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO

II.2.1) Quantidade ou extensão total
A empreitada refere-se à totalidade da obra posta a concurso e o seu preço base é
de 858 770 euros, com exclusão do IVA.

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

Prazo em meses \\ e/ou em dias 365 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
Será exigida, aquando da celebração do contrato de adjudicação da empreitada, a
caução de 5% do valor da adjudicação e em todos os pagamentos será deduzida a
mesma percentagem para reforço dessa caução.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
a) Os trabalhos da presente empreitada serão realizados por séries de preços e se-
rão financiados com recurso a receitas próprias da autarquia;
b) O pagamento ao empreiteiro dos trabalhos incluídos no contrato far-se-á em
prestações mensais, calculadas de acordo com as quantidades de trabalho executa-
das.

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
No caso de a adjudicação ser feita a um agrupamento de empresas, estas associar-
-se-ão obrigatoriamente, antes da celebração do contrato, na modalidade de consór-
cio externo 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
1 — Para ser admitido a concurso é necessário ser titular de alvará de construção
(Decreto-Lei n.º 12/2004, de 9 de Janeiro), emitido pelo Instituto dos Mercados de
Obras Públicas e Particulares e do Imobiliário (IMOPPI), contendo as seguintes
autorizações:
a) A 1.ª subcategoria da 2.ª categoria, a qual tem de ser de classe que cubra o valor
global da proposta.
3 — Poderão igualmente concorrer:
a) Os concorrentes não detentores de alvará de construção ou que não apresentem
certificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados, serão admitidos
nos termos previstos no artigo 67.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março,
b) Os concorrentes não detentores de alvará de construção que apresentem certifi-
cado de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados de Estado pertencente
ao espaço económico europeu, serão admitidos nos termos previstos no artigo 68.º
do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.
4 — Os concorrentes deverão preencher cumulativamente os requisitos mínimos de
carácter económico, financeiro e técnico explicitados na cláusula n.º 19.3 do progra-
ma de concurso.
Valores de referência dos indicadores que constam na Portaria n.º 994/2004, de 5 de
Agosto.

Classes

 2 a 5         6 a 9

Liquidez geral (percentagem) ............................................ 105 105
Autonomia financeira (percentagem) ................................ 8 1 0

III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
Os documentos exigidos na cláusula n.º 15 do programa de concurso.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
Os documentos exigidos na cláusula n.º 15 do programa de concurso.

III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Os documentos exigidos nas cláusulas n.os 15 e 16 do programa de concurso. Só
serão avaliadas as propostas dos concorrentes que comprovem a execução de, pelo
menos, uma obra de vias de comunicação, de valor superior a 500 000 euros.

SECÇÃO IV: PROCESSOS

IV.1) TIPO DE PROCESSO

Concurso público ¢

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

1 Preço — 60%.
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2 Soma dos módulos dos desvios dos valores dos vários capítulos que constam
da lista de preços unitários em relação aos respectivos valores médios — 35%.
3 Prazo de execução — 5%.

Por ordem decrescente de importância NÃO £ SIM ¢

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

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

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

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

Custo: 250 euros. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento:
Fornecimentos de exemplares do processo: o processo pode ser adquirido por che-
que, à cobrança ou em numerário.

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

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

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

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

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

IV.3.7) Condições de abertura das propostas

IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas
Só podem intervir no acto público do concurso as pessoas que estiverem devida-
mente credenciadas pelos concorrentes, conforme o previsto no ponto 5.2 do pro-
grama de concurso.

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data \\ /\\ /\\\\, ————— 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: 14 horas e 30 minutos. Local: Salão Nobre da Câmara Municipal de Almei-
da — Praça da Liberdade, 6350-130 Almeida.

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
As propostas deverão ser entregues em duplicado, fisicamente separado do origi-
nal.
Deverá ainda ser entregue a lista de preços unitários em suporte informático compa-
tível com a aplicação «Excel».
A análise dos critérios de apreciação das propostas seguirá o seguinte modelo:
Em relação ao critério preço, será aplicada a seguinte fórmula:

P
0

N
cp

 = — × 100
P

em que:

N
cp

 — nota do concorrente em análise (0 < N
cp

 < 100);

P
0
 — valor do preço da proposta mais baixa;

P — valor do preço da proposta em análise.

Em relação ao critério soma dos módulos dos desvios dos valores dos vários tipos de

trabalho em relação aos respectivos valores médios, serão aplicadas as seguintes fórmulas:

n

 M = ∑ | P
i
 – Pmi 

|                                            
Ncm =  

3√ M0 ×100
i=1 

                                                                                  
      

            M

em que:

N
cm

 — nota do concorrente em análise (0 < N
cm

 < 100);

M
0
 — menor valor da soma dos módulos dos desvios dos valores dos capítulos

que constam da lista de preços unitários em relação aos respectivos valores médios;

M — valor da soma dos módulos dos desvios dos valores dos vários capítulos em

relação aos respectivos valores médios da proposta em análise;

P
i
 — valor do preço total apresentado pelo concorrente para cada um dos capítulos

a que se refere a alínea i;

P
mi

 — valor da média dos preços para cada capítulo apresentados pelos vários con-

correntes para os trabalhos a que se refere a alínea i;

N — número total de capítulos.

Em relação ao critério prazo de execução será adoptado o seguinte processo de

classificação:

N
cpr

 =
 P

r0
 
× 100

 P
r

em que:

N
cpr

 — nota do concorrente em análise (0 < N
cpr

 < 100);

P
r0

 — prazo da proposta de menor prazo em dias de calendário,

P
r
 — prazo da proposta em análise em dias de calendário.

Classificação final:

CF = (0,60 × N
cp

 + 0,35 × N
cm

 + 0,05 × N
cpr

)

sendo o resultado apresentado em percentagem, arredondado às centésimas.

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

01 /03 /2006

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

1 de Março de 2006. — O Presidente da Câmara, (Assinatura ile-
gível.) 1000298505

CÂMARA MUNICIPAL DA AMADORA
ANÚNCIO DE CONCURSO

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO, ENDEREÇOS E PONTOS DE CONTACTO
Designação oficial:
Câmara Municipal da Amadora.
Endereço postal:
Avenida do Movimento das Forças Armadas, 1.
Localidade:
Amadora.
Código postal:
2700-595.
País:
Portugal.
Telefone:
214369000.
Fax:
214922082.
Mais informações podem ser obtidas no seguinte endereço:
Outro: preencher anexo A.I.
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:
Outro: preencher anexo A.III.

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONTRATO

II.1) DESCRIÇÃO
II.1.1) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante:
Concurso público internacional para fornecimento diário de refeições nas esco-
las do ensino básico do 1.º ciclo e do pré-escolar.
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 17.
Principal local de execução: escolas do ensino básico 1.º ciclo e do pré-escolar.
II.1.3) O anúncio implica:
Um contrato público.
II.1.5) Breve descrição do contrato ou das aquisições:
Concurso público internacional para fornecimento diário de refeições nas esco-
las do ensino básico do 1.º ciclo e do pré-escolar, podendo o contrato ser re-
novado por iguais quantidades, até ao limite máximo de três anos lectivos, por
acordo entre as partes e se o mesmo não for denunciado três meses antes do
términos previsto. O preço proposto não pode ser alterado no primeiro ano de
vigência do contrato. Caso haja renovação do contrato, o preço pode ser alte-
rado por acordo entre as partes, mas o aumento não poderá ser superior à taxa
de inflação prevista pelo INE, excluindo habitação. Admite-se a possibilidade
de futuramente se recorrer ao ajuste directo independentemente do valor, para as
situações previstas na alínea g) do n.º 1 do artigo 86.º do Decreto-Lei n.º 197/
99, de 8 de Junho.
II.1.6) Classificação CPV (Vocabulário Comum para os Contratos Públicos):
Objecto principal.
Vocabulário principal: 55511000.
II.1.7) O contrato está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos
(ACP)?
Não.
II.1.8) Divisão em lotes:
Sim.
Devem ser enviadas propostas para:
Um ou mais lotes.
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II.1.9) São aceites variantes:
Não.

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONTRATO
II.2.1) Quantidade ou extensão total:
Ano lectivo de 2006-2007.
Valor estimado, sem IVA: 1 552 805,90.
Divisa: euro.

SECÇÃO III: INFORMAÇÃO 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 no valor de 5% do montante total do fornecimen-
to, com exclusão do IVA.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam:
Nas condições de pagamento a apresentar pelos concorrentes não podem ser
propostos adiantamentos por conta das refeições a servir serviços a prestar.
III.1.3) Forma jurídica que deve assumir o agrupamento de operadores econó-
micos adjudicatário:
É permitida a apresentação de propostas por agrupamento de concorrentes, o
qual deve assumir a forma jurídica que lhe for exigida quando assinado o con-
trato.
III.1.4) Existem outras condições especiais a que está sujeita a execução do
contrato:
Não.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
III.2.2) Capacidade económica e financeira:
Informação e formalidades necessárias para verificar o cumprimento dos requisitos:
a) De declaração (modelo constante do anexo I) na qual os concorrentes indi-
quem o seu nome, número de fiscal de contribuinte, número do bilhete de
identidade ou de pessoa colectiva, estado civil e domicílio ou, no caso de
pessoa colectiva, a denominação social, número de pessoa colectiva, sede, fili-
ais que interessem à execução do contrato, objecto social, nome dos titulares
dos corpos sociais e de outras pessoas com poderes para a obrigarem, conser-
vatória do registo comercial onde se encontra matriculada e o seu número de
matrícula nessa conservatória;
b) De declaração emitida conforme modelo constante do anexo II do programa
de concurso.
III.2.3) Capacidade técnica:
Informação e formalidades necessárias para verificar o cumprimento dos requisi-
tos:
a) Declarações bancárias comprovativas da capacidade financeira para o forneci-
mento objecto do presente concurso, com data de emissão não superior a seis
meses;
b) No caso de pessoas colectivas, declarações de IRC ou documento de presta-
ção de contas dos três últimos exercícios findos ou dos exercícios findos desde
a constituição, caso tenha ocorrido há menos de três anos; no caso de pessoas
singulares, declarações do IRS apresentadas nos três últimos anos;
c) Declaração do concorrente na qual indique, em relação aos últimos três anos,
o volume global de negócios e dos fornecimentos de refeições objecto do pro-
cedimento.
III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos:
a) Lista dos principais fornecimentos de natureza semelhante prestados nos
últimos três anos, respectivos montantes, datas e destinatários, a comprovar
por declaração destes ou, na sua falta e tratando-se de destinatários particulares,
por simples declaração do concorrente;
b) Descrição do equipamento técnico afecto pelo concorrente ao fornecimento de
refeições;
c) Indicação dos técnicos e respectivos tempos de afectação, bem como das
habilitações literárias e profissionais desses técnicos, especialmente afectos ao
fornecimento das refeições objecto do presente concurso;
d) Indicação do pessoal efectivo médio anual do concorrente nos últimos três
anos;
e) Documento comprovativo do licenciamento da firma para preparação de pra-
tos pré-cozinhados com confecção diferida, sistema de catering — classe C
emitido pelo Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pes-
cas (segundo a Tabela de Classificação das Actividades Industriais para efeito
de licenciamento, republicada na Declaração de Rectificação n.º 114-N/93, de
18 de Agosto, e de acordo com o Decreto Regulamentar n.º 25/93, de 17 de
Agosto, que aprovou o Regulamento do Exercício da Actividade Industrial, e
ainda dando cumprimento à legislação específica para esta área — Decreto-Lei
n.º 342/98;
f) Apresentação de cópia actualizada da apólice de seguro de responsabilidade
civil, bem como do comprovativo do pagamento do respectivo prémio;
g) Declaração, sob compromisso de honra, em como o concorrente cumpre os
seguintes requisitos:
1) Implementação do sistema de análise de riscos e controlo dos pontos críti-
cos mediante legislação aplicável ao sector alimentar pelo Decreto-Lei 67/98,
de 18 de Março, em que se define o autocontrole, através da definição de nor-
mas gerais de higiene a que estão sujeitos os géneros alimentícios, bem como
as modalidades de verificação do cumprimento dessa normas;
2) Procedimentos de qualidade para as fases produtivas, descrevendo os contro-
los efectuados ao nível de recepção de matérias-primas, confecção de pastas,
condições de transporte;
3) Definição de código de boas práticas de higiene e segurança (planos de lim-
peza, regras de higiene pessoal e equipamento);
4) Existência de registos que cuidem os controles de qualidade;

5) Realização periódica de auditorias de qualidade por entidades competentes
com vista à melhoria contínua;
6) Realização periódica de análises laboratoriais em Laboratórios acreditados
(avaliação de qualidade microbiológica/química dos alimentos nas várias fases
produtivas, assim como do pessoal e superfícies);
7) Implementação de um processo de rastreabilidade dos produtos confecciona-
dos;
8) Possibilidade de realização de auditorias à empresa por parte do cliente.

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:
Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta:
Os critérios enunciados a seguir:
Critérios — ponderação:
Preço — 65;
Qualidade — 35.

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: 02/05/2006.
Documentos a título oneroso:
Sim.
Indicar preço: 350.
Divisa: euro.
Condições e modo de pagamento:
Em dinheiro ou cheque emitido à ordem de «Tesoureiro da Câmara Municipal
da Amadora».
IV.3.4) Prazos de recepção das propostas ou dos pedidos de participação:
Data: 02/05/2006.
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: 03/05/2006.
Hora: 10.
Lugar: Câmara Municipal da Amadora, Edifício dos Paços do Concelho, Au-
ditório Municipal, Avenida do Movimento das Forças Armadas, 1, Amadora.
Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas:
Sim.
Podem assistir ao acto público do concurso todos os interessados e intervir os
devidamente credenciados, conforme condições do Programa de Procedimento.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

VI.3) OUTRAS INFORMAÇÕES
1 — A prestação de serviços, na componente do fornecimento de refeições,
deverá decorrer entre a 1.ª semana do ano lectivo de 2006-2007 e até ao final
do mês de Julho.
2 — A prestação de serviços, na componente da manutenção e reparação do
equipamento, será pelo período de 12 meses, com início na 1.ª semana do ano
lectivo de 2006-2007.
3 — No critério de adjudicação «Qualidade» deverão ser considerados os se-
guintes subfactores:
Ementas (variedade, capitação e confecção) — 18%;
Quadro de pessoal técnico afecto à prestação de serviços — 17%.
4 — Os factores de apreciação das propostas serão valorizados numa escala de
1 a 10, atribuindo pontuação decrescente de acordo com a melhor proposta em
cada factor de apreciação. Caso exista igualdade de pontuação final, após apli-
cação do critério fixado, será privilegiada a proposta que obtenha maior pontu-
ação no factor de apreciação «Preço».

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO: 01/03/2006.

Anexo A

ENDEREÇOS SUPLEMENTARES E PONTOS DE CONTACTO

I) ENDEREÇOS E PONTOS DE CONTACTO ONDE PODEM SER OBTIDAS
INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Designação oficial:
Divisão de Aprovisionamento.
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Endereço postal:
Avenida do Movimento das Forças Armadas, 1.
Localidade:
Amadora.
Código postal:
2700-595.
País:
Portugal.
À atenção de:
Secção de Compras.
Telefone:
214946773.
Fax:
214923503.

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:
Departamento Financeiro.
Endereço postal:
Avenida do Movimento das Forças Armadas, 1.
Localidade:
Amadora.
Código postal:
2700-595.
País:
Portugal.
À atenção de:
Tesouraria Municipal.

III) ENDEREÇOS E PONTOS DE CONTACTO PARA ONDE DEVEM SER
ENVIADOS AS PROPOSTAS/PEDIDOS DE PARTICIPAÇÃO
Designação oficial:
DGAC — Divisão de Gestão Administrativa e Contratação.
Endereço postal:
Avenida do Movimento das Forças Armadas, 1.
Localidade:
Amadora.
Código postal:
2700-595.
País:
Portugal.
À atenção de:
Serviço de Expediente.

Anexo B

INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS LOTES

Lote n.º 1

Título: Lote 1 — Confecção no local

1) DESCRIÇÃO SUCINTA
Fornecimento diário de refeições com confecção no local em instalações da
entidade adjudicante nos estabelecimentos de educação do ensino básico e do
pré-escolar.

2) CLASSIFICAÇÃO CPV (VOCABULÁRIO COMUM PARA OS CONTRATOS
PÚBLICOS)
Objecto principal.
Vocabulário principal: 55511000.

3) QUANTIDADE OU EXTENSÃO
O valor estimado do lote 1, na componente do fornecimento de refeições, é de
1 273 341,60 euros, com exclusão do IVA.
O valor estimado do lote 1, na componente da manutenção e reparação do
equipamento, para o período de 12 meses, é de 11 568 euros, com exclusão do
IVA.

Lote n.º 2

Título: Lote 2 — Confecção diferida com palamenta

1) DESCRIÇÃO SUCINTA
Fornecimento diário de refeições no sistema de confecção diferida em instala-
ções do adjudicatário, com distribuição a frio, no sistema de multidoses, com
regeneração no local e fornecimento de palamenta descartável de refeitório.

2) CLASSIFICAÇÃO CPV (VOCABULÁRIO COMUM PARA OS CONTRATOS
PÚBLICOS)
Objecto principal.
Vocabulário principal: 55511000.

3) QUANTIDADE OU EXTENSÃO
Custo estimado, sem IVA: 223 836,30.
Divisa: euro.

Lote n.º 3

Título: Lote 3 — Confecção diferida sem palamenta

1) DESCRIÇÃO SUCINTA
Fornecimento diário de refeições no sistema de confecção diferida com distri-
buição a frio, com regeneração no local, no sistema de multidoses, em instala-
ções do adjudicatário,

2) CLASSIFICAÇÃO CPV (VOCABULÁRIO COMUM PARA OS CONTRATOS
PÚBLICOS)
Objecto principal.
Vocabulário principal: 55511000.

3) QUANTIDADE OU EXTENSÃO
O valor estimado do lote 3, na componente do fornecimento de refeições é de
43 714 euros, com exclusão do IVA.
O valor estimado do lote 3, na componente da manutenção e reparação do
equipamento, para o período de 12 meses, é de 346 euros, com exclusão do
IVA.

1 de Março de 2006 — Pela Divisão de Aprovisionamento, Joa-
quim Moreira Raposo. 3000195643

CÂMARA MUNICIPAL DE CORUCHE

ANÚNCIO DE CONCURSO

Obras ¢

Fornecimentos £

Serviços £

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

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Município de Coruche — Câmara Serviço de Compras
Municipal

Endereço Código postal
Praça da Liberdade 2100-121 Coruche

Localidade/Cidade País
Coruche Portugal

Telefone Fax
243610200 243610201

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
coruche@mail.telepac.pt http://www.cm-coruche.pt
servico.compras@mail.telepac.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.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Empreitada de execução de infra-estruturação da Rua das Amoreiras no Rebocho.
C. P. n.º 03/2006.

II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Estaleiro, movimento de terras, pavimentação com aplicação de camada de regulari-
zação e de desgaste, aplicação de sinalização, execução de passeios, execução de
aquedutos, execução de rede de drenagem residual doméstica e execução de rede de
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drenagem pluvial. O valor para efeito do concurso é de 243 930 euros, não in-
cluindo o imposto sobre o valor acrescentado (IVA).

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

Código NUTS

II.1.8) Nomenclatura

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

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 300 a partir da data da consignação (para
obras)

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO

III.1.1) Cauções e garantias exigidas
5% do valor total do contrato, excluindo o IVA.

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

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
Consórcio externo em regime de responsabilidade solidária ou associação comple-
mentar de empresas.

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
Documentação indicada no programa de concurso.

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

III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Documentação indicada no programa de concurso.
Comprovação de execução de, pelo menos, uma obra de idêntica natureza da obra
posta a concurso, de valor não inferior a 146 358 euros.
O certificado de classificação de empreiteiro de obras públicas com a 1.ª subcatego-
ria da 2.ª categoria, a qual tem de ser da classe que cubra o valor global da propos-
ta, e a 6.ª subcategoria da 2.ª categoria, a qual deve ser de classe que cubra a parte
dos trabalhos a que respeita.

III.3) CONDIÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS DE SERVIÇOS

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

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

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

NÃO    £       SIM    £

SECÇÃO IV: PROCESSOS

IV.1) TIPO DE PROCESSO

Concurso público ¢

Concurso limitado £

Concurso limitado com publicação de anúncio £

Concurso limitado sem publicação de anúncio £

Concurso limitado por prévia qualificação £

Concurso limitado sem apresentação de candidaturas £

Concurso limitado urgente £

Processo por negociação £

Processo por negociação com publicação prévia de anúncio £

Processo por negociação sem publicação prévia de anúncio £

Processo por negociação urgente £

IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO

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

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

Por ordem decrescente de importância NÃO £ SIM £

ou

B2) Os critérios indicados no caderno de encargos £

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

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

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

Custo: em CD-ROM: 25 euros (não incluindo o IVA); em papel: 250 euros (não
incluindo o IVA). Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento:
Através de numerário ou cheque emitido à ordem de «Tesoureiro do Município de
Coruche».

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
Ao acto público pode assistir qualquer interessado, apenas podendo intervir no
acto quem, para o efeito, se apresentar devidamente credenciado 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: indicado em I.1).

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

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

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES

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

\\ /\\ /\\\\

** Cfr. descrito no Regulamento 3696/93, publicado no Jornal Oficial das Comunidades
Europeias n.º L342, de 31 de Dezembro, alterado pelo Regulamento 1232/98, da Comissão,
de 17 de Junho, publicado no Jornal Oficial das Comunidades Europeias n.º L177, de 22
de Junho.

13 de Fevereiro de 2006. — O Presidente da Câmara, Dionísio
Simão Mendes. 1000298509

CÂMARA MUNICIPAL DE ODEMIRA

ANÚNCIO DE CONCURSO

Obras ¢

Fornecimentos £

Serviços £

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

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Câmara Municipal de Odemira Divisão da Rede Viária e Espaços

Urbanos

Endereço Código postal
Praça da República 7630-139

Localidade/Cidade País
Odemira Portugal

Telefone Fax
283320900 283320900

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
cmod@mail.telepac.pt www.cm-odemira.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
Infra-estruturas no Loteamento Municipal da Boavista dos Pinheiros, 2.ª fase —
rede viária, águas residuais e de abastecimento de água, rede eléctrica e telefónica.

II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Tem como objectivo a execução das infra-estruturas da 2.ª fase do Loteamento Mu-
nicipal da Boavista dos Pinheiros.
O concurso visa a adjudicação da empreitada acima indicada, cujo regime é por
série de preços.
O valor base para efeitos de concurso é de 2 454 117,24 euros.

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

Código NUTS
PT 211 — ALENTEJO LITORAL.

II.1.8) Nomenclatura

II.1.8.2) Outra  nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC) **
Subcategoria 45.23.12 — Trabalhos de pavimentação de auto-estradas, estradas,
arruamentos e outras vias para veículos e peões;
Subcategoria 45.21.41 — Trabalhos de construção de redes urbanas ou locais de
águas e esgotos;
Subcategoria 45.21.37 — Trabalhos de construção de linhas subterrâneas de tele-
comunicações;
Subcategoria 45.21.44 — Trabalhos de construção de linhas subterrâneas locais
para distribuição de electricidade.

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

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO

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

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

Prazo em meses \\ e/ou em dias 365 a partir da data da consignação (para
obras)

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

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

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO

III.1.1) Cauções e garantias exigidas
A caução a exigir para garantia do contrato é de 5% do valor da adjudicação, nos
ternos do n.º 1 do artigo 113.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
O financiamento da empreitada é através do orçamento municipal.
O pagamento será efectuado por autos de medição mensais, de acordo com os arti-
gos 202.º, 207.º e 210.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
No caso de a adjudicação da empreitada ser feita a um agrupamento de empresas,
são admissíveis quaisquer formas de associação reguladas pelo quadro legal vigen-
te, designadamente agrupamentos complementares de empresas, agrupamentos euro-
peus de interesse económico e consórcios.
Porém, tratando-se de consórcio, este só pode revestir-se na modalidade de consór-
cio externo, conforme Decreto-Lei n.º 283/81, de Julho.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/do
prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a capacidade
económica, financeira e técnica mínima exigida
Alvará de empreiteiro, emitido pelo IMOPPI, que deverá conter as seguintes auto-
rizações:
1.ª subcategoria da 2.ª categoria — Vias de comunicação, obras de urbanização e
outras infra-estruturas, a qual tem de ser de classe que cubra o valor global da pro-
posta e integrar-se na categoria em que o tipo da obra se enquadra;
6.ª subcategoria da 2.ª categoria, na classe correspondente à parte dos trabalhos a
que respeite;
2.ª, 3.ª e 7.ª subcategorias da 4.ª categoria — Instalações eléctricas e mecânicas, na
classe correspondente à parte dos trabalhos a que respeitem.
Os concorrentes não detentores de alvará de empreiteiro emitido pelo IMOPPI
devem apresentar os documentos exigidos no ponto 6 do programa de concurso.
Para avaliação da capacidade económica, financeira e técnica observar-se-á o dis-
posto no ponto 19 do programa de concurso.

III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
Os indicados no ponto 15.5 no programa de concurso.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
Os indicados no ponto 15.6 no programa de concurso.

III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Os indicados no ponto 15.7 no programa de concurso.

SECÇÃO IV: PROCESSOS

IV.1) TIPO DE PROCESSO

Concurso público ¢

Concurso limitado £

Concurso limitado com publicação de anúncio £

Concurso limitado sem publicação de anúncio £

Concurso limitado por prévia qualificação £

Concurso limitado sem apresentação de candidaturas £

Concurso limitado urgente £

Processo por negociação £

Processo por negociação com publicação prévia de anúncio £

Processo por negociação sem publicação prévia de anúncio £

Processo por negociação urgente £

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

1 Preço — 65%;
2 Garantia de boa execução da obra — 35%:
a) Programa de trabalhos — 75%;
b) Memória descritiva e justificativa do modo de execução da obra — 25%.

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
P.º 003.004.617-08/05.

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

Data limite de obtenção 17 /04 /2006 ou \\\ dias a contar da
publicação do anúncio no Diário da República.

Custo: 300 euros (inclui o valor do IVA). Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento:
Em dinheiro ou através de cheque à ordem do tesoureiro do município de Odemi-
ra. Se o processo de concurso for enviado à cobrança, acresce o valor das despesas
dos portes de correio.

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

27 /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: 16 horas.
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IV.3.5) Língua ou línguas que podem ser utilizadas nas propostas ou nos pe-
didos de participação
ES DA DE EL EN FR IT NL PT FI SV Outra - país terceiro
£ £ £ £ £ £ £ £ ¢ £ £ ————————

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

Até \\ /\\ /\\\\ ou \\ meses e/ou 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
Podem intervir no acto público do concurso os concorrentes ou seus representan-
tes devidamente credenciados para o efeito.

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 28 /04 /2006, ————— dias a contar da publicação do anún-
cio no Diário da República ou
no dia útil seguinte à data limite para a apresentação de propostas  £
Hora: 10 horas. Local: Salão Nobre do Município de Odemira.

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

\\ /\\ /\\\\

** 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.

2 de Março de 2006. — O Presidente da Câmara, António Manuel
Camilo Coelho. 1000298519

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE AVEIRO
ANÚNCIO DE CONCURSO

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO, ENDEREÇOS E PONTOS DE CONTACTO
Designação oficial:
Serviços Municipalizados de Aveiro.
Endereço postal:
Avenida do Engenheiro Adelino Amaro da Costa, Apt. 350 EC Aveiro.
Localidade:
Aveiro.
Código postal:
3811-905.
País:
Portugal.
Pontos de contacto:
Avenida do Engenheiro Adelino Amaro da Costa, Apt. 350 EC Aveiro.
À atenção de:
Director-Delegado.
Telefone:
234400100.
Fax:
234400139.
Correio electrónico:
smaveiro@smaveiro.pt
Endereços internet
Endereço geral da entidade adjudicante:
www.smaveiro.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 ACTIVI-
DADES
Autoridades regionais ou locais.
A entidade adjudicante está a contratar por conta de outras entidades adjudi-
cantes:
Não.

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONTRATO

II.1) DESCRIÇÃO
II.1.1) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante:

Fornecimento de contadores de água.
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 dos Serviços Municipalizados de Aveiro
em Cacia.
Código NUTS: PT161.
II.1.3) O anúncio implica:
Um contrato público.
II.1.5) Breve descrição do contrato ou das aquisições:
Fornecimento de contadores de água pelo período de um ano, de acordo com
as necessidades dos Serviços Municipalizados de Aveiro.
II.1.6) Classificação CPV (Vocabulário Comum para os Contratos Públicos):

Objecto principal.
Vocabulário principal: 33252110.
II.1.7) O contrato está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos
(ACP)?

Não.
II.1.8) Divisão em lotes:

Não.
II.1.9) São aceites variantes:

Sim.

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONTRATO
II.2.1) Quantidade ou extensão total:
Valor estimado, sem IVA: 130 000.
Divisa: euro.

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

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 02/2006.
IV.3.3) Condições para obtenção do caderno de encargos e dos documentos

complementares ou memória descritiva:
Documentos a título oneroso:
Sim.
Indicar preço: 10,00.
Divisa: euro.
Condições e modo de pagamento:
Numerário ou cheque emitido à ordem dos Serviços Municipalizados de Avei-
ro ou remetido à cobrança após pedido efectuado por escrito.
IV.3.4) Prazos de recepção das propostas ou dos pedidos de participação:
Data: 30/03/2006.
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: 31/03/2006.
Hora: 15.
Lugar: sede dos Serviços Municipalizados de Aveiro, no endereço indicado
em I.1).
Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas:
Sim.
Todos os interessados, apenas podendo intervir os concorrentes ou seus repre-
sentantes devidamente credenciados para o efeito.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO: 03/03/2006.

3 de Março de 2006. — O Director-Delegado, Alberto Roque Fer-
reira Rodrigues. 3000195721
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ENTIDADES PARTICULARES

ÁGUAS DO OESTE, S. A.

ANÚNCIO DE CONCURSO — SECTORES ESPECIAIS

Obras ¢

Fornecimentos £

Serviços £

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

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

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

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

Localidade/Cidade País
Gaeiras Portugal

Telefone Fax
00351 262955200 00351 262955201

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

II.1) DESCRIÇÃO

II.1.5) Nome dado ao contrato pela entidade adjudicante
Empreitada de concepção/construção do reservatório de cabeceira do subsistema I
(zona centro).

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
Para os devidos efeitos e em cumprimento do disposto no n.º 3 do artigo 81.º do
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, e referente ao presente concurso, comunica-se
aos interessados que foram prestados esclarecimentos, dos quais foi junta cópia às
peças patentes a concurso.
Aviso referente ao anúncio de concurso de sectores especiais da empreitada de con-
cepção/construção do reservatório de cabeceira do subsistema I (zona centro), pu-
blicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 26, de 6 de Fevereiro de 2006, e no
JOCE, n.º 2006/S, 26-029021, de 8 de Fevereiro de 2006.

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

24 / 02 /2006

24 de Fevereiro de 2006. — O Presidente do Conselho de Admi-
nistração, José Henrique Salgado Zenha. 1000298524

BRAVAL — VALORIZAÇÃO E TRATAMENTO
DE RESÍDUOS SÓLIDOS, 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
BRAVAL — Valorização e Tratamento Presidente do Conselho
de Resíduos Sólidos, S. A. de Administração

Endereço Código postal
Edifício da Câmara Municipal 4710-908
de Braga — Praça do Município

Localidade/Cidade País
Braga Portugal

Telefone Fax
+351 253639220 +351 253639229

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

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

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

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

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

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

II.1) DESCRIÇÃO

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

Combinação dos anteriores £

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

II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Concepção, construção e fornecimento de unidade de valorização orgânica de resí-
duos urbanos biodegradáveis por digestão anaeróbia.

II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Concurso público internacional, visando a formação de contrato misto, abrangendo,
simultaneamente, pelo lado do adjudicatário, prestações autónomas próprias de um
contrato de empreitada de obras públicas e próprias de contratos de aquisição de
serviços e de bens, aplicando-se-lhe, com as necessárias adaptações, em tudo o que
não estiver previsto no programa de concurso, o disposto no Decreto-Lei n.º 197/
99, de 8 de Junho, na parte do objecto de concurso relativa ao fornecimento de
bens e ou prestação de serviços, e no Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, este na
parte do objecto do concurso relativa aos trabalhos de construção ou de engenha-
ria civil.
Os termos finais do concurso encontram-se referidos no correspondente caderno de
encargos.
Poderá ser apresentada proposta variante para exploração da unidade de valoriza-
ção orgânica e energética, sendo certo que a BRAVAL se reserva o direito de não
proceder à adjudicação de qualquer das propostas variantes.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Distrito de Braga, concelho da Póvoa de Lanhoso, freguesia de Covelas, Serra do
Carvalho, com acesso pela EN 103 — quilómetro 51, no Aterro Sanitário da
BRAVAL.

Código NUTS

II.1.8) Nomenclatura

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

Vocabulário principal Vocabulário complementar

Objecto 45.22.21.00-0 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

Objectos45.00.00.00-7 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
comple- 45.11.12.00-0 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
mentares45.20.00.00-9 \\\\-\\\\\-\\\\\-\

45.22.00.00-5 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
45.25.37.00-2 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
74.23.22.00-6 \\\\-\\\\\-\\\\\-\

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

um lote £ vários lotes £ todos os lotes £

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

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

Prazo em dias 300  a partir da decisão de adjudicação (para fornecimentos e
serviços)

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO

III.1.1) Cauções e garantias exigidas
O concorrente a quem for adjudicada a obra deverá prestar, nos termos do programa
de concurso, caução correspondente a 5% do valor total da adjudicação.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
Os pagamentos ficarão condicionados pelos fluxos financeiros a receber do Fundo
de Coesão. Isto é, os pagamentos das facturações aceites e validadas pela entidade
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adjudicante ou por quem esta empresa indicar só serão efectuados após o recebi-
mento por esta da totalidade do subsídio do Fundo de Coesão relativo a toda a
facturação anteriormente paga à entidade adjudicante.

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
Os concorrentes podem ser empresas ou agrupamentos de empresas, residentes ou
não residentes em território nacional, sem qualquer modalidade jurídica de associa-
ção no momento em que se apresentem a concurso desde que declarem a intenção,
em caso de adjudicação, de se associarem em consórcio externo, agrupamento com-
plementar de empresas ou sociedade anónima, em qualquer dos casos em regime de
responsabilidade solidária dos consorciados, agrupados ou accionistas, entre si e
com o consórcio, agrupamento ou sociedade.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/do
prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a capacidade
económica, financeira e técnica mínima exigida
Os concorrentes deverão apresentar obrigatoriamente os documentos referenciados
no ponto 13 (documentos que acompanham a proposta) do programa de concurso.

III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
Os concorrentes estabelecidos em Portugal deverão ser titulares, sob pena de exclu-
são do concurso, de certificado de empreiteiros de obras públicas, emitido pelo
Instituto dos Mercados de Obras Públicas e Particulares do Imobiliário, contendo
as seguintes autorizações, de acordo com a Portaria n.º 19/2004, de 10 de Janeiro:
1.ª categoria:
1.ª, 2.ª, 5.ª, 6.ª, 7.ª e 8.ª subcategorias;
4.ª categoria:
1.ª, 2.ª, 3.ª, 4.ª, 5.ª, 8.ª, 10.ª, 12.ª, 13.ª e 15.ª subcategorias;
5.ª categoria:
2.ª, 8.ª, 9.ª, 10.ª, 11.ª e 12.ª subcategorias.
Serão ainda admitidos os concorrentes que satisfaçam as condições referidas nas
alíneas b), c) e d) do artigo 54.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.
Os concorrentes relativamente aos quais se verifique alguma das situações referidas
no artigo 55.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, são excluídos do concurso.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
Os concorrentes deverão obedecer ao disposto no programa de concurso.

III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Os concorrentes deverão obedecer ao disposto 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 ¢

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

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

IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta   ¢
B1) Os critérios a seguir indicados
a) Valor técnico, nível da garantia e assistência — 55%:
I) Características técnicas — 35%;
II) Prazo de garantia — 10%;
III) Garantia de manutenção e assistência futura, eficiência nas reparações e forneci-
mento de peças, bem como fornecimento de peças para os anos seguintes — 10%;
b) Preço — 40%;
c) Prazo de execução — 5%:
I) Prazo de entrega — 3%;
II) Legalização dos equipamentos; adestramento do pessoal; documentação técnica —
2%.

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
Concepção, construção e fornecimento de unidade de valorização orgânica de resí-
duos urbanos biodegradáveis por digestão anaeróbia.

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

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

Custo: 1250 euros. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento:
Os interessados poderão obter cópias do processo de concurso, que serão forneci-
das no prazo máximo de quatro dias a contar da data de recepção do respectivo

pedido escrito na entidade que preside ao concurso. As cópias do processo de
concurso serão fornecidas mediante o pagamento do valor fixado, por exemplar,
acrescido de IVA à taxa legal em vigor, a efectuar em dinheiro ou em cheque à ordem
da BRAVAL — Valorização e Tratamento de Resíduos, S. A.
Quando o processo for enviado a pedido dos interessados, não será da responsabi-
lidade da BRAVAL o extravio ou atraso dos mesmos.

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

060 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

024  meses a contar da data fixada para a recepção das propostas

IV.3.7) Condições de abertura das propostas

IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas
Podem assistir ao acto público todas as pessoas interessadas. Só podem intervir
no acto público do concurso as pessoas que para o efeito estiverem devidamente
credenciadas pelos concorrentes, no número máximo de duas por concorrente.

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

Hora: 15 horas. Local: Sala Polivalente da BRAVAL.

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
Projecto 2004/PT/16/C/PE/014: «Valorização Orgânica de Resíduos —
Ecoparque BRAVAL», co-financiado a 69% pelos Fundos de Coesão da União
Europeia.

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

01 /03 /2006

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

ANEXO A

1.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Organismo À atenção de
BRAVAL — Valorização e Tratamento Presidente do Conselho
de Resíduos Sólidos, S. A. de Administração

Endereço Código postal
Aterro Sanitário da BRAVAL, 4710-908
Estrada Nacional n.º 103,
quilómetro 51

Localidade/Cidade País
Covelas — Póvoa de Lanhoso Portugal

Telefone Fax
+351 253639220 +351 253639229

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

1.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Organismo À atenção de
BRAVAL — Valorização e Tratamento Presidente do Conselho
de Resíduos Sólidos, S. A. de Administração

Endereço Código postal
Aterro Sanitário da BRAVAL, 4710-911
Estrada Nacional n.º 103,
quilómetro 51

Localidade/Cidade País
Covelas — Póvoa de Lanhoso Portugal

Telefone Fax
+351 253639220 +351 253639229

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

1 de Março de 2006. — O Presidente do Conselho de Administra-
ção, Pedro Machado. 1000298538
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CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL
DE TORRE DE DONA CHAMA

ANÚNCIO DE CONCURSO

Obras ¢

Fornecimentos £

Serviços £

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

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Centro Social e Paroquial P.e Dr. António Augusto Ferreira Pires
de Torre de Dona Chama

Endereço Código postal
Torre de Dona Chama 5385-086

Localidade/Cidade País
Torre de Dona Chama Portugal

Telefone Fax
278312744 278312767

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
centrosptdc@mail.pt

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

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

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

II.1) DESCRIÇÃO

II.1.1) 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
Centro Social e Paroquial em Torre de Dona Chama.

II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Construção de um edifício destinado a centro social e arranjos exteriores.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Torre de Dona Chama — concelho de Mirandela.

Código NUTS

II.1.8) Nomenclatura

II.1.8.2) Outra  nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC) **
CPA: 45.11.11, 45.11.12, 45.21.15, 45.22.12, 45.25.50, 45.31.11, 45.31.41,
45.32.11, 45.33.12, 45.33.20, 45.42.11, 45.43.12, 45.44.10, 45.44.21, 45.44.22,
45.45.13.

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

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO

II.2.1) Quantidade ou extensão total
A empreitada refere-se à totalidade da obra, sendo o valor para efeito de concurso
de 327 103,30 euros, com exclusão do IVA.

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

Prazo em meses \\ e/ou em dias 180 a partir da data da consignação (para
obras)

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO

III.1.1) Cauções e garantias exigidas
A caução para garantir o contrato é de 5% do valor da adjudicação.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
A empreitada é por série de preços, nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 8.º
do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, e os pagamentos efectuados de acordo
com o disposto no artigo 21.º do mesmo diploma.

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 elas exista qual-
quer vínculo, mas, em caso de adjudicação da empreitada, estas associar-se-ão obri-
gatoriamente, antes da celebração do contrato, na modalidade jurídica de consórcio
externo, em regime de responsabilidade solidária. Cada uma das entidades que com-
põem o agrupamento deve apresentar os documentos exigidos de habilitação e de
instrução das propostas.

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) Aos concorrentes é exigido o alvará de construção, emitido pelo IMOPPI, con-
tendo as seguintes autorizações: a 1.ª subcategoria da 1.ª categoria, a qual tem de
ser de classe que cubra o valor global da proposta, e as 4.ª e 5.ª subcategorias da
1.ª categoria e as 1.ª e 7.ª subcategorias da 4.ª categoria, nas classes corresponden-
tes à parte dos trabalhos a que respeitem, aplicando-se o disposto nos artigos 54.º,
67.º e 68.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março;
b) Os concorrentes deverão preencher, cumulativamente, os requisitos mínimos
de carácter económico, financeiro e técnico explicitados no programa de con-
curso. A avaliação será efectuada a cada uma das empresas que constituam um
agrupamento.

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

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

III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Os documentos exigidos nos artigos 15.º e 16.º do programa de concurso. Só serão
avaliadas as propostas dos concorrentes que comprovem a execução de, pelo me-
nos, uma obra de idêntica natureza da obra posta a concurso, de valor não inferior
a 60% do valor estimado do contrato.

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

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

Custo: processo em suporte informático: 400 euros mais IVA. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento:
Pagamento em cheque a favor do Centro Social e Paroquial de Torre de Dona Chama.

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

030 dias a contar da sua publicação no Diário da República

Hora: 16 horas e 30 minutos.

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

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

£ £ £ £ £ £ £ £ ¢ £ £ ————————

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

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

IV.3.7) Condições de abertura das propostas

IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas
Podem assistir todos os interessados, mas só poderão intervir no acto público os
concorrentes e as pessoas por si credenciadas.

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

Hora: 16 horas. Local: Centro Social e Paroquial de Torre de Dona Chama, Torre de
Dona Chama.

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.

24 de Fevereiro de 2006. — O Presidente do Centro Social e Pa-
roquial de Torre de Dona Chama, António Augusto Ferreira Pires.

3000195707
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EPAL — EMPRESA PORTUGUESA
DE ÁGUAS LIVRES, 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
EPAL — Empresa Portuguesa MDS — Departamento de Manutenção
de Águas Livres, S. A. e Distribuição/MCT

Endereço Código postal
Avenida de Berlim, 15, Edifício n.º 2 1800-031

Localidade/Cidade País
Lisboa Portugal

Telefone Fax
213251000 218552109

Correio electrónico Endereço Internet (URL)

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

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

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

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

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

II.1) DESCRIÇÃO

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

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

II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Empreitada geral de manutenção.

II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Trabalhos de escavação, aterro, reposição de pavimentos, reparação de tubagem e
de ramais, construção e substituição de ramais, manobras de válvulas e trabalhos
diversos.

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

Código NUTS
PT171.

II.1.8) Nomenclatura

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

Objecto 45.23.21.00-3 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
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.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO

II.2.1) Quantidade ou extensão total
Obras de manutenção da rede de distribuição de água da cidade de Lisboa.

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

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

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO

III.1.1) Cauções e garantias exigidas
Para o exacto e pontual cumprimento das obrigações que assume, o adjudicatário
prestará uma caução de 5% do preço total da adjudicação, em conformidade com o
estabelecido no programa de concurso e caderno de encargos.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
Os trabalhos serão realizados em regime de série de preços. Os pagamentos far-se-
-ão em prestações variáveis mensais calculadas de acordo com as quantidades de
trabalho executadas, medidas e confirmadas, com observância do disposto nos arti-
gos 2002.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, se outras condi-
ções não forem estabelecidas no caderno de encargos.

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
Podem concorrer empresas ou grupos de empresas que declarem a intenção de, em
regime de responsabilidade solidária, se constituírem em consórcio externo ou
ACE — agrupamento complementar de empresas, neste último caso a constituição
do ACE terá de encontrar-se autorizada pelo Registo Nacional de Pessoas Colec-
tivas.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/do
prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a capacidade
económica, financeira e técnica mínima exigida
Só serão admitidos concorrentes que, à data da entrega da proposta, satisfaçam as
condições de idoneidade prevista no artigo 55.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de
Março, cumulativamente com as seguintes condições:
a) Quanto aos titulares de alvará emitido pelo Instituto dos Mercados de Obras
Públicas e Particulares e do Imobiliário (IMOPPI), os que apresentem a 6.ª sub-
categoria da 2.ª categoria, da classe correspondente ao valor da global da pro-
posta;
b) Quanto aos não titulares de alvarás de construção emitido pelo IMOPPI, os que
apresentem certificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados, ade-
quado à obra posta a concurso e emitido por uma das entidades competentes men-
cionadas no n.º 1 do anexo l do programa de concurso, o qual indicará os elemen-
tos de referência relativos à idoneidade, à capacidade financeira e económica e à
capacidade técnica que permitam aquela inscrição e justifique a classificação atribu-
ída nessa lista;
c) Quanto aos não titulares de alvarás de construção emitido pelo IMOPPI, ou aos
que não apresentem certificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprova-
dos, os que apresentem os documentos relativos à comprovação da sua idoneidade,
capacidade financeira, económica e técnica para a execução da obra posta a concur-
so, indicados nos n.os 15.1 e 15.3 do programa de concurso;
d) Outras condições mínimas de carácter económico ou técnico:
d1) Declaração, assinada pelo representante da empresa, que mencione a composi-
ção nominativa dos técnicos intervenientes na execução da empreitada, por áreas
de especialidade, acompanhada dos respectivos certificados simplificados de habi-
litações literárias e profissionais, de acordo com os modelos do anexo V do progra-
ma de concurso, designadamente: director técnico da empreitada; representante per-
manente do empreiteiro na obra; responsável de higiene, saúde e segurança (gestor
da segurança); e responsável em matéria referente ao ambiente;
d2) Lista das obras executadas e ou em execução da mesma natureza da obra posta
a concurso (de acordo com o anexo VI do programa de concurso), nos últimos cin-
co anos, em redes de distribuição ou abastecimento de água potável em áreas urba-
nas, acompanhada de certificados de boa execução, emitidos pelo dono de obra,
relativos às obras mais importantes, com, pelo menos, uma obra da mesma natureza
da obra posta a concurso de valor não inferior a 100 000 euros.

III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
A documentação exigida no n.º 15 do programa de concurso.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
A documentação exigida no n.º 15 do programa de concurso.

III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
A documentação exigida no n.º 15 do programa de concurso.

SECÇÃO IV: PROCESSOS

IV.1) TIPO DE PROCESSO
Concurso público ¢

IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta   ¢
B1) Os critérios a seguir indicados
Lote I:
a) Preço total — 40%;
b) Valia técnica da proposta — 50%;
b1) Meios humanos a afectar à empreitada — 40%;
b2) Equipamentos a afectar à empreitada — 40%;
b3) Metodologia de execução dos trabalhos — 20%;
c) Metodologia de implementação do Regulamento de Higiene e Segurança no Tra-
balho — 5%;
d) Sistema de qualidade da empreitada — 5%.
Lote II:
a) Preço total — 45%;
b) Valia técnica da proposta — 45%;
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b1) Meios humanos a afectar à empreitada — 40%;
b2) Equipamentos a afectar à empreitada — 40%;
b3) Metodologia de execução dos trabalhos — 20%;
c) Metodologia de implementação do Regulamento de Higiene e Segurança no tra-
balho — 5%;
d) Sistema de controle de qualidade da empreitada — 5%.

Por ordem decrescente de importância NÃO ¢ SIM £

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

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

Data limite de obtenção 10 /04 /2006

Custo: 600 euros, acrescidos de IVA. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento:
Conforme n.º 26 do programa de concurso.

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

17 /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

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, num número máximo
de duas, que, para o efeito, estiverem devidamente credenciadas pelos concorrentes.
Em caso de consórcio ou associação de empresas, deverá intervir no acto público
do concurso apenas um representante por cada empresa.

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 18 /04 /2006
Hora: 10 horas. Local: Avenida de Berlim, 15, 1800-031 Lisboa, nas instalações do
Departamento de Manutenção de Lisboa.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

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

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
O preço base do concurso é de 3 300 000 euros, não incluindo o imposto sobre o
valor acrescentado. Este valor corresponde ao somatório dos preços base para os
dois lotes:
Lote I: 1 750 000 euros;
Lote II: 1 550 000 euros.

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

2 de Março de 2006. — O Presidente do Conselho de Administra-
ção, João Fidalgo. — O Vogal do Conselho de Administração, Manita
Vaz. 3000195625

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 Beja

Endereço Código postal
Rua de D. Nuno Álvares Pereira 7800-054 Beja

Localidade/Cidade País
Beja Portugal

Telefone Fax
284311460 284325007

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
debja@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 263 — Ponte sobre o caminho de ferro ao quilómetro 32 + 229 e pontões do
Álamo (quilómetro 21 + 942) e do Jungeiro (quilómetro 23 + 069) — beneficiação e
alargamento.

II.1.6) Descrição/objecto do concurso
A obra contempla a beneficiação e alargamento de três obras de arte situadas na
EN 263: a ponte sobre o caminho de ferro ao quilómetro 32 + 229 e dos pontões
do Álamo (quilómetro 21 + 942) e do Jungeiro (quilómetro 23 + 069).

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

Código NUTS
PT184 Baixo Alentejo.

II.1.8) Nomenclatura

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

Vocabulário principal Vocabulário complementar

Objecto 45.22.11.11-3 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

Objectos45.11.10.00-8 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
comple- 45.26.22.10-6 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
mentares45.26.23.50-9 \\\\-\\\\\-\\\\\-\

45.23.32.20-7 \\\\-\\\\\-\\\\\-\

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
Extensão de cerca de 120 m.
O preço base do concurso é de 365 000 euros, com exclusão do IVA, e inclui os
montantes estimados para os trabalhos especializados: 34 461 euros de pavimenta-
ção; 16 631 euros de equipamentos de sinalização e segurança e 275 134 euros de
obras de arte integradas.

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

Prazo em meses \\ e/ou em dias 180 a partir da data da consignação (para
obras)

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.
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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 elas exista qual-
quer vínculo, mas, no caso de adjudicação da empreitada, estas associar-se-ão obri-
gatoriamente, antes da celebração do contrato, na modalidade de consórcio externo,
em regime de responsabilidade solidária, agrupamento complementar de empresas ou
agrupamento europeu de interesse económico.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/do
prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a capacidade
económica, financeira e técnica mínima exigida
a) Os concorrentes deverão ser titulares de alvará de construção, emitido pelo Ins-
tituto dos Mercados de Obras Públicas e Particulares e do Imobiliário (IMOPPI),
contendo as seguintes autorizações:
3.ª subcategoria da 2.ª categoria, a qual tem que ser de classe que cubra o valor
global da proposta;
1.ª e 11.ª subcategorias da 2.ª categoria e das classes correspondentes à parte dos
trabalhos a que respeitem, caso o concorrente não recorra à faculdade conferida no
n.º 6.3 do programa de concurso;
b) Para os concorrentes não titulares de alvará de construção emitido pelo IMOP-
PI, deverão apresentar certificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros apro-
vados, adequado à obra posta em concurso e emitido por autoridade competente de
Estado pertencente ao espaço económico europeu, nos termos do artigo 68.º do
Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março;
Para os concorrentes não titulares de alvará de construção emitido pelo IMOP-
PI, ou que não apresentem certificado de inscrição em lista oficial de 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 de idêntica natureza da
obra posta a concurso, de valor não inferior a 219 000 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 Estado
de que a empresa seja nacional ou no qual se situe o seu estabelecimento princi-
pal;
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 aos anos 2002, 2003 e
2004, e, se for o caso, documentos equivalentes apresentados no Estado de que a
empresa seja nacional ou no qual se situe o seu estabelecimento principal; se se
tratar de início de actividade, a empresa deve 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, 7.8, 7.9 e 7.10 do caderno de encargos, designadamente do(s):
Um técnico com formação em Engenharia Civil para a direcção técnica da empreitada;

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);
Um responsável pela implementação do Sistema de Gestão Ambiental (ver cláusu-
la 7.9 do CE);
Equipa de arqueologia responsável pelo acompanhamento arqueológico da emprei-
tada (ver cláusula 13.12 do CE);
Um responsável pela implementação do Sistema de Gestão da Qualidade (ver cláu-
sula 7.10 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 — 50%:
a1) Programa de trabalhos e cronograma financeiro — 20%:
K
1
 — Plano de trabalhos — 9%:

K
1.1

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

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

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

K
3
 — Plano de equipamento — 4%;

K
4
 — Cronograma financeiro — 3%;

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

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

K
7
 — Meios a utilizar — 2,5%;

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

K
9
 — Estaleiro — 2,5%;

K
10

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

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

 — Lista de Planos de Monitorização e Prevenção — 3%;
a4) Gestão Ambiental — 5%:
K
13

 — Compilação do Sistema Documental para o Ambiente — 2%;
K
14

 — Programa Preliminar de Gestão Ambiental — 3%;
a5) Gestão da Qualidade — 5%:
K
15

 — Documentação do Sistema de Gestão da Qualidade do Concorrente para o
Empreendimento — 2%;
K
16

 — Plano da Qualidade preliminar — 3%
b) Preço — 50%.

Por ordem decrescente de importância NÃO £ SIM ¢

ou

B2) Os critérios indicados no caderno de encargos £

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante
Concurso público n.º 84/2006/EMP/DEBJA.

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

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

Custo: 89 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

18 /04 /2006
Hora: 17 horas.

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

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

066 dias a contar da data fixada para a recepção das propostas
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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 19 /04 /2006
Hora: 14 horas e 30 minutos. Local: EP — Estradas de Portugal, E. P. E., Direcção
de Estradas de Beja, Rua de D. Nuno Álvares Pereira, 7800-054 Beja, Portugal.

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.
** Cfr. descrito no Regulamento 3696/93, publicado no Jornal Oficial das Comunidades
Europeias n.º L342, de 31 de Dezembro, alterado pelo Regulamento 1232/98, da Comissão,
de 17 de Junho, publicado no Jornal Oficial das Comunidades Europeias n.º L177, de 22
de Junho.

3 de Março de 2006. — O Presidente do Conselho de Administra-
ção, António Laranjo. 3000195717

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 Portalegre

Endereço Código postal
Avenida do Bonfim 7300-067 Portalegre

Localidade/Cidade País
Portalegre Portugal

Telefone Fax
245300500 245207128

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
deptg@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
IP 2, EN’S e ER’S — aplicação de marcas rodoviárias a termoplástico.

II.1.6) Descrição/objecto do concurso
A presente empreitada tem como objectivo a aplicação de marcas rodoviárias a ter-
moplástico em várias estradas do distrito de Portalegre e inclui o fornecimento de
todos os materiais e equipamentos necessários, bem como todas as operações prepa-
ratórias (pré-marcação, limpeza prévia do pavimento e preparação de moldes para
execução de inscrições), e ainda a conservação durante o período de garantia, nos
termos do respectivo caderno de encargos.

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

Código NUTS
PT182 Alto Alentejo.

II.1.8) Nomenclatura

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

Objecto 45.23.32.21-4 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

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

um lote £ vários lotes £ todos os lotes £

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

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO

II.2.1) Quantidade ou extensão total
Extensão de cerca de 180 km.
O preço base do concurso é de 280 000 euros, com exclusão do IVA.

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

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

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO

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

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

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
Podem concorrer empresas ou grupos de empresas, sem que entre elas 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 a seguinte autorização:
11.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 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 140 000 euros (50,00%
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;



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIE N.º 52 — 14 de Março de 20065348

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 aos anos 2002, 2003 e
2004, e, se for o caso, documentos equivalentes apresentados no Estado de que a
empresa seja nacional ou no qual se situe o seu estabelecimento principal; se se
tratar de início de actividade, a empresa deve 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 licenciatura ou bacharelato em Engenha-
ria Civil, em permanência 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,
acompanhada de certificados de boa execução relativos às obras mais importan-
tes; os certificados devem referir o montante, data e local de execução das obras e
se as mesmas foram executadas de acordo com as regras da arte e regularmente
concluídas;
c) Declaração, assinada pelo representante legal da empresa, que mencione o equi-
pamento principal a utilizar na obra e, se for o caso, o equipamento de característi-
cas especiais, indicando, num e noutro caso, se se trata de equipamento próprio,
alugado ou sob qualquer outra forma;
d) Declaração, assinada pelo representante legal da empresa, que mencione os téc-
nicos, serviços técnicos e encarregados, estejam ou não integrados na empresa, a
afectar à obra, para além dos indicados na alínea a).

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 — 5%;

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

K
7
 — Meios a utilizar — 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 20/2006/COC/DEPTG.

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

Data limite de obtenção 11 /04 /2006 ou \\\ dias a contar da
publicação do anúncio no Diário da República.

Custo: 70 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

26 /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 27 /04 /2006
Hora: 10 horas. Local: EP — Estradas de Portugal, E. P. E., Direcção de Estradas
de Portalegre, Avenida do Bonfim, 7300-067 Portalegre.

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.

3 de Março de 2006. — O Presidente do Conselho de Administra-
ção, António Laranjo. 3000195713

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 do Porto

Endereço Código postal
Rua de Camões, 219, 5.º 4049-044 Porto

Localidade/Cidade País
Porto Portugal

Telefone Fax
223391700 223391777

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
deprt@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 £
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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
Conservação corrente — obras de drenagem — 2006.

II.1.6) Descrição/objecto do concurso
A empreitada incide essencialmente em trabalhos de conservação no capítulo das
obras de drenagem, visando a construção/reconstrução dos órgãos de drenagem.
Os trabalhos a realizar constam essencialmente da execução de: Passagens hidráu-
licas de secção circular, em betão;
Bocas em passagens hidráulicas de secção circular ou outra;
Órgãos de drenagem longitudinal;
Órgãos complementares de drenagem, nomeadamente caixas de visita, de recepção,
de ligação ou derivação, bacias de dissipação e dissipadores de energia em desci-
das de talude;
Passagens hidráulicas de secção circular, em PVC;
Fornecimento e colocação de lancis;
Reposição de pavimentos, betuminosos e em betonilha, em zonas de abertura de
valas, passeios, separadores ou ilhas direccionais.

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

Código NUTS
PT114 Grande Porto.

II.1.8) Nomenclatura

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

Vocabulário principal Vocabulário complementar

Objecto 45.23.24.52-5 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

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

um lote £ vários lotes £ todos os lotes £

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

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO

II.2.1) Quantidade ou extensão total
O preço base do concurso é de 206 323,95 euros, com exclusão do IVA, e inclui os
montantes estimados para os trabalhos especializados: 179 001,80 euros de drena-
gem.

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

Prazo em meses \\ e/ou em dias 180 a partir da data da consignação (para
obras)

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 auto finan-
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 elas 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;
7.ª subcategoria da 5.ª categoria e da classe correspondente à parte dos trabalhos a
que respeitem, caso o concorrente não recorra à faculdade conferida no n.º 6.3 do
programa de concurso;
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 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 103 161,98 euros
(50,00% 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;
Dois engenheiros responsáveis pela obra em geral, com formação mínima de bacha-
relato em Engenharia Civil, 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   ¢
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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 51/2006/COC/DEPRT.

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: 50 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

19 /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 20 /04 /2006
Hora: 15 horas. Local: EP — Estradas de Portugal, E. P. E., Direcção de Estradas
do Porto, Instalações do Parque de Máquinas e Material da Direcção de Estradas
do Porto, sito na Avenida de Paiva Couceiro (sem número), 4300 Porto.

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.

ANEXO A

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

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

Endereço Código postal
Instalações do Parque de Máquinas 4300 Porto
e Material da Direcção de Estradas
do Porto, Avenida de Paiva Couceiro
(sem número)

Localidade/Cidade País
Porto Portugal

Telefone Fax
223391700 223391777

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

3 de Março de 2006. — O Presidente do Conselho de Administra-
ção, António Laranjo. 3000195718

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 do Porto

Endereço Código postal
Rua de Camões, 219, 5.º 4049-044 Porto

Localidade/Cidade País
Porto Portugal

Telefone Fax
223391700 223391777

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
deprt@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
Execução de muros diversos — 2006.

II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Os trabalhos a realizar constam essencialmente da construção/reconstrução de mu-
ros de suporte, muros de espera, muros de vedação, muros de ala em aquedutos,
pontes ou pontões, paredes e guarda corpos, incluindo a escavação para abertura de
fundações, eventuais entivações, escoamentos, bombagens e esgotos, bem como a
carga, transporte e espalhamento em vazadouro dos produtos sobrantes, aterro e
eventual indemnização por depósito.
Encontram-se igualmente incluídos todos os trabalhos de limpeza, escavação e
preparação do terreno e eventuais aterros com solos seleccionados no tardoz dos
muros.

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

Código NUTS
PT114 Grande Porto.

II.1.8) Nomenclatura

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

Vocabulário principal Vocabulário complementar

Objecto 45.23.31.41-9 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

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

um lote £ vários lotes £ todos os lotes £

II.1.10) As variantes serão tomadas em consideração?
NÃO   ¢        SIM   £
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II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO

II.2.1) Quantidade ou extensão total
O preço base do concurso é de 206 358 euros, com exclusão do IVA.

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

Prazo em meses \\ e/ou em dias 180 a partir da data da consignação (para
obras)

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 elas 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:
5.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 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 103 179 euros (50,00%
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;
Dois engenheiros responsáveis pela obra em geral, com formação mínima de bacha-
relato em Engenharia Civil, 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, acompa-
nhada de certificados de boa execução relativos às obras mais importantes; os certi-
ficados 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 52/2006/COC/DEPRT.

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: 50 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

20 /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

£ £ £ £ £ £ £ £ ¢ £ £ ————————
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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
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 21 /04 /2006
Hora: 10 horas. Local: EP — Estradas de Portugal, E. P. E., Direcção de Estradas
do Porto, Instalações do Parque de Máquinas e Material da Direcção de Estradas
do Porto, sito na Avenida de Paiva Couceiro (sem número), 4300 Porto.

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.

ANEXO A

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

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

Endereço Código postal
Instalações do Parque de Máquinas 4300 Porto
e Material da Direcção de Estradas
do Porto, Avenida de Paiva Couceiro
(sem número)

Localidade/Cidade País
Porto Portugal

Telefone Fax
223391700 223391777

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

3 de Março de 2006. — O Presidente do Conselho de Administra-
ção, António Laranjo. 3000195720

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 Vila Real

Endereço Código postal
Largo do Conde de Amarante 5000-529 Vila Real

Localidade/Cidade País
Vila Real Portugal

Telefone Fax
259309070 259322562

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
devrl@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
Marcas rodoviárias — sinalização horizontal.

II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Execução de marcas rodoviárias no distrito de Vila Real.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Todos os concelhos do distrito de Vila Real.

Código NUTS
PT115 Tâmega;
PT117 Douro;
PT118 Alto Trás-os-Montes.

II.1.8) Nomenclatura

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

Objecto 45.23.32.21-4 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

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

um lote £ vários lotes £ todos os lotes £

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

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO

II.2.1) Quantidade ou extensão total
Extensão de cerca de 300 km.
O preço base do concurso é de 495 000 euros, com exclusão do IVA.

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

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

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO

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

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

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
Podem concorrer empresas ou grupos de empresas, sem que entre elas 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 a seguinte autorização:
11.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 idonei-
dade, capacidade financeira, económica e técnica para a execução da obra posta a
concurso, 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;
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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 247 500 euros (50,00%
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 aos anos 2002, 2003 e
2004, e, se for o caso, documentos equivalentes apresentados no Estado de que a
empresa seja nacional ou no qual se situe o seu estabelecimento principal; se se
tratar de início de actividade, a empresa deve 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 licenciatura ou bacharelato em Engenha-
ria Civil, em permanência 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 — 5%;

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

K
7
 — Meios a utilizar — 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 68/2006/EMP/DEVRL.

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: 120 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

18 /04 /2006
Hora: 17 horas.

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

£ £ £ £ £ £ £ £ ¢ £ £ ————————

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

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

IV.3.7) Condições de abertura das propostas

IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas
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 19 /04 /2006
Hora: 10 horas. Local: EP — Estradas de Portugal, E. P. E., Direcção de Estradas
de Vila Real, Largo do Conde de Amarante, 5000-529 Vila Real.

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.

3 de Março de 2006. — O Presidente do Conselho de Administra-
ção, António Laranjo. 3000195716

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 Vila Real

Endereço Código postal
Largo do Conde de Amarante 5000-529 Vila Real

Localidade/Cidade País
Vila Real Portugal

Telefone Fax
259309070 259322562

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

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Indicado em I.1 ¢ Se distinto, ver anexo A
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I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO
Indicado em I.1 ¢  Se distinto, ver anexo A

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

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

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

II.1) DESCRIÇÃO

II.1.1) 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 206 — tratamento superficial por aplicação de revestimento entre o quilómetro
92 + 337 e o quilómetro 115 + 000.

II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Aplicação de revestimento superficial betuminoso duplo.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Concelhos de Vila Pouca de Aguiar e Ribeira de Pena.

Código NUTS
PT118 Alto Trás-os-Montes;
PT115 Tâmega.

II.1.8) Nomenclatura

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

Objecto 45.23.31.41-9 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

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

um lote £ vários lotes £ todos os lotes £

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

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO

II.2.1) Quantidade ou extensão total
Extensão de cerca de 22,7 km.
O preço base do concurso é de 314 000 euros, com exclusão do IVA.

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

120 a partir da data da consignação (para obras)

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO

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

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

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
Podem concorrer empresas ou grupos de empresas, sem que entre elas 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 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 109 900 euros (35,00%
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 Estado 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);
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   ¢
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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 69/2006/EMP/DEVRL.

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

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

Custo: 76 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

12 /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 13 /04 /2006
Hora: 10 horas. Local: EP — Estradas de Portugal, E. P. E., Direcção de Estradas
de Vila Real, Largo do Conde de Amarante, 5000-529 Vila Real.

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.

3 de Março de 2006. — O Presidente do Conselho de Administra-
ção, António Laranjo. 3000195714

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 Vila Real

Endereço Código postal
Largo do Conde de Amarante 5000-529 Vila Real

Localidade/Cidade País
Vila Real Portugal

Telefone Fax
259309070 259322562

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
devrl@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 — conservação corrente de pavimento entre o quilómetro 15 + 000 e o quiló-
metro 36 + 000.

II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Conservação corrente do pavimento com tratamento superficial em microaglomerado
betuminoso a frio.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Concelhos de Chaves e Vila Pouca de Aguiar.

Código NUTS
PT118 Alto Trás-os-Montes.

II.1.8) Nomenclatura

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

Vocabulário principal Vocabulário complementar

Objecto 45.23.31.41-9 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

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

um lote £ vários lotes £ todos os lotes £

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

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO

II.2.1) Quantidade ou extensão total
Extensão de cerca de 21 km.
O preço base do concurso é de 525 000 euros, com exclusão do IVA.

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

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

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO

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

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

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
Podem concorrer empresas ou grupos de empresas, sem que entre elas 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.
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III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/do
prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a capacidade
económica, financeira e técnica mínima exigida
a) Os concorrentes deverão ser titulares de alvará de construção, emitido pelo Ins-
tituto dos Mercados de Obras Públicas e Particulares e do Imobiliário (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 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 262 500 euros (50,00%
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 Estado 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);
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,
acompanhada de certificados de boa execução relativos às obras mais importan-
tes; os certificados devem referir o montante, data e local de execução das obras e
se as mesmas foram executadas de acordo com as regras da arte e regularmente
concluídas;

c) Declaração, assinada pelo representante legal da empresa, que mencione o equi-
pamento principal a utilizar na obra e, se for o caso, o equipamento de característi-
cas especiais, indicando, num e noutro caso, se se trata de equipamento próprio,
alugado ou sob qualquer outra forma;
d) Declaração, assinada pelo representante legal da empresa, que mencione os téc-
nicos, serviços técnicos e encarregados, estejam ou não integrados na empresa, a
afectar à obra, para além dos indicados na alínea a).

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 70/2006/EMP/DEVRL.

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

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

Custo: 127 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

26 /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 27 /04 /2006
Hora: 10 horas. Local: EP — Estradas de Portugal, E. P. E., Direcção de Estradas
de Vila Real, Largo do Conde de Amarante, 5000-529 Vila Real.

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.

3 de Março de 2006. — O Presidente do Conselho de Administra-
ção, António Laranjo. 3000195715
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LEIRIAPOLIS, SOCIEDADE PARA O DESENVOLVIMENTO
DO PROGRAMA POLIS EM LEIRIA, S. A.

ANÚNCIO DE CONCURSO

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO, ENDEREÇOS E PONTOS DE CONTACTO
Designação oficial:
LeiriaPolis, Sociedade para o Desenvolvimento do Programa Polis em Leiria,
S. A.
Endereço postal:
Rua de Alcobaça, 30.
Localidade:
Leiria.
Código postal:
2400-086.
País:
Portugal.
Telefone:
244834810.
Fax:
244834830.
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.

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONTRATO

II.1) DESCRIÇÃO
II.1.1) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante:

Empreitada de construção do Parque Desportivo de São Romão — campos de
ténis e requalificação ambiental da sua envolvente na zona 1 da Intervenção
Polis em Leiria.
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: Rua da Esperança, em São Romão — Leiria.
II.1.3) O anúncio implica:

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

A Empreitada abrange os seguintes trabalhos:
Construção de dois campos de ténis cobertos e com piso em «pó-de-tijolo»;
Construção de seis campos de ténis descobertos e com piso do tipo «Greenset
Grand-Prix»;
Requalificação de espaço público e infra-estruturas;
Zonas verdes — tratamento de taludes e criação de áreas verdes;
Mobiliário urbano;
Tratamento e requalificação dos espaços exteriores adjacentes.
II.1.6) Classificação CPV (Vocabulário Comum para os Contratos Públicos):
Objecto principal
Vocabulário principal: 45212221.
Objectos complementares.
Vocabulário principal: 45111213.
Vocabulário principal: 45111220.
Vocabulário principal: 45112100.
Vocabulário principal: 45112210.
Vocabulário principal: 45112420.
Vocabulário principal: 45112711.
Vocabulário principal: 45212221.
Vocabulário principal: 45223100.
Vocabulário principal: 45232411.
Vocabulário principal: 45232453.
Vocabulário principal: 45315500.
Vocabulário principal: 45317200.
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 CONTRATO
II.2.1) Quantidade ou extensão total:

Valor estimado, sem IVA: 1 450 000.
Divisa: euro.

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONTRATO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas:
O Adjudicatário garantirá por caução o exacto e pontual cumprimento das obri-
gações que assume com a celebração do contrato da empreitada, no montante
correspondente a 5% do valor pelo qual a empreitada tenha sido adjudicada.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam:
a) O tipo da empreitada é por série de preços para a totalidade dos trabalhos;
b) O pagamento será efectuado em prestações periódicas mensais, em conformi-
dade com o progresso dos trabalhos, de acordo com o Processo de Concurso;
c) O financiamento será assegurado por fundos próprios da Sociedade e pelo
FEDER — Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, no âmbito do fi-
nanciamento comunitário do III Quadro Comunitário de Apoio ao Programa
Polis.
III.1.3) Forma jurídica que deve assumir o agrupamento de operadores econó-
micos adjudicatário:
Podem concorrer empresas em conjunto com outras sociedades legalmente cons-
tituídas, sem que entre elas exista, no momento da realização do concurso,
qualquer modalidade jurídica de associação, desde que todas as empresas agru-
padas possuam condições legais adequadas ao exercício de actividade compatí-
vel com o objecto do concurso. As empresas que se apresentem a concurso em
conjunto instruirão a sua proposta com um acordo-promessa de se constituí-
rem, em caso de adjudicação, em agrupamento complementar de empresas ou
em consórcio externo garantindo a responsabilidade solidária dos agrupados ou
dos consorciados, com sede em Portugal, com a indicação clara da modalidade
de associação escolhida e da participação qualitativa e quantitativa de cada
empresa constituinte. Caso a adjudicação da empreitada objecto do presente
concurso seja feita a um grupo de empresas, estas associar-se-ão obrigatoria-
mente, antes da celebração do contrato, na modalidade indicada no acordo-pro-
messa.

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:
a) Todos os concorrentes devem cumprir as condições previstas no artigo 55.º
do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março;
b) Para os concorrentes estabelecidos em Portugal, serão admitidos empreitei-
ros com titularidade de alvará, emitido pelo Instituto dos Mercados de Obras
Públicas e Particulares e do Imobiliário, contendo as seguintes autorizações:
b1) A 10.ª subcategoria da 2.ª categoria (de acordo com a Portaria n.º 19/2004,
de 10 de Janeiro) de classe que cubra o valor da proposta;
b2) Da 1.ª categoria as 1.ª e 2.ª subcategorias; da 2.ª categoria as 6.ª, 8.ª, 9.ª
e 10.ª subcategorias; da 4.ª categoria as 1.ª, 2.ª e 3.ª subcategorias; da 5.ª
categoria as 1.ª, 2.ª, 7.ª, 9.ª, 10.ª e 12.ª subcategorias (de acordo com o Decre-
to-Lei n.º 12/2004, de 9 de Janeiro, e a Portaria n.º 19/2004, de 10 de Janeiro),
nas classes correspondentes à parte dos trabalhos a que respeitem.
Para os concorrentes cuja sede se situe noutro Estado da Comunidade Euro-
peia, deve observar-se o estabelecido nos artigos 67.º a 71.º do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março, e o definido no programa do concurso.
III.2.2) Capacidade económica e financeira:
Informação e formalidades necessárias para verificar o cumprimento dos requisi-
tos:
Definido no programa do concurso.
III.2.3) Capacidade técnica:
Informação e formalidades necessárias para verificar o cumprimento dos requisi-
tos:
Definido no 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 a seguir:
Critérios — ponderação:
Preço — 40;
Prazo de execução — 30;
Valia técnica da proposta — 30.

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante:
300/6/PC002.
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: 17/04/2006.
Hora: 17.
Documentos a título oneroso:
Sim.
Indicar preço: 450,00.
Divisa: euro.
Condições e modo de pagamento:
a) O processo de concurso será fornecido no prazo máximo de seis dias úteis
contados a partir da data de recepção do respectivo pedido escrito, mediante o
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pagamento acrescido do IVA à taxa legal em vigor, a efectuar por cheque cru-
zado, emitido à ordem da LeiriaPolis, S. A., e a apresentar juntamente com o
pedido;
b) O processo de concurso, original, poderá ser consultado desde a data de
publicação deste anúncio até ao dia e hora do acto público do concurso, entre
as 9 horas e 30 minutos e as 12 horas e 30 minutos e entre as 14 horas e 30
minutos e as 17 horas e 30 minutos, na morada indicada no ponto I.1), me-
diante marcação prévia por telefone.
IV.3.4) Prazos de recepção das propostas ou dos pedidos de participação:
Data: 02/05/2006.
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).

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VI.2) CONTRATO RELACIONADO COM UM PROJECTO E/OU PROGRAMA
FINANCIADO POR FUNDOS COMUNITÁRIOS
Sim.
Fazer referência aos projectos e/ou programas:
A presente empreitada será co-financiada pelo FEDER, no âmbito das candida-
turas ao POA.

VI.3) OUTRAS INFORMAÇÕES
1 — O prazo de execução dos trabalhos é de 180 dias contados da data de
consignação da obra.
2 — O ponto IV.3.7) deverá conformar-se com o disposto no n.º 1 do arti-
go 104.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, pelo que o prazo aí referido
deverá contar-se a partir do acto público, e não da data de recepção das propos-
tas.
3 — O acto público do concurso terá lugar nas instalações da LeiriaPolis,
S. A., no endereço indicado no ponto I.1), pelas 10 horas e 30 minutos do 1.º
dia útil seguinte ao da entrega das propostas. No acto público do concurso
poderão intervir as pessoas que, para o efeito, estiverem devidamente credencia-
das, no máximo de um representante por concorrente, considerando-se como
um único concorrente as empresas que se apresentarem associadas.
4 — É permitida a apresentação de propostas que envolvam a redução do prazo
de execução previsto, sem prejuízo da apresentação da proposta base, de acordo
com o disposto no artigo 77.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO: 03/03/2006.

2 de Março de 2006. — Pela LeiriaPolis, S. A., Isabel Damasceno
Costa — João Arantes e Oliveira. 3000195629

METROPOLITANO DE LISBOA, E. P.

ANÚNCIO DE CONCURSO — SECTORES ESPECIAIS

Obras ¢

Fornecimentos £

Serviços £

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

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Metropolitano de Lisboa, E. P.

Endereço Código postal
Avenida de Barbosa du Bocage, 5 1049-039

Localidade/Cidade País
Lisboa Portugal

Telefone Fax
351 213558457 351 213574908

Correio electrónico Endereço Internet (URL)

SECÇÃO IV: PROCESSOS

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

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

17 /03 /2006

Hora: 17 horas.

IV.3.7) Condições de abertura das propostas

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 20 /03 /2006

Hora: 10 horas. Local: Avenida de Barbosa du Bocage, 5, em Lisboa.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
O prazo de apresentação das propostas para o presente concurso, a que se refere à
Empreitada ML 651/04 — «Remodelação do Edifício da CP/REFER, da Estação
Cais do Sodré, e acabamentos e instalações especiais do Núcleo Central do
Interface do Cais do Sodré» foi prorrogado, passando o seu termo para as 17 horas
do dia 17 de Março de 2006.
Trata-se de uma alteração ao anúncio n.º 3000191607, publicado no Diário da

República, 3.ª série, n.º 27, de 7 de Fevereiro de 2006.

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

03 / 03 /2006

3 de Março de 2006. — O Presidente do Conselho de Gerência,
Carlos Mineiro Aires. 3000195698

ANÚNCIO DE CONCURSO — SECTORES ESPECIAIS

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO, ENDEREÇOS E PONTOS DE CONTACTO
Designação oficial:
Metropolitano de Lisboa, E. P.
Endereço postal:
Avenida de Barbosa du Bocage, 5.
Localidade:
Lisboa.
Código postal:
1049-039.
País:
Portugal.
Pontos de contacto:
À atenção de:
Telefone:
351 213558457.
Fax:
351 213574908.

VI.3) OUTRAS INFORMAÇÕES
Para os devidos efeitos, torna-se público que foram juntos esclarecimentos ao
processo de concurso para a empreitada ML 655/05 — «Ampliação do Termi-
nal Fluvial, Construção do Pontão Ferry e Pavimentação do Parque de Espera
no Interface do Cais do Sodré», tendo sido enviadas cópias dos mesmos aos
interessados que adquiriram o processo de concurso.
Trata-se de uma alteração ao anúncio n.º 3000192145, publicado no Diário da
República, 3.ª série, de 13 de Fevereiro de 2006.

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO: 03/03/2006.

O Presidente do Conselho de Gerência, Carlos Mineiro Aires.
3000195694

SIMARSUL — SISTEMA INTEGRADO MULTIMUNICIPAL
DE ÁGUAS RESIDUAIS DA PENÍNSULA

DE SETÚBAL, S. A.
ANÚNCIO DE CONCURSO

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO, ENDEREÇOS E PONTOS DE CONTACTO
Designação oficial:
SIMARSUL — Sistema Integrado Multimunicipal de Águas Residuais da
Península de Setúbal, S. A.
Endereço postal:
Avenida de Luísa Todi, 300, 3.º
Localidade:
Setúbal.
Código postal:
2900-452.
País:
Portugal.
Pontos de contacto:
SIMARSUL, S. A., Avenida de Luísa Todi, 300, 3.º, 2900-452 Setúbal.
À atenção de:
Prof. Doutor Miguel Pires Amado.
Telefone:
+351 265544000.
Fax:
+351 265544001.
Correio electrónico:
geral@simarsul.adp.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».
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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 públicos,
Ambiente,
A entidade adjudicante está a contratar por conta de outras entidades adjudi-
cantes:
Não.

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONTRATO

II.1) DESCRIÇÃO
II.1.1) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante:
Empreitada de execução dos Sistemas de Drenagem e Elevatórios do Subsiste-
ma de Pegões
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: Península de Setúbal.
Código NUTS: PT172.
II.1.3) O anúncio implica:
Um contrato público.
II.1.5) Breve descrição do contrato ou das aquisições:
O sistema a executar respeita à drenagem «em alta», elevação e transporte até
à futura ETAR de Pegões (Melissa), dos esgotos das povoações da freguesia de
Pegões.
A empreitada compreende os seguintes elementos:
Construção civil de todas as obras que constituem a empreitada, as quais, de
acordo com o respectivo projecto de execução, se referem à execução dos emis-
sários, condutas elevatórias e estações elevatórias;
Fornecimento e montagem do equipamento necessário, metalo e electromecâni-
co, bem como instalações eléctricas e instrumentação;
Obras acessórias;
Ensaios e arranque de exploração.
II.1.6) Classificação CPV (Vocabulário Comum para os Contratos Públicos):
Objecto principal.
Vocabulário principal: 45210000.
Objectos complementares.
Vocabulário principal: 45232411.
Vocabulário principal: 45232423.
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:
A empreitada é composta por:
Emissário Gravítico Pegões Gare em PP corrugado, de diâmetros 200 mm e
250 mm — 905 m;
Conduta Elevatória Pegões Gare em PEAD, de diâmetro 110 mm — 774 m;
Conduta Elevatória de Pegões Cruzamento em PEAD, de diâmetro 140 mm —
1146 m;
Emissário Gravítico Pegões Cruzamento em PP corrugado, de diâmetros 200 mm
e 225 mm — 1545 m;
Estação Elevatória de Pegões Gare (Q = 6,05 l/s; H = 32,5 m.c.a.);
Estação Elevatória de Pegões Cruzamento (Q = 10,71 l/s; H = 28 m.c.a.).
Valor estimado, sem IVA: 650 000,00.
Divisa: euro.
II.2.2) Opções:
Não.

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO PARA A SUA EXECUÇÃO
Período em dias: 180 (a contar da data de adjudicação).

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONTRATO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas:
A caução para garantir o contrato é de 5% do valor de adjudicação.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam:
A empreitada será executada em regime misto: por série de preços para as obras
de construção civil e por preço global para os trabalhos complementares da
empreitada e para o fornecimento e montagem do equipamento electromecâni-
co, instalações eléctricas, automação e instrumentação.
III.1.3) Forma jurídica que deve assumir o agrupamento de operadores econó-
micos adjudicatário:
Podem concorrer empresas legalmente constituídas ou grupos de empresas que
declarem a intenção de se constituírem juridicamente numa única entidade,
agrupamento complementar de empresas ou um consórcio externo, em regime
de responsabilidade solidária passiva, tendo em vista a celebração do 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 requisi-
tos:
Só serão admitidos concorrentes que, à data de entrega da proposta, satisfaçam
as condições de idoneidade previstas no artigo 55.º do Decreto-Lei n.º 59/99,
de 2 de Março, cumulativamente com as seguintes condições:
1.a) Os titulares de alvará, emitido pelo Instituto dos Mercados de Obras
Públicas e Particulares e do Imobiliário (IMOPPI), que contenham as seguin-
tes habilitações:
i) Da 6.ª subcategoria da 2.ª categoria (de acordo com o estabelecido na
Portaria n.º 19/2004, de 10 de Janeiro), da classe correspondente ao valor
global da proposta (conforme o disposto na Portaria n.º 17/2004, de 10 de
Janeiro);
ii) Da 1.ª subcategoria da 1.ª categoria, na classe correspondente ao valor dos
trabalhos a que respeite, consoante a parte que a esses trabalhos cabe na pro-
posta;
iii) Da 1.ª e da 15.ª subcategoria da 4.ª categoria, na classe correspondente ao
valor dos trabalhos a que respeite, consoante a parte que a esses trabalhos cabe
na proposta;
iv) Da 2.ª subcategoria da 5.ª categoria, na classe correspondente ao valor dos
trabalhos a que respeite, consoante a parte que a esses trabalhos cabe na pro-
posta;
b) 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 já referido na alínea a)
i) supra, o concorrente pode recorrer a subempreiteiros, ficando a eles vincula-
do, por contrato, para a execução dos trabalhos correspondentes.
2 — Os não titulares de alvará emitido pelo IMOPPI que apresentem certifica-
do de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados, adequado à obra
posta a concurso e emitido por uma das entidades competentes mencionadas no
n.º 1 do anexo I da Portaria n.º 104/2001, de 21 de Fevereiro, o qual indicará
os elementos de referência relativos à idoneidade, à capacidade financeira e eco-
nómica e à capacidade técnica que permitiram aquela inscrição e que justifique
a classificação atribuída nessa lista.
3 — Os não titulares de alvará emitido pelo IMOPPI, ou que não apresentem
certificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados, desde que
apresentem os documentos relativos à comprovação da sua idoneidade, capaci-
dade financeira, económica e técnica para a execução da obra posta a concurso,
indicados nos n.os 15.1 e 15.3 do programa de concurso.
III.2.2) Capacidade económica e financeira:
Informação e formalidades necessárias para verificar o cumprimento dos requisi-
tos:
A capacidade económica e financeira dos concorrentes abrangidos nos termos
do número anterior e os concorrentes que se encontrem na situação prevista no
artigo 70.º, n.º 2, do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, para a execução da
obra posta a concurso, será avaliada com base no quadro de referência da Por-
taria n.º 994/2004, de 5 de Agosto, publicada ao abrigo do n.º 5 do artigo 10.º
do Decreto-Lei n.º 12/2004, de 9 de Janeiro, não podendo ser excluído nenhum
concorrente que, no mínimo, apresente cumulativamente os valores de referên-
cia previstos na referida portaria, relativos ao último exercício, ou, em alterna-
tiva, à média aritmética simples dos três últimos exercícios.
III.2.3) Capacidade técnica:
Informação e formalidades necessárias para verificar o cumprimento dos requisi-
tos:
1 — Na avaliação da capacidade técnica dos concorrentes para a execução da
obra posta a concurso, deverão ser adoptados os seguintes critérios:
a) Comprovação da execução, com recepção provisória nos últimos cinco anos,
de, pelo menos, uma obra de idêntica natureza da obra posta a concurso, de
valor (valor final de obra) não inferior a 60% do valor base do concurso. Tra-
tando-se de um agrupamento de empresas, este requisito aplica-se apenas à
detentora do alvará correspondente à habilitação da 6.ª subcategoria da 2.ª ca-
tegoria.
Caso a obra tenha sido concluída em ano anterior ao do presente concurso, o
seu valor, para aplicação do critério acima, será actualizado através dos índices
de preços ao consumidor (sem habitação) publicados oficialmente para cada ano
pelo Instituto Nacional de Estatística, tendo por base o ano em que se verificou
a recepção provisória;
b) A comprovação, efectuada através da análise dos elementos a apresentar de
acordo com a alínea f) do n.º 15.1 do programa de concurso da execução, das
componentes de:
b1) construção civil de, pelo menos, uma estação elevatória de águas residuais
ou de água potável com capacidade não inferior a 15 l/s;
b2) fornecimento e montagem de equipamentos mecânicos e electromecânicos
de, pelo menos, uma estação elevatória de águas residuais ou de água potável
com capacidade não inferior a 15 l/s;
b3) fornecimento e montagem de instalações eléctricas, automação e instrumen-
tação de, pelo menos, uma estação elevatória de águas residuais ou de água
potável com capacidade não inferior a 15 l/s;
c) Adequação do equipamento e da ferramenta especial a utilizar na obra, seja
próprio, alugado ou sob qualquer outra forma, às suas exigências técnicas;
d) Adequação dos técnicos e dos serviços técnicos, estejam ou não integrados
na empresa, a afectar à obra;
e) Possuir, no quadro de pessoal permanente, um técnico com formação supe-
rior em engenharia, para exercer a função de director técnico da presente emprei-
tada, cuja qualificação mínima deverá obedecer às seguintes condições:
e1) Possuir formação superior em engenharia civil e no mínimo cinco anos de
experiência profissional em direcção de obras;
e2) Possuir experiência efectiva na direcção de, pelo menos, duas empreitadas
do tipo e dimensão da empreitada em questão.
2 — No caso de o concorrente ser um agrupamento de empresas, a capacidade
financeira e técnica do concorrente considerar-se-á cumprida, desde que essa
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capacidade fique demonstrada pelo conjunto das empresas que constituem o
agrupamento, não sendo, assim, necessário que os critérios adoptados para o
efeito sejam satisfeitos, individualmente, por cada uma das empresas que o
compõem.

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:
1. Preço — 60;
2. Valia técnica da proposta — 30;
3. Garantia cumprimento prazo — 10.
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:
SMS.ENG.CPB.06.052.OBR.TEE.
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: 28/04/2006.
Hora: 17.
Documentos a título oneroso:
Sim.
Indicar preço: 1000,00.
Divisa: euro.
Condições e modo de pagamento:
O pagamento deve ser efectuado no momento da entrega em numerário ou em
cheque passado à ordem de SIMARSUL — Sistema Integrado Multimunicipal
de Águas Residuais da Península de Setúbal, S. A. As cópias serão entregues
em mão, contra recibo, na morada indicada no ponto I.1), no prazo de seis dias
a contar da data de recepção do pedido.
IV.3.4) Prazos de recepção das propostas ou dos pedidos de participação:
Data: 08/05/2006.
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: 09/05/2006.
Hora: 10.
Lugar: na morada indicada em I.1).
Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas:
Sim.
Só podem intervir no acto público de abertura das propostas as pessoas que
para o efeito estiverem devidamente credenciadas pelos concorrentes, no núme-
ro máximo de duas por concorrente.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

VI.2) CONTRATO RELACIONADO COM UM PROJECTO E/OU PROGRAMA
FINANCIADO POR FUNDOS COMUNITÁRIOS
Sim.
Fazer referência aos projectos e/ou programas:
Fundo de Coesão; 2005/PT/16/C/PE/002.

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO: 02/03/2006.

2 de Março de 2006. — O Presidente do Conselho de Administra-
ção, Miguel Pires Amado. 1000298511

RECTIFICAÇÕES

REDE FERROVIÁRIA NACIONAL — REFER, E. P.
ANÚNCIO DE CONCURSO — SECTORES ESPECIAIS

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO, ENDEREÇOS E PONTOS DE CONTACTO
Designação oficial:
Rede Ferroviária Nacional — REFER, E. P.
Endereço postal:
Rua de Silva Tapada, 379.
Código postal:
4430-239 Vila Nova de Gaia.
País:
Portugal.
Pontos de contacto:
À atenção de:
Delegação Norte.
Telefone:
221051500.
Fax:
221051505/6.

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONTRATO

II.1) DESCRIÇÃO
II.1.1) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante:
Reforço do muro ME 41.1 ao quilómetro 41 + 100 da Linha do Douro.
II.1.2) Tipo de contrato e local da realização das obras, da entrega dos forne-
cimentos ou da prestação de serviços:
a) Obras.
II.1.7) O contrato está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos (ACP):
Não.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VI.3) OUTRAS INFORMAÇÕES
Este anúncio é uma rectificação ao concurso publicado no Diário da República,
3.ª série, n.º 33, de 15 de Fevereiro de 2006.
Informam-se os interessados de que foi apenso ao processo de concurso da
empreitada de reforço do muro ME 41.1, ao quilómetro 41 + 100 da Linha do
Douro, o novo suporte informático do mapa de quantidades de trabalho que
anula e substitui o que anteriormente do mesmo constava, bem como anexados
os esclarecimentos, referentes ao programa de concurso e à alteração do arti-
go 3.1.2 do referido mapa de quantidades.

VI.4) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO: 03/03/2006.

27 de Fevereiro de 2006. — O Presidente do Conselho de Admi-
nistração, Luís Filipe Pardal. 3000195652
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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 ao
Centro Social Paroquial Nossa Senhora da Conceição da Branca, com
o número de identificação de pessoa colectiva 504435310, com sede
na Rua da Escola Velha, 2100-607 Branca, Coruche, 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 desde 8 de Fevereiro de 1999, data em que
se considera efectuado o registo definitivo como instituição particular
de solidariedade social, conforme consta na declaração publicada no
Diário da República, 3.ª série, n.º 178, de 2 de Agosto de 1999, fi-
cando a partir de 1 de Janeiro de 2001, condicionada à observância
continuada dos requisitos estabelecidos nas alíneas a), b) e c) do n.º 3 do
artigo 10.º do Código do IRC, com as consequências, em caso de in-
cumprimento, previstas nos n.os 4 e 5 desta disposição.

31 de Janeiro de 2006. — Pelo Ministro de Estado e das Finanças,
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. 3000194395

Instituto de Seguros de Portugal

Aviso
Transferência de carteira

(artigo 153.º do Decreto-Lei n.º 94-B/98, 17 de Abril)

Mapfre Industrial, Sociedad Anónima de Seguros, para Mapfre
Empresas Compañia de Seguros y Reaseguros, S. A.

Nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 2 do artigo 153.º
do Decreto-Lei n.º 94-B/98, de 17 de Abril, torna-se público que a
seguradora Mapfre Industrial, Sociedad Anónima de Seguros, com
morada em Paseo de Recoletos, 23, 2800 Madrid, Espanha, que
exerce a actividade seguradora em Portugal em regime de livre pres-
tação de serviços, foi autorizada a transferir a sua carteira de se-
guros dos ramos Não Vida para a seguradora Mapfre Empresas
Compañia de Seguros y Reaseguros, S. A. (anteriormente designa-
da Musini Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros) com mo-
rada em Padilla, 46, 28006 Madrid, Espanha, e que exerce igual-
mente a actividade seguradora em Portugal, em regime de livre
prestação de serviços.

15 de Fevereiro de 2006. — Pelo Conselho Directivo: o Presidente,
Rui Leão Martinho — o Vogal, Rodrigo Lucena. 3000195634

Aviso
Transferência de carteira

(artigo 153.º, n.º 2, do Decreto-Lei n.º 94-B/98, de 17 de Abril)

UMS Generali Marine, S. p. A.,
para Assicurazioni Generali, S. p. A.

Nos termos do n.º 2 do artigo 153.º do Decreto-Lei n.º 94-B/98,
de 17 de Abril, torna-se público que a seguradora UMS Generali

Marine, S. p. A., com sede em Via San Bartolomeo Degli Armeni
17, 16122 Genoa, Itália, foi autorizada a transferir a sua carteira de
seguros dos ramos Não Vida para a seguradora Assicurazioni Generali,
S. p. A., com sede em Piazza Duca degli Abruzzi 2, 34132 Trieste,
Itália.

21 de Fevereiro de 2006. — Pelo Conselho Directivo: o Vice-Presi-
dente, António Osório — o Vogal, Rui Alvarez Carp. 3000195640

Norma n.º 2/2006-A
Autorizações

A Groupama Seguros, S. A., com sede na Avenida de Berna, 24-D,
em Lisboa, requereu autorização para alargar a exploração de seguros
não vida.

Considerando:

Que não há razões de ordem técnica que obstem ao deferimento
deste pedido;

Que foram cumpridas as disposições normativas aplicáveis,

é emitida, ao abrigo do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 94-B/98, de 17 de
Abril, e da alínea c) do n.º 1 do artigo 12.º do Estatuto do Instituto de
Seguros de Portugal, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 289/2001, de 13 de
Novembro, a seguinte

Norma de autorização

1 — Concede-se à Groupama Seguros, S. A., autorização para ex-
plorar a seguinte modalidade de seguro:

9 — b) Riscos pecuários.

2 — Nos termos do artigo 121.º do CPA, a Groupama Seguros, S. A.,
deverá iniciar a exploração da modalidade de seguro, ora autorizada,
no prazo de seis meses, a partir da publicação desta norma no Diário
da República.

3 — A presente norma entra em vigor na data da sua divulgação às
seguradoras.

21 de Fevereiro de 2006. — Pelo Conselho Directivo: o Vice-Presi-
dente, António Osório — o Vogal, Rui Alvarez Carp. 3000195642

Norma n.º 1/2006-A
Autorizações

A Mapfre Seguros Gerais, S. A., com sede na Rua de Castilho, 52,
em Lisboa, requereu autorização para alargar a exploração de seguros
não vida.

Considerando:

Que não há razões de ordem técnica que obstem ao deferimento
deste pedido;

Que foram cumpridas as disposições normativas aplicáveis,

é emitida, ao abrigo do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 94-B/98, de 17 de
Abril, e da alínea c) do n.º 1 do artigo 12.º do Estatuto do Instituto de
Seguros de Portugal, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 289/2001, de 13 de
Novembro, a seguinte

Norma de autorização

1 — Concede-se à Mapfre Seguros Gerais, S. A., autorização para
explorar o seguinte ramo de seguro:

17) Protecção jurídica

2 — Nos termos do artigo 121.º do CPA, a Mapfre Seguros Gerais,
S. A., deverá iniciar a exploração do ramo, ora autorizado, no prazo
de seis meses, a partir da publicação desta norma no Diário da Repú-
blica.

3 — A presente norma entra em vigor na data da sua divulgação às
seguradoras.

21 de Fevereiro de 2006. — Pelo Conselho Directivo: o Vice-Presi-
dente, António Osório — o Vogal, Rodrigo Lucena. 3000195644
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MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

Instituto de Acção Social das Forças Armadas

Éditos
Em conformidade com o artigo 29.º do estatuto do Cofre de Pre-

vidência das Forças Armadas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 42 945,
de 26 de Abril de 1960, declara-se que correm éditos de 30 dias a contar
da data da sua publicação no Diário da República, para habilitação
das pessoas que se julguem com direito a receber os subsídios legados
pelos subscritores falecidos abaixo mencionados, as quais deverão
apresentar no prazo acima referido, todos os documentos compro-
vativos dos seus direitos:

Número
de Posto Nome

subscritor

107.163 Coronel ........ António Herculano de Miranda Dias.
108.352 Coronel ........ António Soares Tavares da Costa.
109.225 Cap. fragata Humberto Sequeira de Almeida.
111.500 Coronel ........ José Augusto Dias Alves.
111.517 Major ........... António José de Pratt.
210.733 Sarg. ajud. .... Domingos de Amorim.
212.066 Ten. coronel João Rodrigues Vinagre.
212.644 Sarg. ajud. .... Augusto Simões.
213.446 Sarg. ajud. .... António Duarte da Costa Pinto.
213.975 Capitão ........ David Carlos da Silva.
214.460 Sarg. ajud. .... José Rodrigues Cabral.
214.805 Capitão ........ Carlos da Silva Santos.
214.919 Furriel .......... Fernando Ferreira de Oliveira e Sá.
215.304 Sarg. ajud. .... Rui dos Santos Bastos.
215.449 Major ........... António Montez Luís.
215.734 Sarg. mor ..... Vicente Manuel da Rosa Marujo.
216.016 Cap. fragata Carlos Alberto Fernandes Serra Gaspar.
216.588 Sarg. ajud. .... José Luís Murta Ruivo.
218.557 Sarg. ajud. .... Noé Gonçalves Vieira.
219.283 Sarg. chefe ... Ricardo Carlos Del Negro Parrança.
220.157 Sarg. mor ..... José Amaro Lopes da Silva.
300.460 1.º tenente ... José Gaspar.
301.819 Sarg. ajud. .... António Gomes dos Santos.
302.225 Sarg. ajud. .... Domingos Vicente Gonçalves.
304.327 Coronel ........ Rui Alberto Coimbra Fernandes.
305.143 Sarg. chefe ... Custódio José da Conceição Xavier.
305.222 1.º sargento ... Joaquim Dias Fernandes.
307.165 1.º sargento ... Possidónio da Conceição Barata.
307.223 1.º sargento ... Alberto Clara.
308.335 Sarg. ajud. .... Fernando Rios Vasques de Moura.
309.025 Sarg. ajud. .... Vítor da Cruz Serras Lopes Louro.
310.596 Sarg. ajud. .... Manuel Adelino Carmelino.
311.043 1.º sargento ... Floriano Pacheco França.
311.563 Ten. coronel Pedro Terceira de Barbosa Mendonça.
313.550 1.º tenente ... António Carlos Andrade.
314.492 1.º sargento ... Amadeu Garcia Terceira.
315.612 Sarg. ajud. .... Ilidio dos Santos Nunes.
316.647 Sarg. ajud. .... Manuel da Costa Mendes.
318.086 Capitão ........ Manuel Dias Leitão Franco.

8 de Fevereiro de 2006. — O Chefe da DICOF, Mário de Almeida
Afonso, COR/ADMAER. 3000195671

MINISTÉRIO DA ECONOMIA E DA INOVAÇÃO

Região de Turismo de Setúbal (Costa Azul)

Aviso
Por deliberação da Comissão Executiva da Região de Turismo de

Setúbal (Costa Azul) de 22 de Fevereiro, foi prorrogado, por cinco
dias úteis, a contar da data da publicação deste aviso, o prazo de can-
didatura aos concursos internos de acesso geral para provimento de
um lugar de assessor principal, pertencente ao grupo de pessoal téc-
nico superior, e de um lugar de técnico profissional principal, perten-
cente ao grupo de pessoal técnico-profissional, publicados no Diário
da República, 3.ª série, n.º 30, de 10 de Fevereiro.

22 de Fevereiro de 2006. — O Presidente, Eufrázio Filipe Garcêz
José. 3000195688

MINISTÉRIO DAS OBRAS PÚBLICAS,
TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES

Direcção-Geral dos Transportes Terrestres
e Fluviais

Delegação de Transportes de Lisboa

Aviso
Por despacho de 18 de Janeiro de 2006 do director-geral dos Trans-

portes Terrestres e Fluviais, exarado nos termos da competência atri-
buída por delegação de poderes, foi autorizada a alteração do percurso
de modo a servir directamente o centro de saúde e as localidades de
Fonte Boa dos Nabos e Outeirinho, da carreira de serviço público de
passageiros, entre Ericeira e Fonte Boa dos Nabos, explorada por Bar-
raqueiro Transportes, S. A., contribuinte n.º 502514019 com sede na
Avenida de Santos e Castro, 1750-265 Lisboa, passando a respectiva
concessão a designar-se por:

Ericeira-Ericeira (circ.) p/ Fonte Boa dos Nabos.

3 de Fevereiro de 2006. — Pela Directora da Delegação de Trans-
portes de Lisboa, a Chefe da Secção de Exploração, Maria Fernanda
Pinto. 3000193546

MINISTÉRIO DO TRABALHO
E DA SOLIDARIEDADE SOCIAL

Instituto da Segurança Social, I. P.

Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social de Leiria

Anúncio
Alvará n.º 5-LR/2004

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, foi, em 23 de
Abril de 2004, decidido pela directora do Centro Distrital de Solidari-
edade e Segurança Social de Leiria conceder o presente alvará ao es-
tabelecimento denominado Paço Verde, Lar de Idosos, L.da, sito na
Rua Principal, Paço 3100-113 Almagreira, freguesia de Almagreira,
concelho de Pombal, distrito de Leiria, propriedade de Adélia da Con-
ceição Correia e Jorge Manuel Matias Ferreira.

A actividade e a respectiva lotação máxima são as seguintes:

Actividade — lar de idosos;
Lotação máxima — 24 utentes,

nos termos do despacho normativo n.º 12/98, de 25 de Fevereiro.
Foi este alvará assinado e autenticado com o selo branco em uso

no Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social de Leiria.

23 de Abril de 2004. — A Directora, Maria da Conceição B. T.
Cruz. 3000140856

MINISTÉRIO DA SAÚDE

Direcção-Geral da Saúde

Centro Hospitalar de Lisboa (Zona Central)

Contrato
Devidamente ratificado por deliberação de 13 de Outubro de

2005 do conselho de administração da Região de Saúde de Lisboa e
Vale do Tejo, foram celebrados os seguintes contratos de trabalho a
termo certo, nos termos 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 Mar-
ço, pelo prazo de três meses, eventualmente renováveis por igual
período até ao limite de seis meses, para o exercício de funções cor-
respondentes à categoria abaixo indicada, com efeitos às datas men-
cionadas:

Auxiliares de acção médica:

Ana Elisabete Teles Pinto — 4 de Abril de 2005.
Vera Lúcia Santos Andrade — 4 de Abril de 2005.
Susana Carolina Carvalho Pires — 4 de Abril de 2005.
Mónica Joana Fernandes Ferreira Jorge Almeida — 6 de Abril de

2005.
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Maria Raquel Loureiro Lopes — 4 de Abril de 2005.
Maria Helena Ruas Coelho Guerreiro Fernandes — 4 de Abril de

2005.
Maria Esmeralda Ferreira Correia da Silva — 4 de Abril de 2005.
Julieta Casinda Carreiro — 4 de Abril de 2005.
José Luís Santos Soares Dias Aguiar — 4 de Abril de 2005.
Isabel Maria da Silva Alves Cardoso — 4 de Abril de 2005.
Hugo Alexandre Pinto Reis — 4 de Abril de 2005.
Aires Henrique Teixeira Correia — 26 de Abril de 2005.
Fernando Prazeres Sequeira Melo — 4 de Abril de 2005.

(Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

25 de Novembro de 2005. — O Director de Serviços de Gestão de
Recursos Humanos, Inácio Oliveira. 3000193449

Contrato
Devidamente ratificado por deliberação de 7 de Outubro de

2005 do conselho de administração da Região de Saúde de Lisboa e
Vale do Tejo, foram celebrados os seguintes contratos de trabalho
a termo certo, nos termos 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, pelo prazo de três meses, eventualmente renováveis por
igual período até ao limite de seis meses, para o exercício de fun-
ções correspondentes à categoria abaixo indicada, com efeitos às
datas mencionadas:

Auxiliar de acção médica:

Maria do Céu Borges Camilo Pinto — 7 de Fevereiro de 2005.
Tânia Isabel Gonçalves de Sousa — 15 de Março de 2005.

(Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

19 de Dezembro de 2005. — O Director de Serviços de Gestão de
Recursos Humanos, Inácio Oliveira. 3000191695

Contrato
Devidamente ratificado por deliberação de 13 de Outubro de

2005 do conselho de administração da Região de Saúde de Lisboa e
Vale do Tejo, foram celebrados os seguintes contratos de trabalho a
termo certo, nos termos 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 Mar-
ço, pelo prazo de três meses, eventualmente renováveis por igual
período até ao limite de seis meses, para o exercício de funções
correspondentes à categoria abaixo indicada, com efeitos às datas
mencionadas:

Auxiliar de acção médica:

Aires Henrique Teixeira Costa — 26 de Abril de 2005.
Ana Elisabete Teles Pinto — 4 de Abril de 2005.
Fernando Prazeres Sequeira de Melo — 4 de Abril de 2005.
Hugo Alexandre Pinto Reis — 4 de Abril de 2005.
Isabel Maria da Silva Alves Cardoso — 4 de Abril de 2005.
Jorge Manuel Marques Palma — 1 de Abril de 2005.
José Luís dos Santos Soares Dias Aguiar — 4 de Abril de 2005.
Julieta Casinda Carreido — 4 de Abril de 2005.
Maria Esmeralda Ferreira Correia — 4 de Abril de 2005.
Maria Helena Ruas Coelho Guerreiro Fernandes — 4 de Abril de

2005.
Maria Raquel Loureiro Lopes — 4 de Abril de 2005.
Mónica Joana Fernandes Ferreira Jorge de Almeida — 6 de Abril

de 2005.
Susana Carolina Carvalho Pires — 4 de Abril de 2005.
Vera Lúcia dos Santos Andrade — 4 de Abril de 2005.

(Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

19 de Dezembro de 2005. — O Director de Serviços de Gestão de
Recursos Humanos, Inácio Oliveira. 3000191696

Contrato
Devidamente ratificado por deliberação de 23 de Novembro de

2005 do conselho de administração da Região de Saúde de Lisboa e
Vale do Tejo, foram celebrados os seguintes contratos de trabalho a
termo certo, nos termos 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 Mar-
ço, pelo prazo de três meses, eventualmente renováveis por igual

período até ao limite de seis meses, para o exercício de funções cor-
respondentes às categorias abaixo indicadas, com efeitos às datas
mencionadas:

Auxiliar de acção médica:

Adriana Vieira Torres — 24 de Maio de 2005.
Ana Filipa dos Santos Pereira — 23 de Maio de 2005.
Ana Maria Silva Marques Ferreira — 5 de Maio de 2005.
Ana Maria Brito Pereira Martins Pereira — 5 de Maio de 2005.
Ana Paula Vasconcelos Cesteiro — 8 de Maio de 2005.
Ana Rita Abrantes Guerreiro — 11 de Maio de 2005.
Ana Rita Santos Sobral — 8 de Maio de 2005.
Ana Rita Pereira Silva — 4 de Maio de 2005.
Ana Rita Marques Gonçalves — 30 de Maio de 2005.
Ana Rosa Flora Rodrigues — 2 de Maio de 2005.
Ana Sofia Ilhéu Plácido — 18 de Maio de 2005.
Anabela Agra Teixeira Santos — 19 de Maio de 2005.
Anabela Rocha Oliveira Rego Seixas — 5 de Maio de 2005.
Andreia Sofia Oliveira Chagas — 3 de Maio de 2005.
Anita Pinto Brunhoso — 2 de Maio de 2005.
António Fernando Oliveira Pinto — 23 de Maio de 2005.
Bruno Miguel Filipe Santos — 2 de Maio de 2005.
Bruno Miguel Paiva Lemos — 17 de Maio de 2005.
Bruno Miguel Pinto Soares — 9 de Maio de 2005.
Bruno Ricardo Pinto Fernandes — 7 de Maio de 2005.
Carla Maria Domingos Grilo Simões — 8 de Maio de 2005.
Carla Maria Ferreira Espiga Canárias — 2 de Maio de 2005.
Carla Maria Santos Tavares — 3 de Maio de 2005.
Carminda Maria Batista Chagas — 3 de Maio de 2005.
Cátia Isabel Jesus Martins — 19 de Maio de 2005.
Célia Maria Silva Seno Nascimento — 8 de Maio de 2005.
Cidália Albuquerque Pereira Carvalho Jesus — 3 de Maio de 2005.
Cidália Maria Costa Ferreira — 8 de Maio de 2005.
Cristina Maria Henriques Rosa — 2 de Maio de 2005.
Jorge Manuel Ferreira Nascimento — 22 de Maio de 2005.
Jorge Paulo Lopes Henriques — 16 de Maio de 2005.
José António Pimenta Martins — 9 de Maio de 2005.
José Luís Silva Bogalho — 24 de Maio de 2005.
José Martins Ferreira Silva Jesus — 9 de Maio de 2005.
José Manuel Pinha Silva — 5 de Maio de 2005.
Júlia David Quintada — 28 de Maio de 2005.
Leonor Maria Lima Fernandes — 3 de Maio de 2005.
Liliana Andreia Teixeira Vasques — 9 de Maio de 2005.
Luísa Maria Melo Cunha Andrade — 8 de Maio de 2005.
Luís Miguel Marques Silva — 2 de Maio de 2005.
Marco André Dias Marques Ferreira — 2 de Maio de 2005.
Marco Silva Rodrigues — 2 de Maio de 2005.
Maria Amélia Bernardes Pereira Garcia — 2 de Maio de 2005.
Maria Amónia Chaparro Prazeres Cipriano — 11 de Maio de

2005.
Maria Antónia Quinta Soeiro — 3 de Maio de 2005.
Maria Cidália Silva Cardoso Caetano Oliveira — 25 de Maio de

2005.
Maria Fátima Basílio Ramos Rodrigues — 5 de Maio de 2005.
Maria de Fátima Domingues Vaz — 11 de Maio de 2005.
Maria Fátima Pereira Lopes — 16 de Maio de 2005.
Maria Fátima Vieira Barroca — 18 de Maio de 2005.
Maria La Salete Santos Leitão — 2 de Maio de 2005.
Maria Lurdes Rodrigues Almeida Pinto — 3 de Maio de 2005.
Maria Amparo Ilhéu Simões Almeida — 3 de Maio de 2005.
Maria Céu Gonçalves — 25 de Maio de 2005.
Maria Fernanda Ascensão Duarte — 3 de Maio de 2005.
Maria Fernanda Carvalhinho Moisão — 8 de Maio de 2005.
Maria Filomena Gomes Pinto — 20 de Maio de 2005.
Maria Irene Polide Mata Passos Sousa — 3 de Maio de 2005.
Maria Isabel Jordão Gira — 9 de Maio de 2005.
Maria Isabel Lopes Conceição — 16 de Maio de 2005.
Maria João Alípio Cardoso Rocha — 18 de Maio de 2005.
Maria Julieta Antunes Bernardino Ferreira — 9 de Maio de 2005.
Maria Lurdes Almeida Oliveira Esperto Favas — 2 de Maio de

2005.
Maria Pedro Ferreira Nazaré Neto — 4 de Maio de 2005.
Mariazinha Graça Monteiro — 16 de Maio de 2005.
Marina Rute Pereira Sá Brás — 3 de Maio de 2005.
Paula Cristina Garcia Martins Marques — 2 de Maio de 2005.
Patrícia Alexandra Descalço Guerreiro — 20 de Maio de 2005.
Nuno Tiago Sousa Oliveira Martins Cabrita — 9 de Maio de

2005.
Nuno Miguel Gomes Silva — 7 de Maio de 2005.
Nuno Miguel Amaro Bernardo — 9 de Maio de 2005.
Nuno Alexandre Martins Menier Monteiro — 4 de Maio de 2005.
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Nice Alexandra Antão Antunes — 7 de Maio de 2005.
Neusa Filipa Santos Alves — 5 de Maio de 2005.
Nadia Carina Bravo Pimenta — 8 de Maio de 2005.
Paulo Alexandre Peres Cunha Santos — 28 de Maio de 2005.
Paulo Jorge Alves Cruz — 11 de Maio de 2005.
Paulo Jorge Lopes Henriques — 9 de Maio de 2005.
Paulo Manuel Ferreira Domingos — 9 de Maio de 2005.
Pedro António Carapinha Bilro — 9 de Maio de 2005.
Dulce Maria Santos Cruz Teixeira — 8 de Maio de 2005.
Dulce Maria Guinapo Campos Santos — 8 de Maio de 2005.
Edmundo Carlos Batista Gasalho Santos — 8 de Maio de 2005.
Eleanora Rita Araújo Rodrigues Silva — 28 de Maio de 2005.
Elisabete Maria Martins Frutuoso Narciso — 5 de Maio de 2005.
Elsa Maria Soares Monteiro — 8 de Maio de 2005.
Fernanda Carlota Oliveira Fernandes — 7 de Maio de 2005.
Fernanda Maria Santos Marques Rodrigues — 8 de Maio de 2005.
Fernanda Maria Mendes Lopes Ferreira — 5 de Maio de 2005.
Fernanda Maria Prates Claudino Alves — 8 de Maio de 2005.
Fernanda Paula Santos Gonçalves — 9 de Maio de 2005.
Fernando Jorge Conceição Gonçalves Silva — 8 de Maio de 2005.
Fernando José Carvalho Rodrigues — 3 de Maio de 2005.
Filipe Manuel Batista Mota — 5 de Maio de 2005.
Filomena Maria Almeida Mano Brito — 2 de Maio de 2005.
Filomena Maria Castilho Santos Cardoso — 2 de Maio de 2005.
Francisco Manuel Domingues Torres — 20 de Maio de 2005.
Francisco Nuno Novais Macedo — 17 de Maio de 2005.
Helena Maria Guedes Silva Durão Fernandes — 23 de Maio de

2005.
Ilda Cristina Moura Alves Casimiro Pereira — 2 de Maio de 2005.
Isabel Andreia Almeida Mendes — 24 de Maio de 2005.
Isabel Farida Godinho Cruz Pires — 23 de Maio de 2005.
Isabel Maria Pereira Lopes Godinho — 8 de Maio de 2005.
Isabel Maria Simão Banha Alves — 3 de Maio de 2005.
Joana Maria Prates Mota — 12 de Maio de 2005.
João Filipe Martins Vasconcelos — 9 de Maio de 2005.
João José Cruz Rosário — 23 de Maio de 2005.
João Manuel Pinto Lima — 3 de Maio de 2005.
Jorge Manuel Santos Filipe — 28 de Maio de 2005.
Regina Maria Correia Gomes Figueira Dias — 9 de Maio de 2005.
Regina Maria Ferreira Padinha Cera — 26 de Maio de 2005.
Ricardo Filipe Raposo Sequeira — 9 de Maio de 2005.
Ricardo Jorge Dinis Veloso — 2 de Maio de 2005.
Ricardo Jorge Ferreira Marcelino — 9 de Maio de 2005.
Ricardo José Carrilho Ribeiro — 9 de Maio de 2005.
Ricardo Nuno Dias Oliveira — 2 de Maio de 2005.
Rita Alexandra Santos Rei — 2 de Maio de 2005.
Rosa Maria Santos Evaristo — 11 de Maio de 2005.
Rosa Maria Gonçalves Brito Furtado — 8 de Maio de 2005.
Rui Jorge Santos Lima — 7 de Maio de 2005.
Rute Isabel Madeira Coelho Santos — 2 de Maio de 2005.
Sandra Cristina Pereira Sobral — 19 de Maio de 2005.
Sandra Isabel Félix Rovisco Fernandes — 12 de Maio de 2005.
Sandra Patrícia Soares Nery Martins Fernandes — 28 de Maio

de 2005.
Sandra Sofia Mendes Fernandes — 12 de Maio de 2005.
Sérgio Paulo Pereira Soares — 8 de Maio de 2005.
Sónia Alexandra Silva Marques — 11 de Maio de 2005.
Sónia Margarida Amaral Toste — 2 de Maio de 2005.
Susana Alexandra Vasco de Oliveira — 15 de Maio de 2005.
Tiago André Matos Simões — 2 de Maio de 2005.
Tiago Filipe Gomes Silva — 3 de Maio de 2005.
Vanda Cristina Fernandes Rodrigues — 9 de Maio de 2005.
Vanda Sónia Almeida Natalio — 9 de Maio de 2005.
Verónica Sandra Gamas Casfrelas — 9 de Maio de 2005.
Wilson Rosário Souza — 8 de Maio de 2005.

(Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

27 de Dezembro de 2005. — O Director de Serviços de Gestão de
Recursos Humanos, Inácio Oliveira. 3000193452

Contrato
Devidamente ratificado por deliberação de 17 de Novembro de

2005 do conselho de administração da Região de Saúde de Lisboa e
Vale do Tejo, foram celebrados os seguintes contratos de trabalho a
termo certo, nos termos 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 Mar-
ço, pelo prazo de três meses, eventualmente renováveis por igual

período até ao limite de seis meses, para o exercício de funções cor-
respondentes à categoria abaixo indicada, com efeitos às datas men-
cionadas:

Enfermeiros:

Ana Alexandra Sancho Santos — 4 de Abril de 2005.
Ana Maria Santos Teixeira — 13 de Abril de 2005.
Ana Vanessa Guerreiro Reyes — 4 de Abril de 2005.
Anabela Brígida Isabel Conceição Sinadinse — 11 de Abril de

2005.
Anabela Ramos Gonçalves — 18 de Abril de 2005.
António Silva Vieira — 11 de Abril de 2005.
António José Fernandez Galvez — 4 de Abril de 2005.
Cláudia Sofia Santos Bom — 7 de Abril de 2005.
Emanuel António Zambujo Boieiro — 12 de Abril de 2005.
Francisca Maria Tojo Lago — 1 de Abril de 2005.
Gemma Elvira Clemente — 11 de Abril de 2005.
Javier Fernandez Alvarez — 4 de Abril de 2005.
Jesus Hoyos Mohedano — 4 de Abril de 2005.
João Miguel Lopes Casanova Felgueiras — 4 de Abril de 2005.
Judit Ares Groba — 4 de Abril de 2005.
Justo Ruiz López — 4 de Abril de 2005.
Mara Cristina Sousa Freitas — 21 de Abril de 2005.
Maria Augustina Cívico Bracero — 26 de Abril de 2005.
Maria Isabel Martin Trenado — 6 de Abril de 2005.
Maria José Ariza Vela — 26 de Abril de 2005.
Maria Luísa Cavaleiro Ferreira Mousinho Figueiredo — 25 de

Abril de 2005.
Maria Sandra Piedade Malonda Goma — 4 de Abril de 2005.
Marisa Cristina Xastre Salgado — 1 de Abril de 2005.
Marlene Elisa Vieira Mendes — 13 de Abril de 2005.
Pablo Garcia Galan Ruiz — 4 de Abril de 2005.
Patrícia Maria Pisco Pacheco Matos — 4 de Abril de 2005.
Pedro José Mazissa Gomes — 4 de Abril de 2005.
Rebeca Lomberdia Perez — 4 de Abril de 2005.
Sandra Amélia Poças Andrino — 13 de Abril de 2005.
Sandra Castro Ferrero — 4 de Abril de 2005.
Sebastiana Ligero Gonzalez — 4 de Abril de 2005.
Sofia Matos Sousa Pinto — 4 de Abril de 2005.
Sónia Maria Cidon Fernandez — 18 de Abril de 2005.
Susana Barreiros Franco — 4 de Abril de 2005.

(Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

30 de Dezembro de 2005. — O Director de Serviços de Gestão de
Recursos Humanos, Inácio Oliveira. 3000193451

Contrato
Devidamente ratificado por deliberação de 17 de Novembro de

2005 do conselho de administração da Região de Saúde de Lisboa e
Vale do Tejo, foram celebrados os seguintes contratos de trabalho a
termo certo, nos termos 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 Mar-
ço, pelo prazo de três meses, eventualmente renováveis por igual
período até ao limite de seis meses, para o exercício de funções cor-
respondentes à categoria abaixo indicada, com efeitos às datas men-
cionadas:

Assistente administrativo:

Maria José Roque Coimbra Mano — 23 de Março de 2005.
Alexandra Sofia Belo Pires Duarte — 31 de Março de 2005.
António Alberto Barbosa Monteiro Macedo — 15 de Março de

2005.
Bruno Mauro Rodrigues Bandeira Garcês — 16 de Março de 2005.
Bruno Ricardo Cunha Nunes Gomes — 1 de Março de 2005.
Carla Sofia Covas Piloto Andrade Martins — 1 de Março de 2005.
Cátia Sofia Gonçalves Costa — 1 de Março de 2005.
Célia Maria Machado Oliveira — 22 de Março de 2005.
Cláudia Ema Castro Moniz Maia — 1 de Março de 2005.
Cláudia Filipa Brigolas Silva — 28 de Março de 2005.
Carla Mariza Silva Augusto — 14 de Março de 2005.
Diana Martins Ferraz — 1 de Março de 2005.
Filipa Alexandra Dias Palma — 1 de Março de 2005.
Helga Margarida Simões Nunes Tavares António — 15 de Mar-

ço de 2005.
Inês Carina Rodrigues Pereira — 1 de Março de 2005.
Ivo Miguel Amorim Campos — 16 de Março de 2005.
Lídia Maria Ornelas Galinho — 17 de Março de 2005.
Luís Filipe Pereira Farinha — 15 de Março de 2005.
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Luís Miguel Massa Fernandes — 14 de Março de 2005.
Magda Sofia Plácido Veloso Ressurreição — 1 de Março de 2005.
Márcia Franco Silva Afonso — 8 de Março de 2005.
Marco António Carrila Silva Machado — 11 de Março de 2005.
Maria João Gouveia Pires — 1 de Março de 2005.
Marina Isabel Calabaça Mondão — 2 de Março de 2005.
Marta Sofia Santos Pereira — 1 de Março de 2005.
Micael Afonso Seborro — 1 de Março de 2005.
Natacha Grossinho Graça — 17 de Março de 2005.
Nélia Alexandra Lucrécia Ginja — 29 de Março de 2005.
Nuno Israel Figueira Martins — 16 de Março de 2005.
Paula Alexandra Leal Alves Diniz da Silva — 1 de Março de

2005.
Paula Alexandra Perpétua Dinis Sousa — 16 de Março de 2005.
Pedro Miguel Ramos Pires — 1 de Março de 2005.
Rita Marisa Fernandes Reis — 31 de Março de 2005.
Samuel Nogueira Figueiredo — 1 de Março de 2005.
Sara Isabel Silva Moura Marques — 1 de Março de 2005.
Sofia Inês Pinheiro Martins — 14 de Março de 2005.
Sónia Maria Borges Sá — 24 de Março de 2005.
Sónia Paula Teixeira Santos Elias — 1 de Março de 2005.
Suzete Marina Ferreira Menezes Pinho — 1 de Março de 2005.
Sílvia Gomes Barreira — 24 de Março de 2005.
Vânia Campos Oliveira — 24 de Março de 2005.
Vera Cristina Correia Saraiva Nascimento — 8 de Março de 2005.

(Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

30 de Dezembro de 2005. — O Director de Serviços de Gestão de
Recursos Humanos, Inácio Oliveira. 3000193445

Contrato
Devidamente ratificado por deliberação de 17 de Novembro de

2005 do conselho de administração da Região de Saúde de Lisboa e
Vale do Tejo, foram celebrados os seguintes contratos de trabalho a
termo certo, nos termos 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 Mar-
ço, pelo prazo de três meses, eventualmente renováveis por igual
período até ao limite de seis meses, para o exercício de funções cor-
respondentes à categoria abaixo indicada, com efeitos às datas men-
cionadas:

Auxiliares de acção médica:

Adelaide Maria Marques Alves Silva Albuquerque — 6 de Julho
de 2005.

Adelina Jesus Macedo Figueiredo — 28 de Julho de 2005.
Alcinda Jesus Almeida Bontempo — 6 de Julho de 2005.
Alexandra Elisabete Arsénio Kebe Almeida — 18 de Julho de

2005.
Alexandra Manuel Moita Fonseca — 6 de Julho de 2005.
Amélia Céu Relvas Ferreira — 6 de Julho de 2005.
Ana Augusta Sousa — 17 de Julho de 2005.
Ana Paula Henriques Santos Duarte — 17 de Julho de 2005.
Ana Paula Santos Campos Brites — 7 de Julho de 2005.
Ana Sofia Casca Lopes Rigueira — 1 de Julho de 2005.
Andreia Maria Paiva Gouveia — 6 de Julho de 2005.
Antero César Raposo Dengucho — 6 de Julho de 2005.
Bárbara Pires Nabais Rodrigues — 6 de Julho de 2005.
Carla Manuela Rosa Sá Bello — 18 de Julho de 2005.
Carla Sofia Santos Vaz — 18 de Julho de 2005.
Carolina Maria Rossa Cachola — 6 de Julho de 2005.
Celene Abrantes Coelho — 6 de Julho de 2005.
Célia Maria Ribeiro Cardoso — 6 de Julho de 2005.
Celso Gonçalves Cardoso — 18 de Julho de 2005.
Cláudia Sofia Rodrigues Soares — 20 de Julho de 2005.
Crisálida Santos Henriques Malveiro — 13 de Julho de 2005.
Custódia Maria Cavaco Amaro Roberto — 17 de Julho de 2005.
Deolinda Maria Mendes Moreira Cruz — 13 de Julho de 2005.
Diana Carla Gomes Alves — 17 de Julho de 2005.
Dinazarda Patrícia Almeida Seguy — 6 de Julho de 2005.
Domicilia Natividade Matias Loureiro — 17 de Julho de 2005.
Domingos Teodoro Silvestre — 17 de Julho de 2005.
Maria Leonor Santos Torrado Jordão — 6 de Julho de 2005.
Maria Lurdes Ladeira Pinheiro Santos — 6 de Julho de 2005.
Maria Manuela Jesus Governo — 20 de Julho de 2005.
Maria Manuela Matos Cadete Morgado — 6 de Julho de 2005.
Maria Manuela Vilão Matos — 6 de Julho de 2005.
Maria Margarida Mourinho Bicho — 6 de Julho de 2005.
Maria Narcisa Faria Rodrigues — 6 de Julho de 2005.

Maria Natália Oliveira Gonçalves Pereira — 17 de Julho de 2005.
Maria Otília Rodrigues Mendes Ribeiro — 6 de Julho de 2005.
Marianela Arsénio Henriques Luzia — 6 de Julho de 2005.
Matilde Jesus Marques Alves Jorge — 6 de Julho de 2005.
Patrícia Alexandra Vieira Nascimento — 6 de Julho de 2005.
Patrocínia Mendes Maurício Sousa — 6 de Julho de 2005.
Paula Cristina Claro Rodrigues — 6 de Julho de 2005.
Paula Cristina Lopes Henriques Barão — 18 de Julho de 2005.
Paula Irene Valente Furtado Cardoso — 20 de Julho de 2005.
Paulo Fernando Almeida Cunha — 18 de Julho de 2005.
Paulo Jorge Silva Ferreira — 6 de Julho de 2005.
Pedro Alexandre Vital Tavares Monteiro — 17 de Julho de 2005.
Pedro Miguel Matos Paulo — 17 de Julho de 2005.
Ricardo Jorge Barbosa Camelo — 18 de Julho de 2005.
Rosa Maria Campos Santos — 6 de Julho de 2005.
Rosália Maria Jesus Urbano Cerqueira — 6 de Julho de 2005.
Rui Daniel Ferreira Marques Silva — 6 de Julho de 2005.
Sandra Cristina Costa Correia — 18 de Julho de 2005.
Sandra Sofia Ribeiro Gonçalves Godinho — 6 de Julho de 2005.
Sérgio Alexandre Gonçalves Beira — 18 de Julho de 2005.
Sérgio Manuel Jesus Taniça — 18 de Julho de 2005.
Sílvia Fátima Araújo Monteiro — 18 de Julho de 2005.
Sílvia Isabel Ai-Ai Monteiro — 6 de Julho de 2005.
Sónia Alexandra Ferreira Alves — 17 de Julho de 2005.
Sónia Margarida Martins Gomes Fernandes — 6 de Julho de 2005.
Vanessa Alexandra Ferreira Menezes Pinho Nogueira — 6 de

Julho de 2005.
Vera Lúcia Santos Baião — 13 de Julho de 2005.
Zulmira Rodrigues Melo — 6 de Julho de 2005.
Fátima Milene Santos Costa Duarte — 18 de Julho de 2005.
Fátima Sofia Ribeiro Martins — 6 de Julho de 2005.
Filomena Maria Maio Gonçalves Subtil — 6 de Julho de 2005.
Gracinda Conceição Capelo Sousa Martins Dias — 18 de Julho

de 2005.
Irina Maria Amarelinho Pereira — 17 de Julho de 2005.
Isabel Maria Palha Coelho Rocha Freitas — 7 de Julho de 2005.
Joana Manuel Gonçalves Fonseca — 6 de Julho de 2005.
João Filipe Noé Gusmão Carmo — 4 de Julho de 2005.
João Nuno Alves Silva — 18 de Julho de 2005.
Jorge Casimiro Jesus Tavares — 4 de Julho de 2005.
José António Barreto Gonçalves Pinto — 4 de Julho de 2005.
José Henrique Careto Lopes — 17 de Julho de 2005.
La Salette Maria Castro Sacramento Teixeira — 6 de Julho de

2005.
Laurinda Silva Pereira — 6 de Julho de 2005.
Lénia Conceição Rosa Patinha Bogalho — 17 de Julho de 2005.
Liliana Sofia Reis Cunha — 18 de Julho de 2005.
Lizete Maria Ferreira Gomes — 13 de Julho de 2005.
Lucinda Carmo Viegas Iria Freitas — 18 de Julho de 2005.
Lucinda Maria Gulipa Parelho Ferreira — 13 de Julho de 2005.
Luís Filipe Gomes Carvalho — 7 de Julho de 2005.
Luís Miguel Santos Lima — 6 de Julho de 2005.
Maria Auxilia Gomes Santos — 6 de Julho de 2005.
Maria Jesus Dias Gonçalves Correia Fonseca — 6 de Julho de

2005.
Maria Jesus Nunes Pachela — 4 de Julho de 2005.
Maria Nazaré Lopes Ribeiro — 4 de Julho de 2005.
Maria Elisabete Gonçalves Alves Silva — 18 de Julho de 2005.
Maria Fernanda Lucas Leitão — 18 de Julho de 2005.
Maria Guilhermina Pascoalinho Rebelo — 25 de Julho de 2005.
Maria Helena Magalhães Carvalho — 17 de Julho de 2005.
Maria Inês Lopes Andrade Espírito Santo — 6 de Julho de 2005.
Maria Isabel Conceição Ferreira Tavares — 6 de Julho de 2005.
Maria Ivone Bartolo Ribeiro Ferreira — 17 de Julho de 2005.
Dora Cristina Rodrigues Dias — 1 de Agosto de 2005.
Elisabete Almeida Chamane Cardoso — 1 de Agosto de 2005.
Tânia Alexandra Matos Campos — 1 de Agosto de 2005.
Vasco Miguel Machado Leça — 1 de Agosto de 2005.
Hugo Alexandre Rocha Ramos — 1 de Agosto de 2005.
Inácia Eufresina Coelho Ferro — 1 de Agosto de 2005.
Isilda Maria Gomes Camões Primo — 1 de Agosto de 2005.
João Miguel Pereira Silva Pinto — 1 de Agosto de 2005.
Lisete Hilária Silva Batista Paulo — 1 de Agosto de 2005.
Luís António Vaz Santos — 1 de Agosto de 2005.
Maria João Carvalho Pereira Sá Cerqueira — 1 de Agosto de 2005.
Maria José Jesus Nunes Cartaxo — 1 de Agosto de 2005.

(Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

27 de Dezembro de 2005. — O Director de Serviços de Gestão de
Recursos Humanos, Inácio Oliveira. 3000193448
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Contrato
Devidamente ratificado por deliberação de 17 de Novembro de

2005 do conselho de administração da Região de Saúde de Lisboa e
Vale do Tejo, foram celebrados os seguintes contratos de trabalho a
termo certo, nos termos 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 Mar-
ço, pelo prazo de três meses, eventualmente renováveis por igual
período até ao limite de seis meses, para o exercício de funções cor-
respondentes à categoria abaixo indicada, com efeitos às datas men-
cionadas:

Enfermeiros:

Alexandra Sofia Tomás Fernandes Caseiro — 22 de Fevereiro de
2005.

Ana Maria Pereira Almeida Santos — 3 de Fevereiro de 2005.
Ana Matilde Ferreira Reis Barreto Quontas — 3 de Fevereiro de

2005.
Catarina Alexandra Querido Cruz — 22 de Fevereiro de 2005.
Catarina Mendes Beirão — 22 de Fevereiro de 2005.
Célia Regina Marques Pereira — 17 de Fevereiro de 2005.
Cláudia Maria Morgado Sousa — 18 de Fevereiro de 2005.
Cristina Camões Dominguez — 24 de Fevereiro de 2005.
Daniela Rute Marques Ferreira Cruz — 9 de Fevereiro de 2005.
Isabel Maria Barreiro Curto — 3 de Fevereiro de 2005.
Isabel Maria Sousa Koch Fritz — 24 de Fevereiro de 2005.
Liliana Pereira Silva — 24 de Fevereiro de 2005.
Lino Daniel Correia Dias — 3 de Fevereiro de 2005.
Marco Paulo Lopes Oliveira — 3 de Fevereiro de 2005.
Marta Alexandra Ramos Fonseca — 17 de Fevereiro de 2005.
Natércia Lourenço Carvalho — 9 de Fevereiro de 2005.
Raquel Alexandra Ramos Fonseca — 17 de Fevereiro de 2005.
Sónia Isabel Jesus Correia Rodrigues — 9 de Fevereiro de 2005.
Susana Barreiros Franco — 17 de Fevereiro de 2005.
Susana Isabel Fernandes Amado — 3 de Fevereiro de 2005.
Tiago Manuel Ferreira Amaral — 17 de Fevereiro de 2005.
Vera Lúcia Cordeiro Martins — 9 de Fevereiro de 2005.
Vera Mónica Cuco Magarreiro — 17 de Fevereiro de 2005.
Ana Isabel Santos Louceiro — 2 de Março de 2005.
Ana Paula Ramalho Padilha Moreira — 14 de Março de 2005.
Babita Suryakant — 2 de Março de 2005.
Cátia Alexandra Dias Moreira Afonso — 1 de Março de 2005.
Cátia Sofia Conceição Carvalho Sena — 2 de Março de 2005.
Cristina Maria Bento Gordo — 2 de Março de 2005.
José Gregório Gonçalves Oliveira — 2 de Março de 2005.
Luís Filipe Félix Tomás — 2 de Março de 2005.
Márcia Isabel Sardinha Carranca — 2 de Março de 2005.
Marta Alexandra Ribeiro Brites — 2 de Março de 2005.
Pedro Martins Barroqueiro Martins — 2 de Março de 2005.
Sandra Maria Monteiro Henriques — 2 de Março de 2005.
Sónia Patrícia Guerreiro Costa Semedo — 2 de Março de 2005.

(Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

27 de Dezembro de 2005. — O Director de Serviços de Gestão de
Recursos Humanos, Inácio Oliveira. 3000193450

Contrato
Devidamente ratificado por deliberação de 17 de Novembro de

2005 do conselho de administração da Região de Saúde de Lisboa e
Vale do Tejo, foram celebrados os seguintes contratos de trabalho a
termo certo, nos termos 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 Mar-
ço, pelo prazo de três meses, eventualmente renováveis por igual
período até ao limite de seis meses, para o exercício de funções cor-
respondentes à categoria abaixo indicada, com efeitos às datas men-
cionadas:

Enfermeiros:

Joana Belém Silva Rodrigues — 26 de Setembro de 2005.
Marisa Cristina Xastre Salgado — 1 de Outubro de 2005.

(Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

27 de Dezembro de 2005. — O Director de Serviços de Gestão de
Recursos Humanos, Inácio Oliveira. 3000193453

Contrato
Devidamente ratificado por deliberação de 17 de Novembro de

2005 do conselho de administração da Região de Saúde de Lisboa e
Vale do Tejo, foram celebrados os seguintes contratos de trabalho a
termo certo, nos termos 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 Mar-
ço, pelo prazo de três meses, eventualmente renováveis por igual
período até ao limite de seis meses, para o exercício de funções cor-
respondentes à categoria abaixo indicada, com efeitos às datas men-
cionadas:

Enfermeiros:

Ana Rita Silva Gama Campos — 8 de Maio de 2005.
Gabriel Ramirez Dominguez — 9 de Maio de 2005.
Luís Carrasco Berrocal — 3 de Maio de 2005.
Patrícia Perez Gonzalez — 12 de Maio de 2005.
Sónia Alexandra Frias Correia — 2 de Maio de 2005.
Jorge Conde Perez — 5 de Junho de 2005.
Maria Jesus Martinez Fernandez — 4 de Junho de 2005.
Yolanda Sanchez Garcia — 24 de Junho de 2005.
Maria Teresa Luceno Sastre — 27 de Junho de 2005.
Catarina Garcias Santos Jorge — 18 de Julho de 2005.
Diana Teresa Ginjo Jantarada — 31 de Julho de 2005.
Joana Patrícia Pereira Batista Braga — 7 de Julho de 2005.
Jorge Macias Blanco — 31 de Julho de 2005.

(Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

27 de Dezembro de 2005. — O Director de Serviços de Gestão de
Recursos Humanos, Inácio Oliveira. 3000193454

Contrato
Devidamente ratificado por deliberação de 23 de Novembro de

2005 do conselho de administração da Região de Saúde de Lisboa e
Vale do Tejo, foram celebrados os seguintes contratos de trabalho a
termo certo, nos termos 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 Mar-
ço, pelo prazo de três meses, eventualmente renováveis por igual
período até ao limite de seis meses, para o exercício de funções cor-
respondentes à categoria abaixo indicada, com efeitos às datas men-
cionadas:

Enfermeiros:

Ana Sofia Azevedo Fernandes — 10 de Fevereiro de 2005.
Joana Barroso Vieira — 10 de Fevereiro de 2005.
Mar Del Mar Gonzalez Marquez — 3 de Fevereiro de 2005.
Patrícia Almeida Matos — 3 de Fevereiro de 2005.
Tânia Alexandra Duarte Santos — 3 de Fevereiro de 2005.
Andreina Cecília Oliveira Tavares — 4 de Março de 2005.
Bruno Miguel Neto Henriques — 2 de Março de 2005.
Isabel Maria Vazquez Fuentes — 22 de Março de 2005.
Patrícia Garcia Garrido — 7 de Março de 2005.
Ana Daniela Lopes Narciso — 1 de Março de 2005.
Sofia Alexandra Franco França — 2 de Março de 2005.

(Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

28 de Dezembro de 2005. — O Director de Serviços de Gestão de
Recursos Humanos, Inácio Oliveira. 3000193455

Contrato
Devidamente ratificado por deliberação de 17 de Novembro de

2005 do conselho de administração da Região de Saúde de Lisboa e
Vale do Tejo, foram celebrados os seguintes contratos de trabalho a
termo certo, nos termos 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 Mar-
ço, pelo prazo de três meses, eventualmente renováveis por igual
período até ao limite de seis meses, para o exercício de funções cor-
respondentes à categoria abaixo indicada, com efeitos às datas men-
cionadas:

Médicos:

Marco Aurélio Castro — 1 de Agosto de 2005.
Isabel Maria Rodrigues Seves — 4 de Julho de 2005.
Hélder Manuel Veríssimo Silvestre — 23 de Agosto de 2005.
Ana Isabel Pina Clemente Fidalgo — 15 de Setembro de 2005.
Carlos Dominguez Ortega — 15 de Setembro de 2005.
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Carlos Sanchez Lopez Berges — 15 de Setembro de 2005.
Maria Fátima Alves Costa — 15 de Setembro de 2005.
Pedro Stichini Vilela Hart Campos — 15 de Setembro de 2005.
Raquel Maria Alexandra Mega — 15 de Setembro de 2005.

(Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

27 de Dezembro de 2005. — O Director de Serviços de Gestão de
Recursos Humanos, Inácio Oliveira. 3000193446

Contrato
Devidamente ratificado por deliberação de 17 de Novembro de

2005 do conselho de administração da Região de Saúde de Lisboa e
Vale do Tejo, foram celebrados os seguintes contratos de trabalho a
termo certo, nos termos 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 Mar-
ço, pelo prazo de três meses, eventualmente renováveis por igual
período até ao limite de seis meses, para o exercício de funções cor-
respondentes à categoria abaixo indicada, com efeitos às datas men-
cionadas:

Assistente administrativo:

Ana Cristina Pereira Santos — 27 de Abril de 2005.
Ana Paula Pinto Neves Costa — 18 de Abril de 2005.
Anabela Pereira Oliveira — 8 de Abril de 2005.
Carla Cristina Palmeiro Barros — 22 de Abril de 2005.
Cláudia Maria Lopes Cunha Santos Oliveira — 13 de Abril de

2005.
Daniel Martins Tomásio — 11 de Abril de 2005.
Dina Susana Rocha Cardoso — 18 de Abril de 2005.
Dulce Maria Henriques Pinteus — 4 de Abril de 2005.
Filipa Freitas Valente Jacques Pedras — 18 de Abril de 2005.
Henrique Nuno Heliodoro Esteves — 11 de Abril de 2005.
Hugo Alexandre Lourenço David Casacas Silva — 8 de Abril de

2005.
João Aurélio Branco Verdelho Martins Alves — 4 de Abril de

2005.
João Miguel Cruz Grilo — 1 de Abril de 2005.
Márcia Jacinta David Pinheiro — 22 de Abril de 2005.
Maria Tomásia Almeida Anão Alegria — 4 de Abril de 2005.
Marina Alexandra Campos Morais Parente — 8 de Abril de 2005.
Marta Sofia Fernandes Borges — 8 de Abril de 2005.
Nuno Ricardo Albuquerque Silva — 13 de Abril de 2005.
Olga Martins Madeira Cordeiro — 18 de Abril de 2005.
Paula Alexandra Barbedo Botelho — 4 de Abril de 2005.
Rómulo Ticiano Monteiro Novais — 4 de Abril de 2005.
Sérgio Marques Pedreiras — 6 de Abril de 2005.
Susana Isabel Vasconcelos Barros — 15 de Abril de 2005.
Vanda Maria Abrantes Inácio — 19 de Abril de 2005.
Zenaida Neves Soares — 26 de Abril de 2005.

(Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

27 de Dezembro de 2005. — O Director de Serviços de Gestão de
Recursos Humanos, Inácio Oliveira. 3000193441

Contrato
Devidamente ratificado por deliberação de 17 de Novembro de

2005 do conselho de administração da Região de Saúde de Lisboa e
Vale do Tejo, foram celebrados os seguintes contratos de trabalho
a termo certo, nos termos 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, pelo prazo de três meses, eventualmente renováveis por
igual período até ao limite de seis meses, para o exercício de fun-
ções correspondentes à categoria abaixo indicada, com efeitos às
datas mencionadas:

Assistente administrativo:

João Miguel Cruz Grilo — 1 de Janeiro de 2005.
Rita Marisa Fernandes Reis — 1 de Janeiro de 2005.
Cláudia Filipa Brigolas Silva — 28 de Setembro de 2005.
Nélia Alexandra Lucrécia Ginja — 29 de Setembro de 2005.
Alexandra Sofia Belo Pires Duarte — 1 de Outubro de 2005.

(Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

27 de Dezembro de 2005. — O Director de Serviços de Gestão de
Recursos Humanos, Inácio Oliveira. 3000193442

Contrato
Devidamente ratificado por deliberação de 23 de Novembro de

2005 do conselho de administração da Região de Saúde de Lisboa e
Vale do Tejo, foram celebrados os seguintes contratos de trabalho a
termo certo, nos termos 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 Mar-
ço, pelo prazo de três meses, eventualmente renováveis por igual
período até ao limite de seis meses, para o exercício de funções cor-
respondentes à categoria abaixo indicada, com efeitos às datas men-
cionadas:

Assistente administrativo:

Ana Cláudia Reis Duarte — 4 de Maio de 2005.
Ana Cristina Lopes Pereira — 9 de Maio de 2005.
Ana Cristina Nero Pinto Costa — 23 de Maio de 2005.
Ana Filipa Gomes Correia Oliveira Guerreiro — 18 de Maio de

2005.
Ana Paula Santiago Couto Rodrigues — 16 de Maio de 2005.
Alexandra Sofia Costa Santana Sobral — 16 de Maio de 2005.
Anabela Santos Salgado Ferreira Moreira — 5 de Maio de 2005.
Antonieta Glória Pereira Costa — 11 de Maio de 2005.
Carla Susana Mendes Maia Paulino — 6 de Maio de 2005.
Carla Maria Feliciano Martins Santos — 8 de Maio de 2005.
Carla Sofia Rebelo Mendes — 18 de Maio de 2005.
Carlos Jorge Chaves Matos — 23 de Maio de 2005.
Cláudia Sofia Sobreira Pinguicha Rocha — 11 de Maio de 2005.
Cristiana Rute Luís Carvalho — 8 de Maio de 2005.
Erina Rosa Oliveira Sá Ferreira Cardoso Pereira — 23 de Maio

de 2005.
Estela Fátima Silva Pinto — 16 de Maio de 2005.
Filipa Alexandra Ruas Belchior Ferreira — 18 de Maio de 2005.
Isaura Luísa Piçarra Barata — 4 de Maio de 2005.
Joaquim Afonso Patrício Curado — 8 de Maio de 2005.
Maria Cláudia Duarte Chioto Balsinha — 23 de Maio de 2005.
Maria José Cheira Salsinha Ferreira — 16 de Maio de 2005.
Marisa Alexandra Ferreira Pereira — 4 de Maio de 2005.
Marta Lousada Oliveira Barata — 27 de Maio de 2005.
Marta Sofia Almeida Rodrigues Hipólito Sá — 4 de Maio de

2005.
Patrícia Alexandra Brandão Oliveira Almeida — 11 de Maio de

2005.
Paulo Miguel Saraiva Pimenta — 23 de Maio de 2005.
Paulo Sérgio Santos Ferreira Soqueiro — 23 de Maio de 2005.
Pedro Manuel Pereira Dourado Panão Reis — 23 de Maio de

2005.
Ricardo José Pousadas Lourenço — 4 de Maio de 2005.
Rosália Maria Sousa Cruz — 16 de Maio de 2005.
Severa Mendes Nogueira Farinha — 4 de Maio de 2005.
Sónia Alexandra Cordeiro — 4 de Maio de 2005.
Soraia Mendes Nogueira — 4 de Maio de 2005.

(Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

27 de Dezembro de 2005. — O Director de Serviços de Gestão de
Recursos Humanos, Inácio Oliveira. 3000193439

Contrato
Devidamente ratificado por deliberação de 23 de Novembro de

2005 do conselho de administração da Região de Saúde de Lisboa e
Vale do Tejo, foram celebrados os seguintes contratos de trabalho a
termo certo, nos termos 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 Mar-
ço, pelo prazo de três meses, eventualmente renováveis por igual
período até ao limite de seis meses, para o exercício de funções cor-
respondentes à categoria abaixo indicada, com efeitos às datas
mencionadas:

Assistente administrativo:

Ana Isabel Magina Silva — 23 de Junho de 2005.
Carla Sofia Fernandes Mendes — 6 de Junho de 2005.
David Rodrigues Farinha Moreira Lucas — 1 de Junho de 2005.
Elisabete Guinapo Campos — 6 de Junho de 2005.
Filomena Jesus Nunes Henriques Rodrigues — 14 de Junho de

2005.
Gil Miguel Pereira Francisco — 15 de Junho de 2005.
Isabel Maria Rosário Joaquim Ludovice Paixão — 21 de Junho

de 2005.
Liliana Vilela Silva Garrido — 1 de Junho de 2005.
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Marta Santos Rodrigues Nogueira — 17 de Junho de 2005.
Paula Maria Oliveira Rodrigues — 9 de Junho de 2005.
Paulo Fernando Sousa Conceição — 29 de Junho de 2005.
Rui Jorge Ferreira Caeiro — 29 de Junho de 2005.
Vera Lúcia Santana Tocha Artilheiro — 15 de Junho de 2005.
Susana Maria Rogado Bravo Godofredo — 27 de Junho de 2005.
Susana Rodrigues Gomes — 6 de Junho de 2005.
Vanda Cristina Quirino Pereira Matos — 1 de Junho de 2005.
Ricardo Nuno Rebelo Ramos Rocha Cunha — 6 de Junho de 2005.
Vítor Manuel Silva Alves — 27 de Junho de 2005.
Zélia Sofia Dinis Alves — 15 de Junho de 2005.

(Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

27 de Dezembro de 2005. — O Director de Serviços de Gestão de
Recursos Humanos, Inácio Oliveira. 3000193444

Contrato
Devidamente ratificado por deliberação de 23 de Novembro de

2005 do conselho de administração da Região de Saúde de Lisboa e
Vale do Tejo, foram celebrados os seguintes contratos de trabalho a
termo certo, nos termos 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 Mar-
ço, pelo prazo de três meses, eventualmente renováveis por igual
período até ao limite de seis meses, para o exercício de funções cor-
respondentes à categoria abaixo indicada, com efeitos às datas men-
cionadas:

Assistente administrativo:

Patrícia Alexandra Pereira Silva — 9 de Março de 2005.
Gabriela Maria Amador Rolo — 4 de Abril de 2005.
Anabela Antunes Salvado — 3 de Junho de 2005.
Sandra Maria Marques Urbano — 29 de Junho de 2005.
Susana Margarida Pires Lopes — 27 de Junho de 2005.

(Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

27 de Dezembro de 2005. — O Director de Serviços de Gestão de
Recursos Humanos, Inácio Oliveira. 3000193438

Contrato
Devidamente ratificado por deliberação de 17 de Novembro de

2005 do conselho de administração da Região de Saúde de Lisboa e
Vale do Tejo, foram celebrados os seguintes contratos de trabalho a
termo certo, nos termos 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 Mar-
ço, pelo prazo de três meses, eventualmente renováveis por igual
período até ao limite de seis meses, para o exercício de funções cor-
respondentes à categoria abaixo indicada, com efeitos às datas men-
cionadas:

Assistente administrativo:

Adília Ribeiro Lourenço Caçador — 18 de Julho de 2005.
Ana Filipa Teodoro Bonito Rama — 13 de Julho de 2005.
Ana Maria Pinto Carvalho Ramada — 27 de Julho de 2005.
Anabela Fonseca Amaro — 6 de Julho de 2005.
André Marques Simões Oliveira — 3 de Julho de 2005.
Bruno Miguel Ferreira Soares — 27 de Julho de 2005.
Carina Santoro Fonseca — 27 de Julho de 2005.
Carla Assunção Almeida Matos Ramalho — 18 de Julho de 2005.
Carla Sofia Sousa Barbosa — 20 de Julho de 2005.
Carolina Antunes Fortes Lelis — 4 de Julho de 2005.
Cátia Alexandra Paiva Vicente — 25 de Julho de 2005.
Cátia Alexandra Soeiro Magalhães — 21 de Julho de 2005.
Cátia Susana Boavida Henriques — 6 de Julho de 2005.
Cláudia Sofia Baltazar Fernandes — 28 de Julho de 2005.
Elisabete Dias Farinha — 7 de Julho de 2005.
Hélder António Costa Graça — 14 de Julho de 2005.
Hugo Bernardo Fortunato — 7 de Julho de 2005.
Isabel Maria Brás Gonçalves — 25 de Julho de 2005.
Isabel Maria Deus Lobo Silva — 13 de Julho de 2005.
Isabel Marina Neves Pereira — 27 de Julho de 2005.
Joana Isabel Cardoso Dias — 18 de Julho de 2005.
João Paulo Pinto Silva Emídio — 27 de Julho de 2005.
Margarida Maria Henriques Ai-Ai — 27 de Julho de 2005.
Maria Adelaide Dias Gil Lucas — 27 de Julho de 2005.
Maria Lurdes Pinto Oliveira Casa — 14 de Julho de 2005.
Maria Helena dos Santos Baião — 25 de Julho de 2005.

Maria Paula Filipe Serra Coutinho — 25 de Julho de 2005.
Pedro Miguel Afonso Carvalho — 12 de Julho de 2005.
Pedro Miguel Almeida Santos — 25 de Julho de 2005.
Pedro Miguel Andrade Veloso — 27 de Julho de 2005.
Pedro Miguel Silva Lopes — 20 de Julho de 2005.
Rui Miguel Pereira Nunes — 1 de Julho de 2005.
Rui Pedro Santos Oliveira — 27 de Julho de 2005.
Sara Cristina Nicolau Ferreira Santos — 1 de Julho de 2005.
Sara Sofia Almeida Guerreiro Soares — 31 de Julho de 2005.
Sílvia Sofia Leandro Catarino — 11 de Julho de 2005.
Sónia Raquel Teixeira Correia Raposo — 3 de Julho de 2005.
Vera Lúcia Marçal Justo — 27 de Julho de 2005.
Anabela Valentim Gonçalves — 1 de Agosto de 2005.
André Jorge Gonçalves Pina — 1 de Agosto de 2005.
Carla Maria Tavares Rodrigues — 1 de Agosto de 2005.
Fábio Cristiano Pinto Vinagre — 1 de Agosto de 2005.
Fátima Maria Fernandes Martins — 1 de Agosto de 2005.
Iolanda Maria Félix Eliseu — 1 de Agosto de 2005.
Joana Andreia Gomes Tavares — 1 de Agosto de 2005.
Patrícia Alexandra Correia Melo — 1 de Agosto de 2005.
Sandra Isabel Soares Guerreiro — 1 de Agosto de 2005.

(Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

30 de Dezembro de 2005. — O Director de Serviços de Gestão de
Recursos Humanos, Inácio Oliveira. 3000193435

Contrato
Devidamente ratificado por deliberação de 17 de Novembro de

2005 do conselho de administração da Região de Saúde de Lisboa e Vale
do Tejo, foram celebrados os seguintes contratos de trabalho a termo
certo, nos termos 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, pelo pra-
zo de três meses, eventualmente renováveis por igual período até ao
limite de seis meses, para o exercício de funções correspondentes à
categoria abaixo indicada, com efeitos às datas mencionadas:

Assistente administrativo:

Bruno Ricardo Cunha Nunes Gomes — 1 de Setembro de 2005.
Carla Sofia Covas Piloto Andrade Martins — 1 de Setembro de

2005.
Cátia Sofia Gonçalves Costa — 1 de Setembro de 2005.
Cláudia Ema Castro Moniz Maia — 1 de Setembro de 2005.
Filipa Alexandra Dias Palma — 1 de Setembro de 2005.
Inês Carina Rodrigues Pereira — 1 de Setembro de 2005.
Magda Sofia Plácido Veloso Ressurreição — 1 de Setembro de

2005.
Maria João Gouveia Pires — 1 de Setembro de 2005.
Micael Afonso Seborro — 1 de Setembro de 2005.
Samuel Nogueira Figueiredo — 1 de Setembro de 2005.
Sónia Paula Teixeira Santos Elias — 1 de Setembro de 2005.
Sara Isabel Silva Moura Marques — 1 de Outubro de 2005.

(Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

30 de Dezembro de 2005. — O Director de Serviços de Gestão de
Recursos Humanos, Inácio Oliveira. 3000193433

Contrato
Devidamente ratificado por deliberação de 17 de Novembro de

2005 do conselho de administração da Região de Saúde de Lisboa e Vale
do Tejo, foram celebrados os seguintes contratos de trabalho a termo
certo, nos termos 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, pelo pra-
zo de três meses, eventualmente renováveis por igual período até ao
limite de seis meses, para o exercício de funções correspondentes à
categoria abaixo indicada, com efeitos às datas mencionadas:

Auxiliares de acção médica:

Ana Paula Costa Carapeto Fernandes — 14 de Junho de 2005.
Anabela Esteves Durão — 3 de Junho de 2005.
Avelina Évora Cruz — 17 de Junho de 2005.
Carina Júlia Francisco Fernandes — 17 de Junho de 2005.
Carla Sofia Coutinho Costa Pereira — 1 de Junho de 2005.
César Filipe Matias Machado — 14 de Junho de 2005.
Cristiana Antunes Luís Cruz — 6 de Junho de 2005.
Eloisa Helena Sousa Figueiredo — 19 de Junho de 2005.
Elsa Maria Pereira Moreno — 17 de Junho de 2005.
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Fábio Cristiano Pinto Vinagre — 14 de Junho de 2005.
Fátima Fatu Jaló Cambai — 17 de Junho de 2005.
Guida Maria Bernardes Ventura Bruno — 3 de Junho de 2005.
Henrique Manuel Fernandes Ribeiro — 13 de Junho de 2005.
Hermínia Gomes Marques Cardoso — 6 de Junho de 2005.
Hugo César Correia — 14 de Junho de 2005.
Luzia João Moreno Cortiço Gonçalves — 14 de Junho de 2005.
Lucinda Conceição Dias Aguiar Rodrigues Alves — 15 de Junho

de 2005.
Libânia Costa Forbs — 25 de Junho de 2005.
Lacerda Souza Baptista — 23 de Junho de 2005.
Jorge Emanuel Salema Ventura — 3 de Junho de 2005.
João Pedro Pereira Monteiro — 1 de Junho de 2005.
João Carlos Jesus Barbosa — 27 de Junho de 2005.
Irene Silva Belo Monteiro Marques — 1 de Junho de 2005.
Manuel Francisco Beijinha Descalço — 2 de Junho de 2005.
Maria Anita Alves Baptista — 15 de Junho de 2005.
Maria Lourdes Silva Pedro Figueira — 1 de Junho de 2006.
Maria Carmo Beijinha Descalço — 2 de Junho de 2005.
Maria Carmo Jesus Gonçalves Chaves — 5 de Junho de 2005.
Maria Céu Santinhos Silva Machado — 23 de Junho de 2005.
Maria Fernanda Pereira Carmo Pedroso — 15 de Junho de 2005.
Maria João Moreira Carvalho Rosa Santos — 10 de Junho de

2005.
Narciso Damião Matias — 7 de Junho de 2005.
Patrícia Alexandra Cosme Sousa Dinis — 9 de Junho de 2006.
Raul Alberto Ferreira Moura — 3 de Junho de 2005.
Sandra Isabel Ramos Castelo — 21 de Junho de 2005.
Sílvia Marina Tavares — 14 de Junho de 2005.
Vera Lúcia Gonçalves Silva — 1 de Junho de 2005.
Vítor Manuel Porto Raposo — 15 de Junho de 2005.
Maria Gabriela Neves Brito Santos — 21 de Junho de 2005.
Maria Teresa Costa Lima Bertolo Morgado — 27 de Junho de

2005.
Paulo Jorge Rodrigues Santos — 17 de Junho de 2005.

(Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

27 de Dezembro de 2005. — O Director de Serviços de Gestão de
Recursos Humanos, Inácio Oliveira. 3000193431

Contrato
Devidamente ratificado por deliberação de 17 de Novembro de

2005 do conselho de administração da Região de Saúde de Lisboa e
Vale do Tejo, foram celebrados os seguintes contratos de trabalho a
termo certo, nos termos 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 Mar-
ço, pelo prazo de três meses, eventualmente renováveis por igual
período até ao limite de seis meses, para o exercício de funções cor-
respondentes às categorias abaixo indicadas, com efeitos às datas
mencionadas:

Auxiliar de acção médica:

Ana Filipa Carrilho Lopes — 29 de Setembro de 2005.
Cristina Paula Simões Pinho Leal Pires — 26 de Setembro de

2005.
Mário Joaquim Coelho Amaro — 28 de Setembro de 2005.
Ruben Miguel Dias Marques Ferreira — 26 de Setembro de 2005.

(Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

27 de Dezembro de 2005. — O Director de Serviços de Gestão de
Recursos Humanos, Inácio Oliveira. 3000193429

Contrato
Devidamente ratificado por deliberação de 23 de Novembro de

2005 do conselho de administração da Região de Saúde de Lisboa e
Vale do Tejo, foram celebrados os seguintes contratos de trabalho a
termo certo, nos termos 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 Mar-
ço, pelo prazo de três meses, eventualmente renováveis por igual
período até ao limite de seis meses, para o exercício de funções cor-
respondentes às categorias abaixo indicadas, com efeitos às datas
mencionadas:

Auxiliar de acção médica:

Cecília Jesus Madruga — 30 de Abril de 2005.
Paula Rodrigues Pereira Gama — 30 de Abril de 2005.

Ana Cristina Santos Antunes Pereira — 2 de Junho de 2005.
António Júlio Campos — 15 de Junho de 2005.
Lídia Lopes Dias Pinta Costa — 14 de Junho de 2005.
Pedro Jorge Marques Baptista — 21 de Junho de 2005.

(Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

27 de Dezembro de 2005. — O Director de Serviços de Gestão de
Recursos Humanos, Inácio Oliveira. 3000193447

Hospital de Júlio de Matos

Edital
Para os devidos efeitos informamos os herdeiros de Carlos Fer-

nando Carvalho, internado no Hospital Júlio de Matos até 2 de Maio
de 2005, data do seu falecimento, que se encontra à disposição nesta
instituição o espólio deixado pelo mesmo, devendo os interessados
ou seus representantes legais requerê-lo até 2 de Maio de 2006.

8 de Fevereiro de 2006. — Pelo Conselho de Administração, a Vogal
Executiva, Maria Armanda Miranda. 3000196008

Edital
Para os devidos efeitos informamos os herdeiros de José Pereira

Coelho, internado no Hospital Júlio de Matos até 21 de Maio de 2005,
data do seu falecimento, que se encontra à disposição nesta institui-
ção o espólio deixado pelo mesmo, devendo os interessados ou seus
representantes legais requerê-lo até 21 de Maio de 2006.

8 de Fevereiro de 2006. — Pelo Conselho de Administração, a Vogal
Executiva, Maria Armanda Miranda. 3000196009

TRIBUNAIS

TRIBUNAL DA COMARCA DE ANGRA DO HEROÍSMO

Anúncio
Processo n.º 31/06.7TBAGH.
Insolvência de pessoa colectiva (requerida).
Credora — Sabel — Distribuição Eléctrica, S. A., e outro(s).
Devedora — H. Viegas — Empreitadas Eléctricas, 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 Angra do Heroísmo, 2.º Juízo de An-
gra do Heroísmo, no dia 10 de Fevereiro de 2006, às 10 horas e
35 minutos (hora Açores), foi proferida sentença de declaração de
insolvência da devedora: H. Viegas — Empreitadas Eléctricas, L.da, nú-
mero de identificação fiscal 512041644, com endereço na Canada do
Faínha, 5, São Bento, 9700-214 Angra do Heroísmo, com sede na
morada indicada.

É administrador do devedor: Victor Hugo Viegas, com endereço na
Canada da Farinha, 5, São Bento, 9700 Angra do Heroísmo, a quem
é fixado domicílio na morada indicada.

Para administrador da insolvência é nomeada a pessoa adiante iden-
tificada, indicando-se o respectivo domicílio: Fernando Augusto
Acciaiolli Homem de Gouveia, com endereço no Largo de 2 de Mar-
ço, 65, 1.º, apartado 240, 9500-152 Ponta Delgada.

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

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

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

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

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

O prazo para a reclamação de créditos foi fixado em 30 dias.
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O requerimento de reclamação de créditos deve ser apresentado ou
remetido por via postal registada ao administrador da insolvência
nomeado, para o domicílio constante do presente edital (n.º 2 do ar-
tigo 128.º do CIRE), acompanhado dos documentos probatórios de
que disponham.

Mesmo o credor que tenha o seu crédito por reconhecido por de-
cisão definitiva, não está dispensado de o reclamar no processo de
insolvência (n.º 3 do artigo 128.º da 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 3 de Abril de 2006, pelas 14 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 repartição
pelos titulares daqueles créditos e pelo devedor (artigo 192.º do CIRE).

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

10 de Fevereiro de 2006. — A Juíza de Direito, Susana Rolo. —
A Oficial de Justiça, Patrícia Varalonga. 3000195677

TRIBUNAL DA COMARCA DE AROUCA

Anúncio
Processo n.º 760/05.2TBARC-B.
Prestação de contas do administrador (CIRE).
Administrador da insolvência — Elmano Relva Vaz.
Insolvente — Construções Marte — Mário Almeida Martins, L.da

A Dr.ª Carla Maria Marques Couto, juíza de direito deste Tribunal:

Faz saber que são os credores e a insolvente Construções Marte —
Mário Almeida Martins, L.da, número de identificação fiscal
502155647, com endereço em Vale, Mansores, 4540-000 Arouca,
notificados para, no prazo de 5 dias, decorridos que sejam 10 dias de
éditos, que começarão a contar-se da publicação do anúncio, se pro-
nunciarem sobre as contas apresentadas pelo administrador da insol-
vência (artigo 64.º, n.º 1, do CIRE).

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

24 de Fevereiro de 2006. — A Juíza de Direito, Carla Maria Mar-
ques Couto. — O Oficial de Justiça, Carlos Paulo Cardoso.

3000195615

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

Anúncio
Processo n.º 2755/05.7TBBCL-D.
Prestação de contas do administrador (CIRE).
Administrador da insolvência — Francisco Duarte.
Credora — Megapeugas — Indústria de Meias, L.da

A Dr.ª Carla Maria da Silva Sousa Oliveira, juíza de direito deste Tri-
bunal:

Faz saber que são os credores e a insolvente, notificados para, no
prazo de 5 dias, decorridos que sejam 10 dias de éditos, que começa-
rão a contar-se da publicação do anúncio, se pronunciarem sobre as
contas apresentadas pelo administrador da insolvência (artigo 64.º,
n.º 1, do CIRE).

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

21 de Fevereiro de 2006. — A Juíza de Direito, Carla Maria da
Silva Sousa Oliveira. — O Oficial de Justiça, Zacarias Coelho Costa.

1000298542

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

Anúncio
Processo n.º 1606/05.7TBBRR.
Insolvência de pessoa singular (requerida).
Requerente — Mundial — Agência de Câmbios, L.da

Insolvente — João Paulo Pinto Lourenço.

João Paulo Pinto Lourenço, nascido em 10 de Maio de 1965, na-
cional de Portugal, número de identificação fiscal 179598082, bilhe-
te de identidade n.º 7338120, número de segurança social 133164557,
com endereço na Rua do Dr. Egas Moniz, 39, rés-do-chão, direito,
Lavradio, 2830-000 Barreiro.

Administrador da insolvência: Francisco José Cabeleirinha Barra-
das, com endereço na Avenida do Marechal Craveiro Lopes, 25, 4.º,
direito, 2775-697 Carcavelos.

Ficam notificados todos os interessados de que no processo supra-
-identificado foi, por inexistência de qualquer bem do insolvente, ex-
tinta a instância por inutilidade superveniente da lide — artigo 287.º,
alínea e), do CPC.

Mais ficam notificados de que foi a presente insolvência qualifica-
da como fortuita — artigo 185.º do CIRE.

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

27 de Fevereiro de 2006. — O Juiz de Direito, Afonso Cabral de
Andrade. — A Oficial de Justiça, Maria João Niza. 3000195705

3.º JUÍZO CÍVEL DO TRIBUNAL DA COMARCA
DE BRAGA

Anúncio
Processo n.º 851/06.2TBBRG.
Insolvência de pessoa colectiva (requerida).
Credora — Ana Pauta Simões Torres.
Devedora — Colors — Arte Floral, L.da

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

No Tribunal da Comarca de Braga, 3.º Juízo Cível de Braga, no dia
20 de Fevereiro de 2006, às 9 horas, foi proferida sentença de decla-
ração de insolvência da devedora: Colors — Arte Floral, L.da, número
de identificação fiscal 503244929, com endereço na Travessa do Dr.
Francisco Machado Owen, 85, São Victor, 4715-022 Braga, com sede
na morada indicada.

Ao administrador do devedor é fixado domicílio na morada indi-
cada.

Para administrador da insolvência é nomeada a pessoa adiante iden-
tificada, indicando-se o respectivo domicílio: Dr.ª Cláudia Sousa Soa-
res, com endereço na Rua de D. Afonso Henriques, 564, 2.º, direito,
frente, Rio Tinto, 4435-006 Rio Tinto.
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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 26 de Abril de 2006, pelas 10 horas, para a re-
alização da reunião de assembleia de credores de apreciação do relató-
rio, podendo fazer-se representar por mandatário com poderes espe-
ciais para o efeito.

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

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

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

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

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

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

Informação — plano de insolvência

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

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

20 de Fevereiro de 2006. — O Juiz de Direito, Pedro Álvares de
Carvalho. — A Oficial de Justiça, Ana Maria Casais de Araújo Bra-
ga. 1000298527

Anúncio
Processo n.º 10674/05.0TBBRG.
Insolvência de pessoa colectiva (requerida).
Credor — José Manuel Rodrigues Nogueira.
Devedora — Ecolar — Moradias Económicas, L.da

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

No Tribunal da Comarca de Braga, 3.º Juízo Cível de Braga, no dia
23 de Fevereiro de 2006, às 9 horas e 40 minutos, foi proferida sen-
tença de declaração de insolvência da devedora: Ecolar — Moradias
Económicas, L.da, com endereço na Praceta do Padre Ricardo Rocha,
11, 2.º, direito, frente, São Victor, 4700-000 Braga, com sede na
morada indicada.

É administrador da devedora: José Macedo, com morada na Rua da
Oliva, Telos, 1463, Arcozelo, 4405-310 Vila Nova de Gaia, 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. Rui Almeida, com
endereço na Rua de 25 de Abril, 299, 3.º, direito, frente, 4420-
-035 Gondomar.

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

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

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

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

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

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

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

A taxa de juros moratórios aplicável.

É designado o dia 2 de 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.

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

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

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

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

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

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

Informação — plano de insolvência

Pode ser aprovado plano de insolvência, com vista ao pagamen-
to dos créditos sobre a insolvência, a liquidação da massa e a sua
repartição pelos titulares daqueles créditos e pelo devedor (ar-
tigo 192.º do CIRE).
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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).

23 de Fevereiro de 2006. — O Juiz de Direito, Pedro Álvares de
Carvalho. — O Oficial de Justiça, Manuel António M. Oliveira.

3000195456

4.º JUÍZO CÍVEL DO TRIBUNAL DA COMARCA
DE BRAGA

Anúncio
Processo n.º 1520/06.9TBBRG.
Insolvência de pessoa colectiva (apresentação).
Insolvente — Torneiras Maia, de Joaquim Pereira Maia e Sucessores,

L.da, e outro(s).
Credora — Dav — Acessórios para a Indústria de Torneiras, 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 Braga, 4.º Juízo Cível de Braga, no dia
22 de Fevereiro de 2006, ao meio-dia, foi proferida sentença de de-
claração de insolvência da devedora: Torneiras Maia, de Joaquim
Pereira Maia e Sucessores, L.da, número de identificação fiscal
503605972, com endereço na Rua do Marco, 5, Esporões, 4700-
-636 Braga, com sede na morada indicada.

É administradora da devedora: Rosa da Mota e Silva, número de
identificação fiscal 123508029, bilhete de identidade n.º 3572608, com
endereço no lugar de Fontela, Esporões, 4700-000 Braga, a quem é
fixado domicílio na morada indicada.

Para administrador da insolvência é nomeada a pessoa adiante iden-
tificada, indicando-se o respectivo domicílio: Paulo Alexandre Fer-
nandes Vasconcelos Pereira, com endereço na Rua de Andrade Cor-
vo, 242, Edifício Lions, 4.º piso, sala 407, 4700-204 Braga.

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 cons-

tante do presente edital (n.º 2 do artigo 128.º do CIRE), acompanha-
do 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 26 de Abril de 2006, pelas 10 horas, para a rea-
lização da reunião de assembleia de credores de apreciação do relató-
rio, podendo fazer-se representar por mandatário com poderes espe-
ciais para o efeito.

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

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

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

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

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

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

Informação — plano de insolvência

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

Podem apresentar proposta de plano de insolvência o administrador
da insolvência, o devedor, qualquer pessoa responsável pelas dívidas da
insolvência ou qualquer credor ou grupo de credores que representem
um quinto do total dos créditos não, subordinados reconhecidos na sen-
tença de graduação de créditos ou, na falta desta, na estimativa do juiz
(artigo 193.º do CIRE).

22 de Fevereiro de 2006. — A Juíza de Direito, Maria da Concei-
ção Barbosa de Carvalho Sampaio. — A Oficial de Justiça, Maria
Armandina Marques Almandra Carvalho Fernandes. 3000195663

TRIBUNAL DA COMARCA DAS CALDAS DA RAINHA

Anúncio
Processo n.º 1339/04.1TBCLD-G.
Prestação de contas (liquidatário).
Liquidatária judicial — Maria Teresa Martins Reves.
Requerida — A Transportadora Frigorífica Santos Rosa, L.da, e

outro(s).

A Dr.ª Isabel Baptista, juíza de direito deste Tribunal:

Faz saber que são os credores e a falida A Transportadora Frigorí-
fica Santos Rosa, L.da, número de identificação fiscal 502404906, com
endereço em Casal Novo, Salir de Matos, 2500-000 Caldas da Rai-
nha, 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 (ar-
tigo 223.º, n.º 1, do CPEREF).

1 de Março de 2006. — A Juíza de Direito, Isabel Baptista. —
A Oficial de Justiça, Hvitória. 3000195637

TRIBUNAL DA COMARCA DE CASTELO DE VIDE

Anúncio
Processo n.º 28/06.7TBCVD.
Insolvência de pessoa colectiva (requerida).
Credor — Garagem D. José, L.da

Devedora — J. S. Mota — Comércio Imp. Rep. Automóveis, L.da

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

No Tribunal da Comarca de Castelo de Vide, secção única de Cas-
telo de Vide, no dia 22 de Fevereiro de 2006, pelas 18 horas, foi
proferida sentença de declaração de insolvência da devedora: J. S.
Mota — Comércio Imp. Rep. Automóveis, L.da, número de identifi-
cação fiscal 502729465, com endereço na Rua de São Pedro, 9, 7320-
-000 Castelo de Vide, com sede na morada indicada.

É administrador da insolvente: João António Serigado Mota, a quem
é fixado domicílio na morada indicada.
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Para administrador da insolvência é nomeada a pessoa adiante iden-
tificada, indicando-se o respectivo domicílio: Dr. João Manuel Cortes
Pirra Salvado Martinho, com endereço na Rua do Capitão Mouzinho
de Albuquerque, 78, 7100-000 Estremoz.

Foi decretada a imediata entrega por parte da insolvente ao admi-
nistrador da insolvência dos documentos referidos no artigo 24.º do
CIRE, uma vez que não constam dos autos. Decretada ainda a apre-
ensão, para imediata entrega ao administrador da insolvência, dos ele-
mentos de contabilidade da devedora e de todos os seus bens, ainda que
arrestados, penhorados ou por qualquer forma apreendidos ou detidos.

Não foi nomeada a comissão de credores, uma vez que não cons-
tam dos autos elementos que permitam saber quais os maiores credo-
res da insolvente.

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.

Oportunamente será designada data para a realização da reunião de
assembleia de credores de apreciação do relatório, a que alude o ar-
tigo 156.º do CIRE.

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

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

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

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

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

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

Informação — plano de insolvência

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

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

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

23 de Fevereiro de 2006. — A Juíza de Direito, Sílvia Rosa Pi-
res. — O Oficial de Justiça, João Paulo Relvas Dias Calado.

3000195657

TRIBUNAL DA COMARCA DE ELVAS

Anúncio
Processo n.º 826/05.9TBRMR.
Insolvência de pessoa colectiva (requerida).
Insolvente — Palmira Oliveira Santos Venda & 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 Elvas, 1.º Juízo de Elvas, no dia 17 de
Fevereiro de 2006, ao meio-dia, foi proferida sentença de declaração
de insolvência da devedora: Palmira Oliveira Santos Venda & Filhos,
L.da, com endereço na Quinta do Sanguinhal, Zona Industrial de Rio
Maior, 2040-000 Rio Maior, com sede na morada indicada.

É administrador da devedora: José Romeu Garcia, casado, a quem é
fixado domicílio em Calle Capitan Luque, 17, 1-B, em Talavera de
La Reina, Província de Toledo, em Espanha.

Para administrador da insolvência é nomeada a pessoa adiante iden-
tificada, indicando-se o respectivo domicílio: João Manuel Cortes Pirra
Salvado Martinho, com endereço na Rua de Mousinho de Albuquer-
que, 78, 7100-000 Estremoz.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A taxa de juros moratórios aplicável.

É designado o dia 18 de Abril de 2006, pelas 14 horas e 30 minu-
tos, para a realização da reunião de assembleia de credores de aprecia-
ção do relatório, podendo fazer-se representar por mandatário com
poderes especiais para o efeito.

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

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

Com a petição de embargos, devem ser oferecidos todos os meios
de prova de que o embargante disponha, ficando obrigado a apresen-
tar as testemunhas arroladas, cujo número não pode exceder os limi-
tes previstos no artigo 789.º do Código de Processo Civil [alínea c)
do n.º 2 do artigo 24.º do CIRE].
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Ficam ainda advertidos que os prazos para recurso, embargos e
reclamação de créditos só começam a correr finda a dilação e que
esta se conta da publicação do último anúncio.

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

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

Informação — plano de insolvência

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

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

21 de Fevereiro de 2006. — O Juiz de Direito, Miguel Raposo. —
A Oficial de Justiça, Ana Paula Leonardo. 3000195658

TRIBUNAL DA COMARCA DA GUARDA

Anúncio
Processo n.º 505/06.0TBGRD.
Insolvência de pessoa colectiva (apresentação).
Insolvente — Electrodomésticos Friague, 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 da Guarda, 3.º Juízo da Guarda, no dia
21 de Fevereiro de 2006, pelas 14 horas, foi proferida sentença de
declaração de insolvência da devedora: Electrodomésticos Friague,
L.da, número de identificação fiscal 500093660, com endereço na
Avenida da Cidade de Waterbury, 2-B, Guarda, 6300-000 Guarda,
com sede na morada indicada, a quem é fixado domicílio na morada
indicada.

Para administrador da insolvência é nomeada a pessoa adiante iden-
tificada, indicando-se o respectivo domicílio: Dr. Luís Gonzaga Rita
dos Santos, com endereço na Rua de António Sérgio, Edifício Liberal,
3.º piso 0 e P, Guarda, 6300-000 Guarda.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A taxa de juros moratórios aplicável.

É designado o dia 20 de Abril de 2006, pelas 14 horas, para a rea-
lização da reunião de assembleia de credores de apreciação do relató-
rio, podendo fazer-se representar por mandatário com poderes espe-
ciais para o efeito.

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

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

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

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

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

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

Informação — plano de insolvência

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

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

22 de Fevereiro de 2006. — A Juíza de Direito, Olga Maciel. —
O Oficial de Justiça, João Luís Rodrigues. 1000298522

5.º JUÍZO CÍVEL DO TRIBUNAL DA COMARCA
DE GUIMARÃES

Anúncio
Processo n.º 6460/05.6TBGMR.
Insolvência de pessoa colectiva (requerida).
Credora — Maria de Castro Vieira Gonçalves.
Devedora — Leon Shoes, Indústria de Calçado, L.da

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

No Tribunal da Comarca de Guimarães, 5.º Juízo Cível de Guima-
rães, no dia 21 de Fevereiro de 2006, pelas 12 horas e 21 minutos,
foi proferida sentença de declaração de insolvência da devedora: Leon
Shoes, Indústria de Calçado, L.da, número de identificação fiscal
504529366, com endereço no Parque Industrial, pav. G2, Ponte,
4805-000 Guimarães, com sede na morada indicada.

É administradora da devedora: Maria Augusta da Costa Reis Afon-
so, com endereço na Rua de Silvares, 133, lote 18, Ponte, 4800-
-000 Guimarães, a quem é fixado domicílio na morada indicada.

Para administrador da insolvência é nomeada a pessoa adiante iden-
tificada; indicando-se o respectivo domicílio: Joaquim Alberto de Frei-
tas Pereira, liquidatário judicial, com endereço na Avenida de D. João
IV, Ed. Vila Verde, bloco 1, 580, 1.º, esquerdo, 4800-000 Guimarães.

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

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

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

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

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

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

remetido por via postal registada ao administrador da insolvência
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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 Abril de 2006, pelas 9 horas e 30 minutos,
para a realização da reunião de assembleia de credores de apreciação
do relatório, podendo 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).

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

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

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

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

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

Informação — plano de insolvência

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

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

22 de Fevereiro de 2006. — O Juiz de Direito, José Lino Salda-
nha Retorz Galvão Alvoeiro. — O Oficial de Justiça, António Jorge
Martins Ribeiro. 3000195706

TRIBUNAL DA COMARCA DE MANGUALDE

Anúncio
Processo n.º 208/05.2TBMGL.
Insolvência de pessoa singular (requerida).
Credora — Cerâmica do Planalto, L.da

Devedora — Ana Maria Cruz Pinto Santos.

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

No Tribunal da Comarca de Mangualde, 2.º Juízo de Mangualde, no
dia 23 de Fevereiro de 2006, ao meio-dia, foi proferida sentença de
declaração de insolvência da devedora: Ana Maria Cruz Pinto Santos,
com endereço em Esmolfe, 3550-000 Penalva do Castelo, com sede
na morada indicada.

Para administrador da insolvência é nomeada a pessoa adiante iden-
tificada, indicando-se o respectivo domicílio: Dr. Rui Nunes Dias da
Silva, com endereço na Rua de Serpa Pinto, 37, 1.º, esquerdo, 3510-
-112 Viseu.

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

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

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

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

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

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

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

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

23 de Fevereiro de 2006. — O Juiz de Direito, Rui Mariano. —
A Oficial de Justiça, Vilma Gonçalves. 3000195681

TRIBUNAL DA COMARCA DE OLIVEIRA DE FRADES

Anúncio
Processo n.º 260/04.8TBOFR-B.
Prestação de contas (liquidatário).
Liquidatário judicial — Dr.ª Alexina Vila Maior.
Requerida — Irogesso — Gessos Projectados e Pinturas, L.da

O Dr. Pedro Cláudio Oliveira Rodrigues dos Santos, juiz de direito
deste Tribunal:

Faz saber que são os credores e a falida Irogesso — Gessos Pro-
jectados e Pinturas, L.da, pessoa colectiva n.º 505864975, com sede
em Vilarinho, Souto de Lafões, Oliveira de Frades, notificados para,
no prazo de 5 dias, decorridos que sejam 10 dias de éditos, que co-
meçarão a contar-se da publicação do anúncio, se pronunciarem sobre
as contas apresentadas pelo liquidatário (artigo 223.º, n.º 1 do
CPEREF).

27 de Fevereiro de 2006. — O Juiz de Direito, Pedro Cláudio
Oliveira Rodrigues dos Santos. — A Oficial de Justiça, Isabel Al-
meida. 3000195490

Anúncio
Processo n.º 105-E/2002.
Prestação de contas (liquidatário).
Liquidatário judicial — Dr. Rui Dias da Silva.
Requerido — José Luís Ferreira Diogo.

O Dr. Pedro Cláudio Oliveira Rodrigues dos Santos, juiz de direito
deste Tribunal:

Faz saber que são os credores e os falidos José Luís Ferreira Diogo
e mulher, Maria Eulália da Costa e Pinho Diogo, residentes em
Couço, Pinheiro de Lafões, Oliveira de Frades, notificados para, no
prazo de 5 dias, decorridos que sejam 10 dias de éditos, que começa-
rão a contar-se da publicação do anúncio, se pronunciarem sobre as
contas apresentadas pelo liquidatário (artigo 223.º, n.º 1, do
CPEREF).

27 de Fevereiro de 2006. — O Juiz de Direito, Pedro Cláudio
Oliveira Rodrigues dos Santos. — A Oficial de Justiça, Isabel Al-
meida. 3000195741

TRIBUNAL DA COMARCA DE PONTE DE LIMA

Anúncio
Processo n.º 1726/05.8TBPTL.
Insolvência de pessoa colectiva (requerida).
Credora — Paula Cristina Vieira Lopes e outro(s).
Insolvente — Confecção do Trovela, Unipessoal, L.da
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Publicidade de sentença e citação de credores e outros
interessados nos autos de insolvência acima identificados

No Tribunal da Comarca de Ponte de Lima, 2.º Juízo de Ponte de
Lima, no dia 26 de Janeiro de 2006, ao meio-dia, foi proferida sen-
tença de declaração de insolvência da devedora: Confecção do Trovela,
Unipessoal, L.da, número de identificação fiscal 971327866, com
endereço em Ponte Nova, Fornelos, 4990-000 Ponte de Lima, com
sede na morada indicada.

Para administrador da insolvência é nomeada a pessoa adiante iden-
tificada, indicando-se o respectivo domicílio: Dr. Miguel Ribas, com
endereço na Rua de Aveiro, 87, 4900-495 Viana do Castelo.

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

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

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

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

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

O prazo para a reclamação de créditos foi fixado em 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 26 de Abril de 2006, pelas 14 horas e 30 minu-
tos, para a realização da reunião de assembleia de credores de aprecia-
ção do relatório, podendo fazer-se representar por mandatário com
poderes especiais para o efeito.

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

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

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

Ficam ainda advertidos 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).

22 de Fevereiro de 2006. — O Juiz de Direito, João Augusto
Martins Castanho Correia. — A Oficial de Justiça, Guiomar Leones.

1000298537

TRIBUNAL DA COMARCA DE PONTE DE SOR

Anúncio
Processo n.º 585/05.5TBPSR.
Insolvência de pessoa colectiva (requerida).
Credora — Caixa Geral de Depósitos, S. A.
Insolvente — Presvial, L.da, e outro(s).

Convocatória de assembleia de credores

Nos autos de insolvência acima identificados em que são:
Presvial, L.da, número de identificação fiscal 503744280, com

endereço na Zona Industrial de Ponte Sor, lote 61, apartado 114,
7400-000 Ponte de Sor.

Dr. João Pirra Salvado Martinho, com endereço na Rua do Capi-
tão Mouzinho da Albuquerque, 78, 7100-000 Estremoz.

Ficam notificados todos os interessados de que no processo supra-
-identificado foi designado o dia 30 de Março de 2006, pelas 15 ho-
ras e 30 minutos, para a realização da reunião de assembleia de credo-
res.

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).

Tendo o juiz limitado a participação na assembleia aos titulares de
créditos que atinjam o valor fixado no despacho de convocatória,
podem os credores afectados fazer-se representar por outro cujo cré-
dito seja, pelo menos, igual ao limite fixado, ou agrupar-se de forma
a completar o montante exigido, participando através de um repre-
sentante comum (n.º 4 do artigo 72.º do CIRE).

23 de Fevereiro de 2006. — O Juiz de Direito, Francisco Coim-
bra. — A Oficial de Justiça, Clarinda Maria Vala Pires.

3000195659

TRIBUNAL DA COMARCA DE SANTA COMBA DÃO

Anúncio
Processo n.º 216/06.6TBSCD.
Insolvência de pessoa colectiva (apresentação).
Insolvente — Milva — Limpezas Florestais, 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 Santa Comba Dão, 1.º juízo de Santa
Comba Dão, no dia 24 de Fevereiro de 2006, às 14 horas, foi profe-
rida sentença de declaração de insolvência da devedora: Milva — Lim-
pezas Florestais, L.da, número de identificação fiscal 504570064, com
endereço em Oveiro, Óvoa, 3440 Santa Comba Dão, com sede na
morada indicada.

São administradores do devedor: Aurélio Marques Tavares, com
endereço em Oveiro, Óvoa, 3440-000 Santa Comba Dão, e Maria
Carmina Gonçalves de Almeida, com endereço em Oveiro, Óvoa,
3440-000 Santa Comba Dão, a quem é fixado domicílio nas moradas
indicadas.

Para administrador da insolvência é nomeada a pessoa adiante iden-
tificada, indicando-se o respectivo domicílio: Ademar Margarido de
Sampaio R. Leite, com endereço na Avenida de Alberto Sampaio, 106,
2.º, 3500-000 Viseu.

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

Ficam advertidos os credores do insolvente de que devem comuni-
car de imediato ao administrador da insolvência a existência de quais-
quer garantias reais de que beneficiem.
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Declara-se aberto o incidente de qualificação da insolvência, rele-
gando para momento ulterior, no qual seja conhecida a concreta ex-
tensão do património dos devedores, a sua qualificação como pleno
ou limitado [alínea i) do artigo 36.º do CIRE].

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A taxa de juros moratórios aplicável.

É designado o dia 27 de Abril de 2006, pelas 15 horas, para a re-
alização 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 (n.º 2 do
artigo 25.º do CIRE).

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

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

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

Informação — plano de insolvência

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

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

24 de Fevereiro de 2006. — A Juíza de Direito, Rute Sobral. —
A Oficial de Justiça, Eduarda Coito. 1000298540

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

Anúncio
Processo n.º 1496/06.2TBVFR.
Insolvência de pessoa colectiva (apresentação).
Devedora — Materfeira — Comércio Materiais Construção, Unipes-

soal, L.da

Administradora da insolvência — Dr.ª Maria Alcina Fernandes.

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

No Tribunal da Comarca de Santa Maria da Feira, 2.º Juízo Com-
petência Cível de Santa Maria da Feira, no dia 15 de Fevereiro de
2006, às 17 horas e 30 minutos, foi proferida sentença de declaração
de insolvência da devedora: Materfeira — Comércio Materiais Cons-
trução, Unipessoal, L.da, número de identificação fiscal 504117971,
com endereço na Rua do Dr. Paulo de Sá, 10, Feira, 4535-000 Santa
Maria da Feira, com sede na morada indicada.

É administrador da insolvente: Manuel Augusto Brandão dos San-
tos, com endereço na Rua de São Nicolau, 48, 3.º, esquerdo, 4520-
-000 Feira, a quem é fixado domicílio na morada indicada.

Para administrador da insolvência é nomeada a pessoa adiante iden-
tificada, indicando-se o respectivo domicílio: Dr.ª Maria Alcina Fer-
nandes, com endereço na Rua de São Nicolau, 42, 1.º, esquerdo, 4520-
-248 Santa Maria da Feira.

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 27 de Abril de 2006, pelas 14 horas, para a rea-
lização da reunião de assembleia de credores de apreciação do relató-
rio, podendo fazer-se representar por mandatário com poderes espe-
ciais para o efeito.

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

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

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

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

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

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

Informação — plano de insolvência

Pode ser aprovado plano de insolvência com vista ao pagamento
dos créditos sobre a insolvência, a liquidação da massa e a sua repar-
tição pelos titulares daqueles créditos e pelo devedor (artigo 192.º do
CIRE).
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Podem apresentar proposta de plano de insolvência o administra-
dor da insolvência, o devedor, qualquer pessoa responsável pelas dívi-
das da insolvência ou qualquer credor ou grupo de credores que repre-
sentem um quinto do total dos créditos não subordinados reconhecidos
na sentença de graduação de créditos ou, na falta desta, na estimativa
do juiz (artigo 193.º do CIRE).

16 de Fevereiro de 2006. — A Juíza de Direito, Sandra Rocha. —
A Oficial de Justiça, Dores Vieira. 3000194900

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

Anúncio
Processo n.º 1774/06.0TBVFR.
Insolvência de pessoa colectiva (apresentação).
Insolvente — Ferragens Irmãos Campos, L.da

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

No Tribunal da Comarca de Santa Maria da Feira, 4.º Juízo Com-
petência Cível de Santa Maria da Feira, no dia 23 de Fevereiro de
2006, pelas 17 horas, foi proferida sentença de declaração de insol-
vência da devedora: Ferragens Irmãos Campos, L.da, número de iden-
tificação fiscal 502259485, com sede no lugar de Alpossos, 4524-
-907 Rio Meão, com sede na morada indicada.

São administradores do devedor: Maria Ângela Fidalgo, com ende-
reço no lugar de Alpossos, Riomeão, 4520-000 Riomeão, e Rogério
Campos, com endereço no lugar de Alpossos, Riomeão, 4520-
-000 Riomeão, a quem é fixado domicílio na morada indicada.

Para administrador da insolvência é nomeada a pessoa adiante iden-
tificada, indicando-se o respectivo domicílio: Elmano Relva Vaz, com
endereço na Rua do Mourões, 145, 1.º, São Félix da Marinha, 4405-
-380 São Félix da Marinha.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A taxa de juros moratórios aplicável.

É designado o dia 9 de Maio de 2006, pelas 10 horas, para a rea-
lização da reunião de assembleia de credores de apreciação do relató-
rio, podendo fazer-se representar por mandatário com poderes espe-
ciais para o efeito.

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

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

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

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

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

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

Informação — plano de insolvência

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

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

24 de Fevereiro de 2006. — A Juíza de Direito, Filipa Afonso
Aguiar. — O Oficial de Justiça, Américo Pereira. 3000195622

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

Anúncio
Processo n.º 744/05.0TBSTS.
Insolvência de pessoa colectiva (requerida).
Credora — Almerinda Fátima Ramos Azevedo Cardoso e outro(s).
Insolvente — Algotrofa — Comércio e Indústria de Confecções, L.da,

e outro(s).

Convocatória de assembleia de credores

Nos autos de insolvência acima identificados em que são:
Devedora: Algotrofa — Comércio e Indústria de Confecções, L.da,

número de identificação fiscal 503237515, com sede no Loteamento
Industrial Couto Reis, lote 19, Santiago de Bougado, 4785-000 Trofa.

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

Ficam notificados todos os interessados de que no processo supra-
-identificado foi designado o dia 4 de Abril de 2006, pelas 14 horas,
para a realização da reunião de assembleia de credores, designada-
mente para apreciação do relatório nos termos do artigo 156.º do
CIRE.

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) n.º 4 do artigo 75.º do CIRE].

6 de Fevereiro de 2006. — A Juíza de Direito, Germana Lopes. —
A Oficial de Justiça, Maria Inês Lavandeira. 3000195591

TRIBUNAL DA COMARCA DE SÃO JOÃO DA MADEIRA

Anúncio
Processo n.º 44/06.9TBSJM.
Insolvência de pessoa colectiva (requerida).
Credora — Ana Paula Soares Almeida e outro(s).
Devedora — António Conceição Santos, 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 São João da Madeira, 1.º Juízo de São
João da Madeira, no dia 21 de Fevereiro de 2006, ao meio-dia, foi
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proferida sentença de declaração de insolvência da insolvente: An-
tónio Conceição Santos, L.da, número de identificação fiscal
500890510, com endereço na Rua da Liberdade, 114/118, São João
da Madeira, 3700-000 São João da Madeira, com sede na morada
indicada.

É administrador da insolvente: Marcelino Manuel Palminha
Cascalheira, número de identificação fiscal 160635470, bilhete de
identidade n.º 369610, com endereço na Avenida do Dr. Augusto de
Castro, lote 105, 7.º, C, Marvila, Lisboa, 1950-082 Lisboa, a quem é
fixado domicílio na morada indicada.

Para administrador da insolvência é nomeada a pessoa adiante iden-
tificada, indicando-se o respectivo domicílio: Artur Ribeiro da Fonte,
com endereço na Rua de Augusto Lessa, 485, 2.º, direito, Porto, 4200-
-101 Porto.

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

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

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

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

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

O prazo para a reclamação de créditos foi fixado em 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 3 de Maio de 2006, pelas 10 horas, para a rea-
lização da reunião de assembleia de credores de apreciação do relató-
rio, podendo fazer-se representar por mandatário com poderes espe-
ciais para o efeito.

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

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

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

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

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

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

Informação — plano de insolvência

Pode ser aprovado plano de insolvência, com vista ao pagamen-
to dos créditos sobre a insolvência, a liquidação da massa e a sua
repartição pelos titulares daqueles créditos e pelo devedor (ar-
tigo 192.º do CIRE).

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

22 de Fevereiro de 2006. — A Juíza de Direito, Maria Gabriela
Lopes. — A Oficial de Justiça, Filomena Santos. 3000195592

TRIBUNAL DA COMARCA DE SOURE

Anúncio
Processo n.º 389/05.5TBSRE.
Insolvência de pessoa colectiva (requerida).
Credora — Fereira & Fereira, L.da, com sede em Vermoil, Pombal.

Ilídio & Santos — Const. e Obras Públicas, L.da, número de identi-
ficação fiscal 502904747, com endereço na Quinta da Coutada, Sou-
re, 3130-000 Soure.

Manuel da Silva Cruz, com endereço na Rua do Rebolim, 116, Ri-
beira de Frades, 3000-000 Coimbra.

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

A decisão de encerramento do processo foi determinada por: des-
pacho de 23 de Fevereiro de 2006.

24 de Fevereiro de 2006. — A Juíza de Direito, Isabel Alves. —
A Oficial de Justiça, Maria dos Anjos Martins. 3000195590

TRIBUNAL DA COMARCA DE VILA VERDE

Anúncio
Processo n.º 1029/05.8TBVVD-C.
Prestação de contas do administrador (CIRE).
Administrador da insolvência — Francisco Duarte.

A Dr.ª Raquel Eduarda Soares Costa Cotinho, juíza de direito deste
Tribunal:

Faz saber que são os credores e o insolvente Manuel Cardoso Bar-
bosa e esposa, Olívia da Silva Barbosa, residentes no lugar de Passos,
Geme, Vila Verde, 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 admi-
nistrador da insolvência (artigo 64.º, n.º 1, do CIRE).

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

21 de Fevereiro de 2006. — A Juíza de Direito, Raquel Eduarda
Soares Costa Cotinho. — A Oficial de Justiça, Maria Helena Silva
Fernandes. 1000298541

1.º JUÍZO DO TRIBUNAL DE COMÉRCIO DE LISBOA

Anúncio
Processo n.º 1020/04.1TYLSB.
Falência (apresentação).
Falida — Clínica de Medicina Física e de Reabilitação Central da

Damaia, L.da

Efectivo da comissão de credores — Clarinda dos Santos Neves Afonso
e outro(s).

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

Faz saber que, por sentença de 20 de Fevereiro de 2006 proferida
nos presentes autos, foi declarada a falência da falida: Clínica de
Medicina Física e de Reabilitação Central da Damaia, L.da, número de
identificação fiscal 501467076, com domicílio na Rua de Teófilo
Braga, lote 46 e n.º 19, Damaia, 2720-000 Amadora, tendo sido fi-
xado em 30 dias contados da publicação do competente anúncio no
Diário da República, o prazo para os credores reclamarem os seus
créditos, conforme o estatuído no disposto no artigo 128.º, n.º 1,
alínea e), do CPEREF.

27 de Fevereiro de 2006. — O Juiz de Direito, António Marcelo
dos Reis. — A Oficial de Justiça, Paula Silva. 3000195757
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3.º JUÍZO DO TRIBUNAL DE COMÉRCIO DE LISBOA

Anúncio

Processo n.º 542/04.9TYLSB.
Falência (requerida).
Requerente — Portmar — Agência de Navegação, L.da

Requerida — Frutiveloso — Produção, Comércio, Importação e Ex-
portação de Hortícolas e Frutas, L.da

A Dr.ª Maria de Fátima Reis Silva, juíza de direito do 3.º Juízo do
Tribunal 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 Frutiveloso —
Produção, Comércio, Importação e Exportação de Hortícolas e Fru-
tas, L.da, com sede no Pátio da Quinta das Flores, lote 1, 2.º, B,
Flamenga, Loures, tendo sido fixado em 30 dias contados da publica-
ção 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.

15 de Fevereiro de 2006. — A Juíza de Direito, Maria de Fátima Reis
Silva. — O Oficial de Justiça, Abel Anjos Galego. 3000195607

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

Anúncio

Processo n.º 249/03.4TYVNG.
Falência (requerida).
Requerente — o Ministério Público.
Requerida — Autoruote — Imp. e Comércio Peças Auto, L.da, e

outro(s).

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

Faz saber que, por sentença de 16 de Fevereiro de 2006 proferida
nos presentes autos, foi declarada a falência da requerida Autoruote —
Imp. e Comércio Peças Auto, L.da, com sede na Rua de Brito e Cunha,
232, 4450-082 Matosinhos, 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.

Foi nomeada liquidatária judicial: Maria Evangelina de Sousa Bar-
bosa, número de identificação fiscal 193416069, com endereço no
lugar do Calvário, Gemeses, 4740-494 Esposende.

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

3000195703

AUTARQUIAS

CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÁCER DO SAL

Aviso

Nos termos do artigo 9.º da Lei n.º 23/2004, de 22 de Junho, con-
jugado com o n.º 1 do artigo 139.º da Lei n.º 99/2003, de 27 de Agos-
to, torna-se público que esta Câmara Municipal celebrou contrato de
trabalho a termo certo, pelo prazo de dois anos, na categoria de téc-
nico superior assessor principal, com:

Filipe Jorge da Fonseca Oliveira.

Mais se torna público que o referido contrato foi celebrado ao abrigo
da alínea i) do n.º 1 do artigo 9.º da lei acima referida, por urgente
conveniência de serviço, tendo o início de funções ocorrido em 13 de
Fevereiro de 2006.

22 de Fevereiro de 2006. — O Vereador da Divisão Administra-
tiva e Financeira, João José Ferreira Mendes Massano.

1000298514

CÂMARA MUNICIPAL DE ALMADA

Aviso n.º 20/2005
Torna-se público que, por despacho datado de 27 de Fevereiro de

2006 da presidente desta Câmara Municipal, foi alterada a compo-
sição dos júris dos procedimentos concursais para preenchimento
dos cargos de director do Departamento Municipal de Trânsito, Rede
Viária e Manutenção, publicitado no Diário da República, 3.ª série,
n.º 246, de 26 de Dezembro de 2005, e do de director do Departa-
mento Municipal de Salubridade, Espaços Verdes e Transportes,
publicitado no Diário da República, 3.ª série, n.º 14, de 19 de Ja-
neiro de 2006.

Assim, foi designado o engenheiro Adão Manuel Ramos Barata,
director municipal de Obras e Valorização Urbana, para substituir a
Dr.ª Maria Elisabete Pais de Carvalho, directora do Departamento
de Recursos Humanos, como 2.º vogal do júri, de ambos os procedi-
mentos.

2 de Março de 2006. — O Vereador dos Serviços Municipais de
Recursos Humanos, Organização, Informática, Actividades Económi-
cas e Serviços Urbanos, Carlos Manuel Coelho Revés. 3000195693

CÂMARA MUNICIPAL DA AMADORA

Aviso
Nos termos dos artigos 20.º e 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de Ja-

neiro, e do artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril, a
Câmara Municipal da Amadora pretende seleccionar um chefe do
Gabinete de Imprensa e Relações Públicas, considerado nos termos
legais direcção intermédia de 2.º grau.

1 — Área de actuação — a constante no artigo 15.º do Regula-
mento da Macroestrutura da Câmara Municipal da Amadora, publi-
cado na 2.ª série do Diário da República, de 17 de Fevereiro de 1987,
alterado por publicações na 2.ª série dos Diários da República, de
25 de Junho de 1996, 1 de Agosto de 2000, 30 de Agosto de 2000,
14 de Fevereiro de 2001, 17 de Maio de 2002 e 28 de Agosto de
2003.

2 — Requisitos formais de provimento — os constantes no ar-
tigo 9.º do Decreto-Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril, e n.º 1 do ar-
tigo 20.º da Lei n.º 2/2004: funcionários licenciados dotados de com-
petência técnica e aptidão para o exercício de funções de direcção,
coordenação e controlo que reúnam quatro anos de experiência pro-
fissional em funções, cargos, carreiras ou categorias para cujo exercí-
cio ou provimento seja exigível uma licenciatura.

3 — Habilitação exigida — licenciatura em Comunicação Social.
4 — Perfil pretendido — comprovados conhecimentos técnicos e

ou experiência na área de actuação do cargo de direcção em causa;
capacidade de definição de objectivos de actuação, de acordo com os
objectivos gerais estabelecidos; capacidade de liderança, organização,
iniciativa e gestão das motivações, boa capacidade de gestão dos re-
cursos colocados à disposição da unidade orgânica e articulação com
os demais serviços.

5 — Métodos de selecção — avaliação curricular e entrevista pú-
blica de selecção.

6 — Júri:

Presidente do júri — Dr. António José da Silva Moreira, verea-
dor.

1.º vogal efectivo — Dr.ª Carla Maria Nunes Tavares Gaspar,
vereadora, que substituirá o presidente do júri nas suas faltas e
impedimentos.

2.º vogal efectivo — Dr. Jorge Augusto Rodrigues Miranda, di-
rector do Departamento de Educação e Cultura.

1.º vogal suplente — Dr. Luís Miguel Serpa Soares Vargas, chefe
da Divisão Sócio-Educativa.

2.º vogal suplente — Dr.ª Vanda Lúcia Tavares dos Santos, che-
fe da Divisão de Cultura, Desporto e Juventude.

7 — Formalização de candidaturas: as candidaturas deverão ser
formalizadas, num prazo de 10 dias após a publicação do presente aviso
mediante requerimento dirigido ao presidente da Câmara Municipal
da Amadora, e entregue pessoalmente na Secção de Atendimento, a
funcionar no rés-do-chão do edifício dos Paços do Município, ou re-
metido pelo correio, sob registo e com aviso de recepção, para a Câmara
Municipal da Amadora — DGRH, apartado 60287, 2701-961 Amadora,
devendo dele constar os seguintes elementos:

a) Cargo a que se candidata
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b) Identificação completa (nome, filiação, naturalidade, data de
nascimento, estado civil, número e data do bilhete de iden-
tidade e serviço de identificação que o emitiu, número de
contribuinte fiscal, residência e código postal e número de
telefone);

c) Habilitações literárias e profissionais.

O requerimento de candidatura deverá ser acompanhado obrigato-
riamente da seguinte documentação, sob pena de exclusão do proce-
dimento:

a) Fotocópia do bilhete de identidade válido;
b) Curriculum vitae detalhado e devidamente datado e assina-

do, do qual deve constar, designadamente, as funções que tem
exercido, as habilitações literárias, habilitações e formação
profissional juntando comprovativo das mesmas, sem o qual
não serão consideradas;

c) Declaração passada pelo serviço a que o candidato se encon-
tra vinculado, da qual conste a natureza do vínculo, a cate-
goria detida, o tempo de serviço na categoria, na carreira e
na função pública e o conteúdo funcional com especificação
das tarefas e responsabilidades inerentes ao posto de traba-
lho que ocupa.

8 — O presente aviso será publicado, igualmente, na Bolsa de
Emprego Público e num jornal de expansão nacional.

17 de Janeiro de 2006. — Por delegação de competências do Pre-
sidente da Câmara, a Vereadora, responsável pela área dos Recursos
Humanos, Carla Tavares. 3000195609

Aviso
Para os devidos efeitos se avisa que, por despacho do presidente da

Câmara, Joaquim Moreira Raposo datado de 24 de Janeiro de 2006,
foi autorizado o pedido de licença sem vencimento de longa duração
do funcionário, Rui Miguel Godinho, com a categoria profissional de
arquitecto assessor principal, com efeitos a partir de 1 de Fevereiro
de 2006.

26 de Janeiro de 2006. — Por delegação do Presidente da Câmara,
a Vereadora, responsável pela área dos Recursos Humanos, Carla Ta-
vares. 3000195616

Aviso
Para os devidos efeitos se anuncia que, por meu despacho data-

do de 31 de Janeiro do corrente ano e ao abrigo do Decreto-Lei
n.º 218/2000, de 9 de Setembro, e do Decreto-Lei n.º 497/99, de
19 de Novembro, designei a funcionária Deolinda Inês Florêncio
Preguiça Almeida, com a categoria profissional de telefonista, para
o exercício em comissão extraordinária de serviço, das funções de
técnica profissional de construção civil de 2.ª classe, pelo período
de seis meses.

A referida nomeação produz efeitos a partir de 12 de Janeiro de
2006.

7 de Fevereiro de 2006. — Por delegação de competências do Pre-
sidente da Câmara, a Vereadora, responsável pela área dos Recursos
Humanos, Carla Tavares. 3000195613

Aviso
Para os devidos efeitos se anuncia que, por meus despachos data-

dos de 11 e 31 de Janeiro do corrente ano, autorizei a reclassificação
profissional da funcionária abaixo designada, cuja situação profissio-
nal se enquadra, nas condições de aplicação prevista na alínea e) do
n.º 2 do Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro, que adapta à
administração local o Decreto-Lei n.º 497/99, de 19 de Dezembro,
com efeitos a partir de 1 de Janeiro de 2006:

Nome Categoria de origem Categoria de destino

Paula Maria Almeida Engenheira técnica Engenheira mecânica
Toscano Silva Rosa. de 1.ª classe. de 2.ª classe.

7 de Fevereiro de 2006. — Por delegação de competências do Pre-
sidente da Câmara, a Vereadora, responsável pela área dos Recursos
Humanos, Carla Tavares. 3000195614

Aviso
Para os devidos efeitos se anuncia que, por despacho do presidente

da Câmara, Joaquim Moreira Raposo datado de 7 de Fevereiro de 2006,
cessou a comissão de serviço, ao abrigo do ponto IV da alínea e) do
n.º 1 do artigo 25.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, da arquitecta
Ana Paula Oliveira Ferreira Sant’Anna Leite, no cargo de chefe da
Divisão de Gestão Urbanística, com efeitos a 1 de Fevereiro de 2006.

9 de Fevereiro de 2006. — Por delegação de competências do Pre-
sidente da Câmara, a Vereadora, responsável pela área dos Recursos
Humanos, Carla Tavares. 3000195621

Aviso
Para os devidos efeitos, e em cumprimento do disposto na alínea a)

do n.º 1 do artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro,
se anuncia que, na sequência de designação para o exercício em co-
missão extraordinária de serviço, das funções inerentes à categoria de
técnica superior de serviço social estagiária, efectuado ao abrigo do
Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro, que adapta à adminis-
tração local o Decreto-Lei n.º 497/99, de 19 de Novembro, nomeei,
após aprovação em estágio, por meu despacho datado de 8 de Feve-
reiro de 2006, Lídia da Nazaré Sousa Marques da Cunha Almeida, na
categoria de técnica superior de serviço social de 2.ª classe.

A referida nomeação produz efeitos a 8 de Fevereiro de 2006.

10 de Fevereiro de 2006. — Por delegação de competências do
Presidente da Câmara, a Vereadora, responsável pela área dos Recur-
sos Humanos, Carla Tavares. 3000195611

Aviso
Para os devidos efeitos se anuncia que, por despacho do presidente

da Câmara, Joaquim Moreira Raposo datado de 8 de Fevereiro de 2006,
cessou a comissão de serviço da engenheira Helena Maria de Jesus
Marques, no cargo de chefe da Divisão de Recuperação do Parque
Habitacional Privado, com efeitos à data do referido despacho.

13 de Fevereiro de 2006. — Por delegação de competências do
Presidente da Câmara, a Vereadora, responsável pela área dos Recur-
sos Humanos, Carla Tavares. 3000195619

Aviso
Para os devidos efeitos e em cumprimento do disposto na alínea a)

do n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, artigo 15.º
do Decreto-Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril, e artigo 27.º da Lei n.º 2/
2004, de 15 de Janeiro, se anuncia que, por despacho do presidente
da Câmara, Joaquim Moreira Raposo datado de 10 de Fevereiro de
2006, foi nomeado em regime de substituição, o arquitecto assessor
principal, Rui Pedro Cristão Leitão, no cargo de chefe da Divisão de
Gestão Urbanística, com efeitos à data do referido despacho.

14 de Fevereiro de 2006. — Por delegação do Presidente da Câ-
mara, a Vereadora, responsável pela área dos Recursos Humanos, Carla
Tavares. 3000195617

Aviso
Para os devidos efeitos e em cumprimento do disposto na alínea a)

do n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, artigo 15.º
do Decreto-Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril, e artigo 27.º da Lei n.º 2/
2004, de 15 de Janeiro, se anuncia que, por despacho do presidente
da Câmara, Joaquim Moreira Raposo datado de 10 de Fevereiro de
2006, foi nomeada em regime de substituição, a técnica superior di-
reito de 2.ª classe, Telma Susana Rodrigues Correia, no cargo de che-
fe da Divisão de Recuperação do Parque Habitacional Privado, com
efeitos à data do referido despacho.

14 de Fevereiro de 2006. — Por delegação do Presidente da Câ-
mara, a Vereadora, responsável pela área dos Recursos Humanos, Carla
Tavares. 3000195618

CÂMARA MUNICIPAL DA AZAMBUJA

Aviso n.º 48/2006
Torna-se público que, por meu despacho de nomeação de 16 de

Fevereiro de 2006, e após aprovação no concurso externo de ingres-
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so para admissão de um estagiário na carreira de técnico superior de
2.ª classe — engenharia do ambiente, aberto pelo Aviso n.º 28/2005,
publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 37, de 22 de Feverei-
ro de 2005, e rectificado pelo Aviso n.º 63/2005, publicado no Diá-
rio da República, 3.ª série, n.º 51, de 14 de Março de 2005, foi cele-
brado contrato administrativo de provimento com a candidata
classificada em primeiro lugar, Carla Maria Carnaças Sande, pelo pra-
zo de um ano, com início a 1 de Março de 2006.

(Processo de nomeação não sujeito a fiscalização prévia do Tribu-
nal de Contas, de acordo com o n.º 3 do artigo 114.º da Lei n.º 98/97,
de 26 de Agosto, alterado pela Lei n.º 87-B/98, de 31 de Dezembro.)

2 de Março de 2006. — O Vereador do Pelouro da Administração
Interna e Pessoal, José Manuel Isidoro Pratas. 1000298510

CÂMARA MUNICIPAL DE BARCELOS

Aviso
Por despacho de 25 de Janeiro de 2006, a funcionária deste muni-

cípio, Ana Lúcia Campos Fraga Oliveira, técnica de informático, de
grau 2, passa a exercer funções correspondentes à nova carreira —
técnica superior na área de contabilidade (estagiária), a partir de 25 de
Janeiro de 2005, em comissão de serviço extraordinária, pelo perío-
do de um ano, nos termos do n.º 4 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 427/
89, de 7 de Dezembro, e alínea b) do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 218/
2000, de 9 de Setembro.

25 de Janeiro de 2006. — O Vereador, Félix Falcão Araújo.
1000298535

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 16 de
Fevereiro de 2006, vai proceder-se à abertura do período de discussão
pública relativa à operação de alteração ao loteamento e obras de
urbanização sito no lugar de Devesa ou Curros, freguesia de Pousa,
concelho de Barcelos, titulado pelo alvará de loteamento e obras de
urbanização n.º 007/99, de 1 de Fevereiro de 1999, em que é reque-
rente Plasmitec — Plásticos Técnicos do Minho, L.da, contribuinte
n.º 502110350, 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.

24 de Fevereiro de 2006. — O Vereador, Manuel Carlos Costa
Marinho. 1000298529

CÂMARA MUNICIPAL DE BARRANCOS

Aviso
Nomeação de adjunto do GAP

Pelo meu despacho n.º 107/P/2005, de 24 de Outubro:

Francisco António Florido Côco Oliveira — nomeado, nos termos do
n.º 1, alínea c), do artigo 73.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro,
alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, adjunto do meu
Gabinete de Apoio Pessoal, com efeitos a partir de 24 de Outubro de
2005, inclusive. (Isento de visto do Tribunal de Contas.)

28 de Outubro de 2005. — O Presidente da Câmara, António Pica
Tereno. 1000298517

Aviso
Nomeação de chefe do GAP

Pelo meu despacho n.º 106/P/2005, de 24 de Outubro:

Leonel Caçador Rodrigues — nomeado, nos termos do n.º 1, alínea c),
do artigo 73.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela
Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, chefe do meu Gabinete de Apoio
Pessoal, com efeitos a partir de 24 de Outubro de 2005, inclusive.
(Isento de visto do Tribunal de Contas.)

28 de Outubro de 2005. — O Presidente da Câmara, António Pica
Tereno. 1000298518

Aviso
Renovação de contrato de trabalho a termo certo

Para os efeitos previstos 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 por força do Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro,
na actual redacção, torno público que, por meu despacho de 10 de
Fevereiro de 2006, exarado na informação n.º 7/2006, DAF/SPEGA,
de 30 de Janeiro de 2006, conjugado com o despacho de 10 de Fe-
vereiro de 2006, exarado na informação n.º 11/2006, de 9 de Feve-
reiro de 2006, autorizei a renovação, pelo período de seis meses, os
contratos de trabalho a termo certo celebrados em 15 de Setembro
de 2005 com Sílvia Isabel Costa Reganha, Dália de Fátima Costa
Rodrigues, Amaro Manuel Dourado Garcia, Andrea Maria Pica M.
Veríssimo, Noémia dos Anjos Guerreiro Andana, Francisco André
Guerreiro Garcia, Maria Sandra Trenado Jimeno e Isabel Nunes
Abrantes, como auxiliar de serviços gerais, escalão 1, índice 128, do
novo sistema retributivo.

27 de Fevereiro de 2006. — O Presidente da Câmara, António Pica
Tereno. 1000298516

Aviso
Renovação de contrato de trabalho a termo certo

Para os efeitos previstos na alínea b) do n.º 1 do artigo 34.º do
Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado à administração
local por força do Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, na ac-
tual redacção, torno público que, por meu despacho de 10 de Feverei-
ro de 2006, exarado na informação n.º 6/2006, DAF/SPEGA, de 30 de
Janeiro de 2006, conjugado com o despacho de 10 de Fevereiro de
2006, exarado na informação n.º 11/2006, de 9 de Fevereiro de 2006,
autorizei a renovação, pelo período de seis meses, o contrato de tra-
balho a termo certo celebrado em 15 de Setembro de 2005 com Ana
Cristina Garcia Berjano, como auxiliar administrativo, escalão 1, ín-
dice 128, do novo sistema retributivo.

27 de Fevereiro de 2006. — O Presidente da Câmara, António Pica
Tereno. 1000298569

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA DE PÊRA

Aviso
Renovação de contratos de trabalho

a termo resolutivo certo

Para os devidos efeitos e nos termos do disposto na alínea b) do
n.º 1 do artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro,
aplicável à administração local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de
Outubro, torna-se público que foram renovados os seguintes contra-
tos de trabalho a termo resolutivo certo:

Ana Maria Coelho Fernandes — auxiliar de serviços gerais, por
três anos, com início em 2 de Janeiro de 2006.

Maria Esmeralda Antunes David Ricardo — auxiliar de serviços
gerais, por três anos, com início em 2 de Janeiro de 2006.

10 de Janeiro de 2006. — O Presidente da Câmara, Fernando José
Pires Lopes. 3000193530

Aviso
Renovação de contratos de trabalho

a termo resolutivo certo

Para os devidos efeitos e nos termos do disposto na alínea b) do
n.º 1 do artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro,
aplicável à administração local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de
Outubro, torna-se público que, por meu despacho datado de 24 de
Janeiro de 2006, procedi à renovação dos seguintes contratos de tra-
balho a termo resolutivo certo:

Ana Lúcia dos Santos Salgueiro Tomás — técnica superior de
2.ª classe — serviço social, por um ano, com início em 18 de
Fevereiro de 2006.

Maria Adelaide Montenegro Cardoso Salvador Coelho — técni-
ca superior de 2.ª classe — consultora jurídica, por um ano,
com início em 20 de Fevereiro de 2006.

20 de Fevereiro de 2006. — O Presidente da Câmara, Fernando
José Pires Lopes. 1000298532
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CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO DAIRE

Aviso
Reclassificações profissionais

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho
datado de 31 de Janeiro de 2006, exarado 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, com as alterações introduzidas pela
Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e ao abrigo do disposto no
Decreto-Lei n.º 497/99, de 19 de Novembro, aplicável à adminis-
tração local pelo Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro, fo-
ram reclassificados, com efeitos a partir de 1 de Fevereiro de 2006,
os seguintes funcionários:

José Augusto Oliveira Almeida, cantoneiro de vias municipais,
posicionado no escalão 3, índice 160 — para cantoneiro de
limpeza, escalão 2, índice 165.

José Coelho de Paiva, marteleiro principal, posicionado no es-
calão 2, índice 214 — para motorista de pesados, escalão 6,
índice 218.

(Isento do visto do Tribunal de Contas, nos termos do artigo 114.º
da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.)

24 de Fevereiro de 2006. — A Presidente da Câmara, Maria Eulá-
lia Silva Teixeira. 3000195701

CÂMARA MUNICIPAL DE CONSTÂNCIA

Aviso
António Manuel dos Santos Mendes, presidente da Câmara Municipal

de Constância:

Faz saber que, nos termos do n.º 1 do artigo 22.º, e em conformi-
dade com o disposto no n.º 2 do artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/
99, de 16 de Dezembro, na redacção que lhe foi conferida pelo De-
creto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, e ainda de acordo com a deli-
beração tomada em reunião da Câmara Municipal de 8 de Fevereiro
de 2006, vai proceder-se à abertura de um período de discussão pú-
blica da alteração da operação de loteamento (Zona Industrial de
Montalvo — 3.ª fase) que incide sobre o prédio registado na Conser-
vatória do Registo Predial de Constância sob o n.º 01271/010418, da
freguesia de Montalvo, cujo promotor é o município de Constância,
com sede na Estrada Nacional n.º 3, 13, 2250-028 Constância, fre-
guesia e concelho de Constância, a qual decorrerá pelo prazo de 15 dias,
contados a partir da data da publicação do presente aviso no Diário
da República.

O referido processo, acompanhado da informação técnica emitida
pela Divisão de Desenvolvimento e Planeamento Urbanístico, estará
disponível na Secção Técnica Administrativa da Câmara Municipal,
podendo os interessados apresentar, por escrito, as suas reclamações,
observações ou sugestões.

15 de Fevereiro de 2006. — O Presidente da Câmara, António
Miguel dos Santos Mendes. 1000298520

Aviso
António Manuel dos Santos Mendes, presidente da Câmara Municipal

de Constância:

Faz saber que, nos termos do n.º 1 do artigo 22.º, e em conformi-
dade com o disposto no n.º 2 do artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/
99, de 16 de Dezembro, na redacção que lhe foi conferida pelo De-
creto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, e ainda de acordo com a deli-
beração tomada em reunião da Câmara Municipal de 8 de Fevereiro
de 2006, vai proceder-se à abertura de um período de discussão pú-
blica da alteração da operação de loteamento que incide sobre o pré-
dio localizado em Chão da Eira — Constância, e registado na Conser-
vatória do Registo Predial de Constância sob o n.º 258/920430, da
freguesia de Constância, cujo promotor é o município de Constância,
com sede na Estrada Nacional n.º 3, 13, 2250-028 Constância, fre-
guesia e concelho de Constância, a qual decorrerá pelo prazo de 15 dias,
contados a partir da data da publicação do presente aviso no Diário
da República.

O referido processo, acompanhado da informação técnica emitida
pela Divisão de Desenvolvimento e Planeamento Urbanístico, estará

disponível na Secção Técnica Administrativa da Câmara Municipal,
podendo os interessados apresentar, por escrito, as suas reclamações,
observações ou sugestões.

15 de Fevereiro de 2006. — O Presidente da Câmara, António
Miguel dos Santos Mendes. 1000298521

CÂMARA MUNICIPAL DE CORUCHE

Aviso
Nomeação

De acordo com o alínea a) do n.º 1 do artigo 34.º do Decreto-Lei
n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado à administração local por força
do Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, torna-se público que,
por despacho de 2 de Janeiro de 2006 do presidente da Câmara, foi
nomeado, em comissão de serviço, nos termos dos artigos 73.º e 74.º
da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a redacção da Lei n.º 5-A/
2002, de 11 de Janeiro, por urgente conveniência de serviço, com
efeitos desde 2 de Janeiro de 2006, o engenheiro Nuno José Silva
Guilherme Henriques de Azevedo — secretário do Gabinete de Apoio
Pessoal do vereador engenheiro Joaquim Filipe Coelho Serrão.

A nomeação acima mencionada não carece de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas, nos termos da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.

13 de Fevereiro de 2006. — O Vereador, com competência dele-
gada, Nélson Fernando Nunes Galvão. 1000298507

Aviso
Vacatura de lugar

Para os devidos efeitos, torna-se público que, por morte do funcio-
nário Gil António Marques, em 17 de Dezembro de 2005, ficou vago um
lugar de auxiliar de serviços gerais, do quadro privativo deste município.

13 de Fevereiro de 2006. — O Vereador, com competência dele-
gada, Nélson Fernando Nunes Galvão. 1000298508

CÂMARA MUNICIPAL DE ELVAS

Aviso n.º 23/SRH/05
José António Rondão Almeida, presidente da Câmara Municipal de

Elvas, no uso de competências próprias:

Torna público que, por seu despacho datado de 25 de Outubro de
2005, foram renovados, ao abrigo do artigo 139.º da Lei n.º 99/2003,
de 27 de Agosto, os contratos de trabalho a termo resolutivo certo
celebrados com Ana Paula Carichas Monteiro, Cremilde Maria
Pestanudo Pedroso Besugo, Elvira do Céu Jesus Neves, Isabel Cristina
Mourão Gonçalves, Isilda Natália Magrinho Pinto, Mariana Manuel
Ferreira Pedro Carlos, Paula Cristina Correia Martins, Sandra Isabel
Dores Monteiro Santos, Sónia Alexandra Branca Subtil e Teresa Maria
Estaca Guerra Garriapa, todas com a categoria de auxiliar de serviços
gerais, por mais um ano, com início a 1 de Dezembro de 2005, aufe-
rindo a remuneração ilíquida mensal de 405,96 euros, correspondente
ao índice 128, 1.º escalão, e com Abílio José Barradas Latas, Carla
Maria Nazaré Valadas, Gustavo Américo Pardal Russo, José Adelino
Gama Ablú, Luís Filipe Santinhos Vieira, Nuno Manuel Maroto Can-
deias, Roberto Carlos Correia Rosinha e Rui Alexandre Tinta Fina
Martins, todos com a categoria de cantoneiro de limpeza, também
por mais um ano, com início igualmente a 1 de Dezembro de 2005,
auferindo a remuneração ilíquida mensal de 491,60 euros, correspon-
dente ao índice 155, 1.º escalão.

Torna igualmente público que, por seu despacho datado de 11 de
Agosto de 2005, procedeu-se à anulação da oferta de emprego público
para um lugar de técnico de 2.ª classe — engenheiro electrotécnico,
aberta por despacho de 13 de Junho e ainda na fase de candidaturas.

5 de Dezembro de 2005. — O Presidente da Câmara, José António
Rondão Almeida. 3000189993

Aviso n.º 1/SRH/06
Contratos a termo resolutivo certo

José Manuel Ferreira Bagorro, vereador da Câmara Municipal de El-
vas, no uso de competências que lhe foram delegadas:

Torna público que na sequência de despachos do presidente desta
autarquia, foram renovados os contratos de trabalho a termo resolu-
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tivo certo, pelo período de um ano, nos termos do artigo 139.º da
Lei n.º 99/2003, de 27 de Agosto, com:

Maria João Gomes Cano Farelo, técnica superior de 2.ª classe —
serviço social — índice 400, 1.º escalão, vencimento mensal
ilíquido de 1268,64 euros, com início a 19 de Novembro de
2005.

Cláudio José Marmelo Nascimento Carapuça, técnico de 2.ª clas-
se — engenheiro técnico civil — índice 295, 1.º escalão, ven-
cimento mensal ilíquido de 935,62 euros, com início a 1 de
Janeiro de 2006.

Carlos Manuel Ronda Mendes, operário — electricista — índi-
ce 142, 1.º escalão, vencimento mensal ilíquido de 450,37 eu-
ros, com início a 1 de Janeiro de 2006.

João Paulo Alvarrão Mota, operário — electricista — índice 142,
1.º escalão, vencimento mensal ilíquido de 450,73 euros, com
início a 1 de Janeiro de 2006.

José Manuel Caras Altas Demétrio, operário — electricista —
índice 142, 1.º escalão, vencimento mensal ilíquido de
450,73 euros, com início a 1 de Janeiro de 2006.

5 de Janeiro de 2006. — O Vereador (com competências delega-
das), José Manuel Ferreira Bagorro. 3000190585

CÂMARA MUNICIPAL DE ESPOSENDE

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

do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, torna-se público que,
por meus despachos, foram renovados, pelo período de 24 meses, os
contratos de trabalho a termo resolutivo certo de Vítor Maria Solinho
Cardoso, técnico superior psicólogo, remuneração de 1268,64 euros,
Darlene Vieira Alves, fiel de armazém, remuneração de 450,37 euros,
e pelo período de 12 meses os contratos de trabalho a termo resolu-
tivo certo de Elisabete Adelaide Morgado Oliveira, Elisabete Cristina
Meira Ferreira Calheiros e Sandra Cristina Coelho Gonçalves, auxili-
ares da acção educativa, remuneração de 450,37 euros.

[Isento de visto do Tribunal de Contas, nos termos da alínea b) do
n.º 1 do artigo 114.º da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.]

21 de Fevereiro de 2006. — O Presidente da Câmara, Fernando
João Couto e Cepa. 1000298515

CÂMARA MUNICIPAL DE ÉVORA

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

datado de 31 de Janeiro de 2006, foram nomeadas, precedendo con-
curso, as funcionárias abaixo indicadas para a seguinte categoria:

Técnico profissional principal de secretariado:

Maria Delfina Paixão Caeiro Calado.
Maria de Jesus Celestino Tenda Pires.
Carla Alexandre Duarte Mira Nobre Almaça.

O prazo de aceitação é de 20 dias, a contar da data da publicação
deste aviso no Diário da República.

(Processo isento de visto do Tribunal de Contas.)

2 de Fevereiro de 2006. — O Presidente da Câmara, José Ernesto
d’Oliveira. 3000195633

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

foi reclassificada, 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, a seguinte funcionária, para a categoria
indicada:

Data
Funcionário Categoria anterior Reclassificado em

do despacho

Antónia Rosa Lopes Auxiliar de ser- Telefonista 15-2-2006
Encarnado Lazana. viços gerais.

A funcionária deve tomar posse do lugar no prazo de 20 dias, a
contar da publicação do presente aviso no Diário da República.

(Isento de visto pelo Tribunal de Contas.)

21 de Fevereiro de 2006. — O Presidente da Câmara, José Ernesto
d’Oliveira. 3000195639

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

datado de 24 de Fevereiro de 2006, foram nomeados, precedendo
concurso, os funcionários abaixo indicados para a seguinte categoria:

Técnico superior de 1.ª classe:

Maria do Rosário Neves Fernandes.
Maria Antonieta Jeremias Félix.
António Joaquim dos Santos.
Dina Isabel Martins Campino Fernandes.
Ana Rute Varela Ribeiro.
Luís Miguel Madeira Pires.
Ana Paula Serrano Lameiro.

O prazo de aceitação é de 20 dias, a contar da data da publicação
deste aviso no Diário da República.

(Processo isento de visto do Tribunal de Contas.)

24 de Fevereiro de 2006. — O Presidente da Câmara, José Ernesto
d’Oliveira. 3000195636

CÂMARA MUNICIPAL DE GAVIÃO

Aviso
Contratos de trabalho a termo resolutivo

Para os devidos efeitos, torna-se público que, de acordo com os
despachos datados de 6 de Janeiro de 2006, serão celebrados contra-
tos de trabalho a termo resolutivo certo com:

Ana Maria Labronso Heitor — auxiliar administrativa.
Sara Patrícia Teixeira Marques Raimundo — auxiliar administrativa.
Marta Alexandra Martins Marques Alves — técnica superior de

2.ª classe do serviço social.

Os referidos contratos terão início em 1 de Fevereiro de 2006, pelo
período de 12 meses.

(Isento de visto do Tribunal de Contas.)

25 de Janeiro de 2006. — O Presidente da Câmara, Jorge Manuel
Martins de Jesus. 3000192011

Aviso
Contratos de trabalho a termo resolutivo certo

Para os devidos efeitos, torna-se público que, de acordo com o des-
pacho datado de 20 de Janeiro de 2006, foram renovados os contra-
tos de trabalho a termo certo, por mais um ano, com início em 1 de
Março de 2006, ao abrigo do artigo 139.º do Código do Trabalho,
aplicável à administração local pelo n.º 1 do artigo 2.º da Lei n.º 23/
2004, de 22 de Junho, com:

José Augusto Bolete Martins — cabouqueiro.
Jorge Manuel Faria Gomes — cabouqueiro.
Hugo de Matos Pereira — cabouqueiro.
Luís Miguel Flores Mota — cabouqueiro.

(Isento de visto do Tribunal de Contas.)

31 de Janeiro de 2006. — O Presidente da Câmara, Jorge Manuel
Martins de Jesus. 3000192201

CÂMARA MUNICIPAL DE GONDOMAR

Aviso
Discussão pública

Alteração ao alvará de loteamento n.º 19/92 
Lote n.º 37, freguesia de Valbom

Major Valentim Loureiro, presidente da Câmara Municipal de Gon-
domar:

Torna público que, nos termos do artigo 27.º e n.º 3 do artigo 22.º
do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na sua redacção ac-
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tual, e artigo 77.º do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, se
irá proceder ao período de discussão pública do pedido de alteração
do alvará de loteamento n.º 19/92, requerido pelo proprietário do
lote n.º 37, sito na Quinta da Cavada, freguesia de Valbom, a que
respeita o processo camarário n.º 1029/86, pertencente a Jacinto
Ferreira Machado, L.da

A alteração ao loteamento, requerida por Alexandra Maria Fer-
reira de Meireles, consiste, relativamente ao lote n.º 37, na introdu-
ção de cave para arrumos e anexo para garagem, com aumento das
áreas de implantação e de construção.

O período de discussão pública terá a duração de 15 dias e iniciar-
-se-á 8 dias após a data desta publicação.

O processo poderá ser consultado todos os dias úteis, das 9 horas
às 12 horas e 30 minutos e das 14 horas às 16 horas e 30 minutos,
no Departamento de Gestão Urbanística e Obras Particulares, sito na
Rua dos Combatentes da Grande Guerra, 93, Gondomar, e as suges-
tões ou reclamações dos interessados deverão ser apresentadas, por
escrito, através de requerimento dirigido ao presidente da Câmara
Municipal, identificando devidamente o seu subscritor e entregue pes-
soalmente ou remetido através do correio ao serviço acima mencio-
nado.

Para constar e devidos efeitos se publica este aviso e outros que
irão ser afixados nos lugares de estilo.

22 de Fevereiro de 2006. — O Presidente da Câmara, Valentim
Loureiro. 3000195695

CÂMARA MUNICIPAL DA GUARDA

Aviso
Licença de operação de loteamento

Joaquim Carlos Dias Valente, presidente da Câmara Municipal da
Guarda:

Torno público que, nos termos e para os efeitos dos artigos 22.º e
27.º 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, e do artigo 77.º
do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, o período de discussão
pública relativa ao pedido de proposta de alteração da licença de
operação de loteamento, a que se refere o alvará de loteamento n.º 1/
90, em 8 de Janeiro de 1990, e registado em 8 de Janeiro de 1990,
emitido em nome de Manuel Lourenço Quelhas, residente no Lar da
Santa Casa da Misericórdia da Guarda, contribuinte fiscal
n.º 101976259, para o prédio sito em Chão da Porta, Lameirinhas,
freguesia da Sé, Guarda, descrito na Conservatória do Registo Predial
da Guarda sob o n.º 1393/250590, terá o seu início no 8.º dia a contar
da publicação do presente aviso no Diário da República e a duração
de 15 dias.

Mais se torna público que a referida alteração foi requerida por
Manuel Lourenço Quelhas, António Antunes Quelhas, Eliseu Manuel
Martins Figueiredo e Maria Roseta Gregório dos Santos Quelhas e
consta do seguinte:

Lote n.º 4 (ocupado por uma moradia unifamiliar), lote n.º 6
(ocupado por uma edificação pré-existente à data da emissão
do alvará de loteamento), efectuar uma alteração às suas es-
pecificações, no sentido do lote n.º 4 passar a prever um ane-
xo com a área de construção de 14 m2 e ser regularizada (em
termos de alvará de loteamento) a alteração do número de
fogos inicialmente aprovados (de um fogo passa para dois
fogos), bem como no caso do lote n.º 6, a construção de uma
moradia unifamiliar isolada com a área de 333 m2 (rés-do-chão
mais um piso) e respectivo anexo para estacionamento, com
a área de construção de 45 m2 (um piso);

Pretende-se ainda, tendo em vista o acesso ao lote n.º 6, a integra-
ção no domínio público de parte da sua área inicial, passando este a
fixar com a área de 722 m2;

No caso do lote n.º 6, a nova construção proposta destina-se a
substituir a edificação pré-existente à data da emissão do alvará, con-
forme já previsto no projecto inicial do loteamento (segundo memó-
ria descritiva trata-se de uma edificação degradada, neste momento já
demolida);

Em síntese, as alterações pretendidas implicam o aumento de nú-
mero de fogos previstos no alvará inicial (de seis para sete), bem como
o aumento em 236 m2 (para efeitos do lote n.º 6 foi contabilizada
uma área pré-existente de 84 m2) da área de construção de habitação
anteriormente aprovada bem como ainda o aumento, em 59 m2, de
área de construção de anexos.

A referida proposta de alteração da licença de operação de lotea-
mento encontra-se disponível, para consulta, nos dias úteis, das 9 ho-
ras às 12 horas e 30 minutos e das 14 às 16 horas, na Secção de Obras
Particulares da Câmara Municipal da Guarda, sita na Praça do Muni-
cípio, Guarda, acompanhada da informação técnica, elaborada pelo
Departamento de Planeamento e Urbanismo.

As reclamações, observações ou sugestões à referida proposta, bem
como a oposição à alteração da licença de operação de loteamento,
por parte dos interessados, deverão ser formuladas por escrito, dirigi-
das ao presidente da Câmara Municipal da Guarda e dentro do prazo
de discussão pública.

27 de Janeiro de 2006. — Pelo Presidente da Câmara, (Assinatura
ilegível.) 1000298502

Aviso
Licença de operação de loteamento

Joaquim Carlos Dias Valente, presidente da Câmara Municipal da
Guarda:

Torno público que, nos termos e para os efeitos dos artigos 22.º e
27.º 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, e do artigo 77.º
do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, o período de discussão
pública relativa ao pedido de proposta de alteração da licença de
operação de loteamento, a que se refere o alvará de loteamento n.º 1/
2002, em 13 de Dezembro de 2001, e registado em 16 de Janeiro de
2002, emitido em nome de Miguel Marques Matias, L.da, com sede
no Parque Industrial da Guarda, lotes n.os 1 e 2, Guarda, contribuinte
fiscal n.º 503668966, para o prédio sito em Quinta das Covas (Rasa) —
Guarda, freguesia de São Miguel da Guarda, Guarda, descrito na Con-
servatória do Registo Predial da Guarda sob o n.º 1838/20020320,
omisso na matriz, terá o seu início no 8.º dia a contar da publicação
do presente aviso no Diário da República e a duração de 15 dias.

Mais se torna público que a referida alteração foi requerida por Nuno
Filipe Brites Grilo e consta do seguinte:

Lote n.º 9 (destinado à construção de uma moradia unifamiliar
com cave mais dois pisos), efectuar uma alteração às especi-
ficações do referido lote, alteração esta que consiste apenas
no aumento de 58,90 m2 da área de construção em cave pre-
vista para o referido lote (de 140 m2 para 198,90 m2).

A referida proposta de alteração da licença de operação de lotea-
mento encontra-se disponível, para consulta, nos dias úteis, das 9 ho-
ras às 12 horas e 30 minutos e das 14 às 16 horas, na Secção de Obras
Particulares da Câmara Municipal da Guarda, sita na Praça do Muni-
cípio, Guarda, acompanhada da informação técnica, elaborada pelo
Departamento de Planeamento e Urbanismo.

As reclamações, observações ou sugestões à referida proposta, bem
como a oposição à alteração da licença de operação de loteamento,
por parte dos interessados, deverão ser formuladas por escrito, dirigi-
das ao presidente da Câmara Municipal da Guarda e dentro do prazo
de discussão pública.

31 de Janeiro de 2006. — Pelo Presidente da Câmara, (Assinatura
ilegível.) 1000298501

Aviso
Licença de operação de loteamento

Joaquim Carlos Dias Valente, presidente da Câmara Municipal da
Guarda:

Torno público que, nos termos e para os efeitos dos artigos 22.º
e 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a redac-
ção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, e do ar-
tigo 77.º do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, o período
de discussão pública relativa ao pedido de proposta de alteração da
licença de operação de loteamento, a que se refere o alvará de lo-
teamento n.º 3/1996, emitido em 3 de Abril de 1996 e registado em
10 de Abril de 1996 em nome Guaprel, Empresa de Construções da
Guarda, L.da, com sede na Rua de José dos Santos, 11, 1.º, Guarda,
contribuinte fiscal n.º 501962549, para o prédio sito no Bairro de
Nossa Senhora dos Remédios — Guarda, freguesia de São Vicente,
Guarda, descrito na Conservatória do Registo Predial da Guarda sob
o n.º 2145/19950707, omisso na matriz, terá o seu início no 8.º dia
a contar da publicação do presente aviso no Diário da República e
a duração de 15 dias.
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Mais se torna público que a referida alteração foi requerida por
Agostinho Dias Ribeiro, residente na Rua da Escola Secundária da Sé,
lote n.º 12, Guarda, contribuinte fiscal n.º 135131120, e consta do
seguinte:

Lote n.º 12 (moradia unifamiliar em banda contínua), efectuar
uma alteração às especificações do referido lote, alteração esta
que consiste na construção de um anexo na parte posterior do
lote, com a área de implantação e de construção de 14 m2.

A referida proposta de alteração da licença de operação de lotea-
mento encontra-se disponível, para consulta, nos dias úteis, das 9 ho-
ras às 12 horas e 30 minutos e das 14 às 16 horas, na Secção de Obras
Particulares da Câmara Municipal da Guarda, sita na Praça do Muni-
cípio, Guarda, acompanhada da informação técnica, elaborada pelo
Departamento de Planeamento e Urbanismo.

As reclamações, observações ou sugestões à referida proposta, bem
como a oposição à alteração da licença de operação de loteamento,
por parte dos interessados, deverão ser formuladas por escrito, dirigi-
das ao presidente da Câmara Municipal da Guarda e dentro do prazo
de discussão pública.

3 de Fevereiro de 2006. — O Presidente da Câmara, Joaquim Carlos
Dias Valente. 1000298500

CÂMARA MUNICIPAL DA LOUSÃ

Aviso n.º 6/2006
Concurso externo de ingresso para um lugar
de telefonista, do grupo de pessoal auxiliar

1 — Para os efeitos constantes no artigo 28.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, adaptado à administração local por força
do disposto no artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho,
torna-se público que, por despacho proferido pelo presidente da Câ-
mara Municipal da Lousã datado de 10 de Fevereiro de 2006, se en-
contra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, a contar da data da publi-
citação do presente aviso, um concurso externo de ingresso com vista
ao preenchimento de um lugar de telefonista, do grupo do pessoal
auxiliar, do quadro de pessoal do município da Lousã.

2 — Legislação aplicável — Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Ju-
lho; Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho; Decreto-Lei n.º 353-A/
89, de 16 de Outubro; Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro;
Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro; Decreto-Lei n.º 427/
89, de 7 de Dezembro, e Decreto-Lei n.º 248/85, de 15 de Julho.

3 — O concurso é externo de ingresso e válido para a vaga posta
a concurso, esgotando-se com o seu preenchimento.

4 — A remuneração base é a correspondente ao índice 133, a que
corresponde a remuneração de 421,82 euros, nos termos do Decreto-
-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, que adaptou à administração
local o Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro.

5 — O local de trabalho — quartel dos Bombeiros Municipais da
Lousã.

6 — Funções a desempenhar (conteúdo funcional) — as funções
descritas no Despacho n.º 38/88, publicado no Diário da República,
2.ª série, de 26 de Janeiro de 1989.

7 — Requisitos de admissão — podem concorrer os indivíduos que
reúnam os seguintes requisitos:

7.1 — Requisitos gerais — os constantes do n.º 2 do artigo 29.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

7.2 — Requisitos especiais de admissão — escolaridade obrigatória.
8 — Formalização das candidaturas — as candidaturas deverão ser

formalizadas mediante requerimento dirigido ao presidente da Câma-
ra Municipal, podendo ser entregues pessoalmente na Secção de Pes-
soal ou enviadas pelo correio, com aviso de recepção, para a Câmara
Municipal da Lousã, Rua do Dr. João Santos, 3200 Lousã, dentro do
prazo fixado, e nele deverão constar os seguintes elementos, sob pena
de exclusão:

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) Habilitações literárias;
c) Identificação do concurso a que se candidata, mediante refe-

rência ao aviso de abertura do concurso;
d) Quaisquer outros elementos que julguem ser susceptíveis de

influírem na apreciação do seu mérito e que só serão tidos
em consideração se devidamente comprovados.

9 — Os requerimentos de admissão deverão ser acompanhados, sob
pena de exclusão, de simples fotocópia dos originais dos seguintes
documentos:

a) Certificado de habilitações literárias;
b) Curriculum vitae detalhado, dactilografado em papel forma-

to A4;
c) Fotocópia do bilhete de identidade e do número de contribu-

inte;
d) Documentos comprovativos dos requisitos gerais de provi-

mento em funções públicas, caso o candidato, no próprio
requerimento, não emita declaração, sob compromisso de
honra, de que os mesmos se encontram preenchidos.

9.1 — Os candidatos com grau de deficiência igual ou superior a
60 %, abrangidos pelo Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro,
deverão ainda, no requerimento de admissão, declarar, sob compro-
misso de honra, o respectivo grau de incapacidade e tipo de deficiên-
cia, sendo dispensada a apresentação imediata do documento com-
provativo.

10 — Métodos de selecção — nos termos do artigo 19.º do Decre-
to-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, os métodos de selecção consistirão
em prova prática de conhecimentos (PCP), com carácter eliminató-
rio, avaliação curricular (AC) e entrevista profissional de selecção
(EPS).

10.1 — A prova prática de conhecimentos (PCP), com carácter
eliminatório, consistirá no manuseamento e atendimento telefónico
em equipamento adequado, sendo a sua classificação expressa na es-
cala de 0 a 20 valores.

10.1.1 — Nesta prova de conhecimentos serão aferidos:

O modo de atendimento e a facilidade de expressão — 8 valo-
res;

O manuseamento do teclado — 8 valores;
A consulta da lista telefónica — 4 valores.

10.1.2 — A prova terá a duração de dez minutos.
10.2 — A avaliação curricular (AC) visa avaliar as aptidões profis-

sionais do candidato na área para que o concurso é aberto, com base
na análise do respectivo currículo profissional, em que serão conside-
rados e ponderados, de acordo com as exigências da função, os se-
guintes factores:

a) Habilitação literária (HL):

Habilitação mínima exigível — 12 valores;
Habilitação acima do exigível — 16 valores.

b) Formação profissional (FP) — em que se ponderam as ac-
ções de formação e aperfeiçoamento profissional, relacio-
nadas com as áreas funcionais do lugar posto a concurso, até
um máximo de 20 valores:

Sem formação profissional — 0 valores;
Formação profissional até 30 horas — 10 valores;
Formação profissional de mais de 30 a 60 horas — 14 va-

lores;
Formação profissional de mais de 60 a 90 horas — 16 va-

lores;
Formação profissional de mais de 90 horas — 20 valores.

Nota. — Um dia de formação equivale a 7 horas.

c) Experiência profissional (EP) — em que se pondera o de-
sempenho efectivo de funções na área de actividade para a
qual o concurso é aberto, bem como outras capacitações
adequadas, com avaliação da sua natureza e duração, até um
máximo de 20 valores:

Experiência profissional na Administração Pública ou em
entidades privadas:

Superior a 3 anos — 20 valores;
De 1 a 3 anos — 15 valores;
Até 1 ano — 10 valores.
Sem experiência profissional — 0 valores.

10.3 — A classificação dos candidatos será atribuída com base numa
escala de 0 a 20 valores, que obedecerá à seguinte fórmula:

1 HL + 1 EP + 2 FP

4
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11 — A entrevista profissional de selecção (EPS) destina-se a
avaliar, numa relação interpessoal e de forma objectiva e sistemática,
as aptidões profissionais e pessoais dos candidatos para o exercício da
função, de acordo com os seguintes critérios de apreciação, sendo cada
um valorizado de 0 a 5 valores, do seguinte modo:

A — interesse e motivação profissional;
B — capacidade de expressão e comunicação;
C — aptidão e conhecimentos profissionais para o desempenho

da função.

12 — Classificação final (CF) — o ordenamento final dos candi-
datos ao concurso resultará da aplicação dos métodos de selecção, que
será efectuado pela aplicação da seguinte fórmula:

CF =
 PPC + 2 AC + EPS

4

13 — 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 reuniões do júri do
concurso, sendo as mesmas facultadas aos candidatos sempre que so-
licitadas.

14 — A lista de admissão, prevista no artigo 33.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, será afixada na Secção de Pessoal, poden-
do ser consultada sempre que solicitada.

15 — A lista de classificação final será remetida aos candidatos,
através de ofício registado, nos termos do artigo 40.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho.

16 — Constituição e composição do júri:

Presidente — Dr. Jorge Manuel Maranhas Alves, vereador.
Vogais efectivos:

Vereador Luís Miguel Correia Antunes, que substituirá o
presidente nas suas faltas e impedimentos, e Dr. António
Nunes, chefe de Divisão Administrativa e Financeira.

Vogais suplentes:

Maria Manuela Lima da Silva Serra, chefe de Secção de
Expediente Geral, Arquivo e Apoio a Órgãos Autár-
quicos, e engenheiro Paulo Carvalhinho, chefe da Di-
visão de Obras Municipais, Saneamento Básico e Am-
biente.

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

14 de Fevereiro de 2006. — O Presidente da Câmara, Fernando
dos Santos Carvalho. 3000195697

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGUALDE

Aviso
Torna-se público que, por despacho do presidente da Câmara data-

do de 17 de Fevereiro, foi substituído o júri do concurso externo de
ingresso para provimento de um lugar na categoria de técnico supe-
rior de 2.ª classe (estagiário) — área de economia, passando a fazer
parte do mesmo os seguintes elementos:

Presidente — Dr.ª Sara Isabel Ferreira Coelho de Sousa Verme-
lho, vereadora.

Vogais efectivos:

Dr. Orlando Augusto Duarte Fernandes, chefe de Divisão
Financeira, e Dr.ª Maria Gracinda Gomes Lopes Pinhei-
ro da Rocha, técnica superior de 2.ª classe de administra-
ção regional e autárquica.

Vogais suplentes:

Dr. Pedro Marques Correia, técnico superior de 1.ª classe
de recursos humanos, e Maria Isaura Alves Pita Esteves,
chefe de Divisão Administrativa.

17 de Fevereiro de 2006. — O Presidente da Câmara, António
Soares Marques. 3000195700

CÂMARA MUNICIPAL DE MESÃO FRIO

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

10 do corrente mês, renovei, por mais um ano, nos termos dos
n.os 2 e 3 do artigo 140.º da Lei n.º 99/2003, de 27 de Agosto, os con-
tratos a termo resolutivo, celebrados com José Humberto Guedes Oli-
veira, Mário Jorge Teixeira Mesquita e Rui Miguel Correia Guima-
rães — operários qualificados — pedreiros, que terminam em 28 de
Fevereiro de 2006.

17 de Fevereiro de 2006. — O Presidente da Câmara, Marco An-
tónio Peres Teixeira da Silva. 3000195667

CÂMARA MUNICIPAL DE MIRA

Aviso
Alteração da composição do júri

Para os devidos efeitos, faz-se público que o presidente da Câmara
Municipal de Mira, por despacho de 22 de Fevereiro de 2006, alterou
a composição do júri de estágio do concurso externo de ingresso para
provimento de 11 vagas na categoria de assistente de acção educati-
va, da carreira de assistente de acção educativa, do grupo de pessoal
de apoio educativo, do quadro do pessoal desta autarquia, aberto por
aviso publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 175, de 27 de
Julho de 2004, passando o mesmo ser constituído por:

Presidente — Dr. Manuel de Jesus Martins, vereador.
Vogais efectivos:

Isabel Cristina Neto Morais, chefe da Divisão Administra-
tiva e Financeira, em regime de substituição.

Engenheiro Rui Manuel Reixa da Cruz Silva, chefe da Divi-
são de Obras Municipais.

Vogais suplentes:

Dr. Luís Miguel dos Santos Grego, vereador.
Engenheira Paula Cristina Rodrigues de Oliveira Lourenço,

chefe da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística.

O presidente do júri será substituído, nas suas faltas e impedimen-
tos, pelo 1.º vogal efectivo.

23 de Fevereiro de 2006. — O Vereador, com competências dele-
gadas, Manuel de Jesus Martins. 1000298534

CÂMARA MUNICIPAL DE MOGADOURO

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

presidente da Câmara datado de 19 de Outubro de 2005, nomeou,
para continuar a exercer funções, nos ternos do disposto no n.º 1 do
artigo 73.º e n.º 3 do artigo 74.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setem-
bro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, para o exer-
cício de funções de secretária de apoio pessoal ao meu Gabinete, em
comissão de serviço, nos termos do disposto no n.º 4 do artigo 74.º
do diploma supra-referenciado, Maria da Conceição Cordeiro An-
drade Teixeira, chefe de secção, com efeitos a partir de 19 de Ou-
tubro de 2005.

13 de Fevereiro de 2006. — O Presidente da Câmara, António
Guilherme Sá de Moraes Machado. 3000195710

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

presidente da Câmara datado de 19 de Outubro de 2005, nomeou,
para continuar a exercer funções, nos ternos do disposto no n.º 1 do
artigo 73.º e n.º 3 do artigo 74.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setem-
bro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, para o exer-
cício de funções de adjunto de gabinete do Gabinete de Apoio Pes-
soal, Heitor Joaquim Alves Calejo, com efeitos a partir de 19 de
Outubro de 2005.

13 de Fevereiro de 2006. — O Presidente da Câmara, António
Guilherme Sá de Moraes Machado. 3000195712
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CÂMARA MUNICIPAL DE MOIMENTA DA BEIRA

Aviso n.º 09/DA/2006
Gabinete de apoio pessoal — nomeação

Nos termos e para efeitos do disposto no artigo 34.º do Decreto-
-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado à administração local
pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, torno público que,
no uso da competência própria que me é conferida pelo disposto no
n.º 1 do artigo 73.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, nomeei,
por meu despacho datado de 1 do corrente mês, para o meu Gabine-
te de Apoio Pessoal, como secretário, o Dr. José Carlos de Jesus
Governo, com efeitos a partir do dia 1 do corrente mês, inclusive,
com direito à remuneração mensal correspondente a 60 % da que
legalmente cabe aos vereadores em regime de tempo inteiro desta
Câmara Municipal, nos termos do n.º 2 do artigo 74.º da Lei n.º 169/
99, de 18 de Setembro.

6 de Fevereiro de 2006. — O Presidente da Câmara, José Agosti-
nho Gomes Correia. 1000298503

CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS

Aviso n.º 21/2006
Faz-se público que, pelo despacho n.º 36/06 do presidente da Câ-

mara, foram anulados os concursos externos de ingresso para admis-
são de estagiários para o grupo de pessoal técnico superior, abertos
por aviso publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 164, de
26 de Agosto de 2005.

21 de Fevereiro de 2006. — A Directora do Departamento de
Gestão de Recursos Humanos, Célia Simões. 3000195662

CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO BAIRRO

Aviso n.º 9/2006
Para os devidos efeitos, torna-se público que este município cele-

brou contrato administrativo de provimento, ao abrigo do n.º 1 do
artigo 37.º do Decreto-Lei n.º 724/89, de 7 de Dezembro, por remis-
são do artigo 5.º-A do Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, com
as alterações que lhe foram dadas pela Lei n.º 2/92, de 29 de Abril,
com início em 1 de Fevereiro de 2006, com Maria dos Prazeres da
Mota Duarte, para a categoria de assistente administrativa.

(Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

24 de Fevereiro de 2006. — O Presidente da Câmara, Mário João
Ferreira da Silva Oliveira. 3000195702

CÂMARA MUNICIPAL DE PAÇOS DE FERREIRA

Aviso n.º 06/SRSP/06
Transferência

Torna-se público que, por meu despacho de 22 de Fevereiro de
2006, nomeei Maria Teresa Cabete Ramos, assistente administrati-
va, do quadro de pessoal da Câmara Municipal de Lajes do Pico, ao
abrigo do artigo 25.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,
com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 218/98, de 17 de
Julho, para idêntico lugar do quadro de pessoal desta Câmara Muni-
cipal, por urgente conveniência de serviço, a partir de 1 de Março
de 2006.

(Isento de visto do Tribunal de Contas.)

22 de Fevereiro de 2006. — O Presidente da Câmara, Pedro Ale-
xandre Oliveira Cardoso Pinto. 3000195709

CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA DELGADA

Aviso
Torna-se público que, nos termos da alínea b) do n.º 2 do artigo 73.º

da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, nomeio, em regime de comis-
são de serviço, para apoio pessoal ao vereador Dr. Pedro Filipe Ro-
drigues Furtado, a assistente administrativa principal Letícia de Jesus
Pacheco Novo Reis, com as funções de secretária.

A presente nomeação tem efeitos a partir de 3 de Janeiro do cor-
rente ano.

11 de Janeiro de 2006. — A Presidente da Câmara, Berta Maria
Correia de Almeida de Melo Cabral. 1000298492

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTIMÃO

Aviso
Licença administrativa para alteração ao alvará de lotea-

mento n.º 4/1991, sito na Urbanização de São Sebastião,
lote 11, Portimão, em nome de Fernando João Tavares
Soares.

De acordo com a deliberação de Câmara de 1 de Fevereiro de 2006,
decorrerá um período de discussão pública, pelo prazo de 15 dias
(após 8 dias, da data de publicação do presente aviso), durante o
qual poderão os interessados apresentar, por escrito, quaisquer re-
clamações, sugestões ou informações, dirigidas ao presidente da
Câmara Municipal de Portimão, relativamente às questões que pos-
sam ser consideradas no âmbito da respectiva operação de lotea-
mento, conforme determina o n.º 1 e n.º 3 do artigo 22.º do Decreto-
-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a alteração introduzida
pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, e de acordo com o
disposto no n.º 3 do artigo 77.º do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de
Setembro.

A operação de loteamento pode ser consultada na secretaria da
Repartição Administrativa do Departamento Técnico de Planeamen-
to e Urbanismo, Urbanização Quinta das Parreiras, lotes 29, 30 e 31,
Portimão, de segunda-feira a sexta-feira, das 9 horas às 15 horas e
30 minutos.

7 de Fevereiro de 2006. — O Vereador, por delegação do Presi-
dente da Câmara, José Francisco Sobral Luís. 1000298506

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO MAIOR

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

11 de Janeiro de 2006, no uso da competência prevista na alínea a)
do n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, o con-
curso externo de ingresso para provimento de dois lugares do grupo
de pessoal operário semiqualificado, carreira de cantoneiro, categoria
de operário, foi considerado deserto em virtude de não haver candi-
datos admitidos.

22 de Fevereiro de 2006. — O Presidente da Câmara, Silvino
Manuel Gomes Sequeira. 1000298543

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

15 de Fevereiro de 2006, no uso da competência prevista na alínea a)
do n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, o con-
trato administrativo de provimento para recrutamento de um adjun-
to de pedreiro, da carreira de operário qualificado, foi considerado
deserto em virtude de não haver candidatos admitidos.

22 de Fevereiro de 2006. — O Presidente da Câmara, Silvino
Manuel Gomes Sequeira. 1000298544

CÂMARA MUNICIPAL DO SEIXAL

Aviso n.º 19/DRH/SR-2006
Concurso interno de acesso geral para provimento de uma

vaga na categoria de engenheiro mecânico assessor
principal — referência n.º 51/2005.

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do pre-
sidente da Câmara Municipal de 23 de Fevereiro de 2006, e na se-
quência do concurso interno de acesso geral aberto através do aviso
publicitado no Diário da República, 3.ª série, n.º 12, de 17 de Janei-
ro 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, na categoria
de engenheiro mecânico assessor principal, o candidato Vítor Manuel
Loução, ficando posicionado no escalão 1, índice 710, devendo o
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mesmo aceitar o lugar no prazo de 20 dias, contados a partir da data
de 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.)

24 de Fevereiro de 2006. — A Vereadora dos Recursos Humanos,
Património e Acção Social (por delegação de competências), Corália
de Almeida Loureiro. 3000195684

Aviso n.º 20/DRH/SR-06
Transferência

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho da
vereadora do pelouro dos Recursos Humanos, Património e Acção
Social de 16 de Fevereiro de 2006, foi autorizada, de harmonia com
o artigo 25.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, com
as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 218/98, de 17 de
Julho, aplicado às autarquias locais por força do artigo 1.º do
Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, a transferência, a par-
tir de 1 de Março de 2006, para desempenho de funções nesta
Câmara Municipal, da engenheira técnica de 1.ª classe Sandra Maria
Rodrigues dos Santos Algarvio, pertencente ao quadro da Câmara
Municipal da Moita.

27 de Fevereiro de 2006. — A Vereadora dos Recursos Humanos,
Património e Acção Social, Corália de Almeida Loureiro.

3000195686

Aviso n.º 21/DRH/SR-06
Transferência

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho da ve-
readora do pelouro dos Recursos Humanos, Património e Acção So-
cial de 17 de Janeiro de 2006, foi autorizada, de harmonia com o
artigo 25.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, com as al-
terações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 218/98, de 17 de Julho,
aplicado às autarquias locais por força do artigo 1.º do Decreto-Lei
n.º 409/91, de 17 de Outubro, a transferência, a partir de 1 de Março
de 2006, para desempenho de funções nesta Câmara Municipal, da
engenheira civil assessor principal Maria Amélia Tomás Ribeiro, per-
tencente ao quadro da Câmara Municipal de Arouca.

27 de Fevereiro de 2006. — A Vereadora dos Recursos Humanos,
Património e Acção Social, Corália de Almeida Loureiro.

3000195687

CÂMARA MUNICIPAL DA SERTÃ

Aviso n.º 19/2006
Renovação de contrato

Torno público que, por meu despacho de 23 de Janeiro, com base
nos artigos 139.º e 140.º da Lei n.º 99/2003, de 27 de Agosto, foi
renovado por 24 meses o contrato de trabalho a termo resolutivo
certo celebrado com Paula Cristina Mendes Afonso Martins, para
exercer funções como técnica superior, ligada à defesa da floresta,
com efeitos a partir de 1 de Fevereiro de 2006.

(Contrato isento do visto do Tribunal de Contas.)

7 de Fevereiro de 2006. — O Presidente da Câmara, Paulo Fari-
nha. 3000195704

CÂMARA MUNICIPAL DE TAVIRA

Aviso
Para efeitos do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 34.º do

Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, com a redacção dada pelo
Decreto-Lei n.º 407/91, de 17 de Outubro, aplicável à administra-
ção local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, se torna
público que, por meu despacho de 7 de Fevereiro de 2006, irá ser
celebrado contrato administrativo de provimento, nos termos da
alínea c) do n.º 2 do artigo 15.º do diploma acima referido, com a
alteração introduzida pelo Decreto-Lei n.º 218/98, de 17 de Julho,
como técnico superior — estagiário, da carreira de técnico superior

(licenciatura em Sociologia das Organizações), com a candidata
Teresa Maria Pereira Custódio.

A candidata tem o prazo de 20 dias para aceitação da nomeação,
após a publicação do presente aviso no Diário da República.

O processo não está sujeito a fiscalização prévia do Tribunal de
Contas, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 46.º, conjugado com
o n.º 1 do artigo 114.º da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.

20 de Fevereiro de 2006. — O Vereador, com competência dele-
gada, Carlos Manuel Santos Baracho. 1000298530

Aviso
Para os devidos efeitos se faz público que, por despacho de 23 de

Janeiro de 2006, foram nomeadas as seguintes candidatas aprovadas
no concurso externo de ingresso para sete lugares de auxiliar adminis-
trativo, do grupo de pessoal auxiliar:

Carla Wong Brito.
Helena Isabel Soares dos Santos.
Patrícia Cristina Pereira de Almeida.
Sónia Silvéria Marques Nicolau.
Susana Maria Medeiros de Brito.
Sónia Cristina Pires Salas Costa.

Nos termos do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de De-
zembro, os candidatos têm o prazo de 20 dias para aceitação da no-
meação, após a publicação do presente aviso no Diário da Repú-
blica.

O processo não está sujeito a fiscalização prévia do Tribunal de
Contas.

20 de Fevereiro de 2006. — O Vereador, com competência dele-
gada, Carlos Manuel Santos Baracho. 1000298531

Aviso
Alteração ao alvará de loteamento n.º 3/2005

Para os devidos efeitos se torna público que a 16 de Fevereiro de
2006 a Câmara determinou submeter a discussão pública a alteração
ao alvará de loteamento n.º 3/2005, relativo ao Parque de Exposi-
ções, sito no Mato Santo Espírito, freguesia de Santa Maria, neste
município, em nome de EMPET — Parques Empresariais de Tavira,
E. M., nos termos do artigo 77.º do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de
Setembro, e em conformidade com o n.º 1 do artigo 22.º do Decreto-
-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 177/
2001, de 4 de Junho.

A exposição do projecto de loteamento estará patente na sede do
município de Tavira a partir da data da publicação no Diário da
República.

O período de discussão pública decorrerá pelo prazo de 15 dias úteis,
durante as horas normais de expediente, isto é, das 9 horas às 12 ho-
ras e 30 minutos e das 14 horas às 17 horas e 30 minutos.

Os interessados devem apresentar as suas observações ou sugestões
relativamente à alteração em causa, por escrito e em impresso pró-
prio a conceder pelos serviços, dirigido ao presidente da Câmara
Municipal de Tavira.

22 de Fevereiro de 2006. — A Vice-Presidente da Câmara, Sara
Mansinho. 1000298539

CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DE CAMBRA

Aviso

Por despachos do vereador com competências subdelegadas de
25 de Janeiro de 2006 e 31 de Janeiro de 2006:

Contratadas a termo resolutivo certo com a categoria de auxiliar de
serviços gerais Maria Manuela Leite Ferreira Barbosa, Ana Maria
Oliveira Pais, Maria de Lurdes Coutinho Pereira, Maria de Fátima
Gradim de Pinho, a partir de 26 de Janeiro, e Maria de Fátima Fer-
nandes, a partir de 1 de Fevereiro do corrente ano, pelo prazo de
um ano, com vencimento correspondente ao índice 128, para prestar
serviço na Divisão de Acção Social e Cultural e Divisão de Obras
Municipais e Manutenção.
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Por despachos do vereador com competências subdelegadas de
7 de Fevereiro de 2006:

Renovados os contratos a termo resolutivo certo a: Helena Márcia
Pereira Pinheiro Sousa Bastos — técnica superior de comunicação
social (estagiária), por mais três anos; Sérgio Miguel Marques de
Almeida — técnico superior — gestor de qualidade de 2.ª classe, e
Mafalda Sofia Soares Ferreira — auxiliar administrativa, por mais
um ano.

Por despachos do vereador com competências subdelegadas de
19 de Fevereiro de 2006:

Renovados os contratos a termo resolutivo certo a: Manuel Tavares
Teixeira — motorista de pesados; Vasco Nuno Tavares Ferreira
Fernandes — condutor de máquinas pesadas e veículos especiais;
Sérgio Rodrigues Rocha, Lourenço Filipe Soares, Manuel Costa —
operários qualificados — operário (serralheiro civil, canalizador e
trolha, respectivamente); Hilário Teixeira da Silva e Carlos Alberto
Ribeiro Augusto — operários semiqualificados — operário (canto-
neiro).

Todos para desempenhar idênticas funções.
(Isento do visto do Tribunal de Contas.)

17 de Fevereiro de 2006. — O Vereador, com competências
subdelegadas, Manuel Augusto de Bastos Carvalho. 1000298526

CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO

Aviso
Provimento de 10 lugares de bombeiro de 2.ª classe

Defensor Oliveira Moura, presidente da Câmara Municipal de Viana
do Castelo:

Para os devidos efeitos, torna público que, nos termos dos arti-
gos 40.º e 41.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicado à
administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, foram
nomeados, precedendo concurso interno de acesso geral, por meu
despacho de 9 de Fevereiro do corrente ano, para a categoria de bom-
beiro de 2.ª classe, os candidatos graduados do 1.º a 10.º lugares no
referido concurso, cujo aviso de abertura foi publicado no Diário da
República, 3.ª série, n.º 195, de 11 de Outubro de 2005, e no Jornal
de Notícias, n.º 141, de 20 de Outubro de 2005, cuja lista de classifi-
cação final foi publicitada nos termos da alínea a) do n.º 1 do ar-
tigo 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho:

Albano da Silva Lopes.
Rolando Fernandes Lima.
Pedro Isidro Martins Dias.
António José Afonso Martins.
Albano da Silva Parente.
António Manuel Castro Araújo.
João Carlos da Cruz Caneja.
Raúl Filipe do Outeiro Pinto.
Fernando Heliodoro Dias Esteves.
Paulo José Vieira Afonso Bamba.

Os nomeados ficam posicionados de acordo com o estipulado no
Decreto-Lei n.º 106/2002, de 13 de Abril, com as alterações cons-
tantes da Portaria n.º 42-A/2005, de 17 de Janeiro, em conjugação
com o Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Outubro, no 1.º escalão,
índice 150, no montante de 664,36 euros.

Os lugares agora ocupados foram criados no quadro de pessoal des-
ta Câmara Municipal aprovado conforme publicação no Diário da
República, 2.ª série, n.º 178, apêndice n.º 117, de 4 de Agosto de 2003.

Os nomeados deverão aceitar a nomeação no prazo de 20 dias, a
contar da sua publicação no Diário da República.

(Não carece de visto do Tribunal de Contas, nos termos do ar-
tigo 114.º da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.)

9 de Fevereiro de 2006. — O Presidente da Câmara, Defensor Oli-
veira Moura. 1000298525

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA FRANCA DO CAMPO

Aviso
Transferência

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do pre-
sidente da Câmara de 15 de Dezembro de 2005, foi determinada, nos

termos do artigo 25.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro,
alterado pelo Decreto-Lei n.º 218/98, de 17 de Julho, aplicado à ad-
ministração local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro,
adaptado à Região Autónoma dos Açores pelo Decreto Legislativo
Regional n.º 12/90/A, de 27 de Junho, conjugado com o artigo 2.º do
Decreto Legislativo Regional n.º 16/97/A, de 23 de Julho, depois de
obtida a anuência prévia do vice-presidente do Governo Regional, a
transferência de Duarte Manuel Carreiro Pacheco Pimentel, técnico
superior de 1.ª classe, do quadro de pessoal da Secretaria Regional das
Finanças e Planeamento, afecto à Direcção Regional do Orçamento
e Tesouro, para o quadro de pessoal da Câmara Municipal de Vila
Franca do Campo.

O funcionário deverá aceitar a nomeação no prazo de 20 dias, a
contar do dia seguinte da publicação do presente aviso no Diário da
República.

15 de Dezembro de 2005. — O Presidente da Câmara, Rui de
Carvalho e Melo. 1000298493

Aviso
Torna-se público que, por meu despacho de 15 de Fevereiro de

2006, no uso das competências que me foram delegadas e conferi-
das e nos termos do n.º 8 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 427/89,
de 7 de Dezembro, aplicado por força do Decreto-Lei n.º 409/91,
de 19 de Outubro, foi nomeado o técnico superior de 2.ª classe, da
área de biogeologia, João Manuel de Sousa Medeiros, para técnico
superior de 1.ª classe, da área de biogeologia, candidato classificado
no concurso interno de acesso limitado para o provimento daquele
lugar, cuja lista de classificação foi homologada em 27 de Janeiro de
2006.

O candidato deverá tomar posse do referido lugar nos 20 dias se-
guintes ao da publicação do presente aviso no Diário da República.

15 de Fevereiro de 2006. — O Presidente da Câmara, Rui de Car-
valho e Melo. 1000298494

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA DO PORTO

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

do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, torna-se público que
foi celebrado contrato de trabalho a termo resolutivo certo, ao abri-
go da alínea h) do n.º 1 do artigo 9.º da Lei n.º 23/2004, de 22 de Junho,
válido pelo prazo de um ano, eventualmente renovável, com Ana
Paula Melo Cabral Dias, para o desempenho de funções correspon-
dentes à categoria de auxiliar de serviços gerais, escalão 1, índice 128,
com início a 23 de Janeiro de 2006.

[Não carece de visto do Tribunal de Contas, nos termos da alínea g)
do n.º 3 do artigo 114.º da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.]

23 de Janeiro de 2006. — A Presidente da Câmara, Nélia Maria
Coutinho Figueiredo. 3000191410

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA POUCA DE AGUIAR

Aviso
Dr. Domingos Manuel Pinto Baptista Dias, presidente da Câmara

Municipal de Vila Pouca de Aguiar:

Torna público que, por seu despacho de 10 de Fevereiro de 2006,
nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 74.º da Lei n.º 169/99,
de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-
-A/2002, nomeou, para o lugar de secretária de apoio pessoal de
Luís Filipe Nascimento Teixeira, vereador a tempo inteiro, Lúcia
Susana Loureiro Lourenço Martins, com efeitos a 20 de Fevereiro
de 2006.

20 de Fevereiro de 2006. — O Vice-Presidente da Câmara, Antó-
nio Alberto Pires Aguiar Machado. 3000195665

CÂMARA MUNICIPAL DE VISEU

Aviso
Nos termos e para o efeito do disposto no n.º 2 do artigo 11.º do

Decreto-Lei n.º 116/84, de 6 de Abril, com a redacção que lhe foi
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dada pela Lei n.º 44/85, de 13 de Setembro, torna-se pública a altera-
ção do quadro de pessoal, aprovada por deliberação da Câmara Muni-

cipal e Assembleia Municipal, respectivamente, de 15 de Dezembro
de 2005 e 3 de Janeiro de 2006:

Grupo de pessoal Carreira Categoria Número de lugares Observações

Informática .............. Especialista de informática ........ Coordenador técnico ...................... 1

Nível

Especialista — grau 3 2
1

Especialista — grau 2 2
1 2 Dotação global.

Especialista — grau 1 3
2
1

Estagiário

Grupo de pessoal Carreira Categoria Número de lugares Observações

Auxiliar .................... Auxiliar administrativo .............. 30

14 de Fevereiro de 2006. — Por delegação do Presidente da Câmara, o Vereador, em regime de permanência, Hermínio Loureiro de Maga-
lhães.         3000195708

JUNTA DE FREGUESIA DE ERVEDAL DA BEIRA

Aviso n.º 1/2006

Para os devidos efeitos, torna-se público que, ao abrigo do disposto
nos artigos 1.º, 2.º e 10.º da Lei n.º 23/2004, de 22 de Junho, e ar-
tigo 139.º do Código do Trabalho, Lei n.º 99/2003, de 27 de Agosto,
a Junta de Freguesia de Ervedal da Beira deliberou, por unanimidade,
em 9 de Fevereiro de 2006, renovar o contrato de trabalho a termo
resolutivo certo (tempo parcial) de quatro horas diárias, com Bernarda
Maria Fontes Matias, auxiliar de serviços gerais, com início em 1 de
Abril de 2006.

2 de Março de 2006. — O Presidente da Junta, António Maria Jorge.
1000298533

JUNTA DE FREGUESIA DE MIRAGAIA

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, de acordo com o
Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, com as alterações intro-
duzidas pelo Decreto-Lei n.º 218/98, de 17 de Julho, foi deliberado,
em reunião de 21 de Novembro de 2005, celebrar os seguintes con-
tratos a termo resolutivo, pelo prazo de um ano, com início em 22 de
Dezembro de 2005, para a categoria de auxiliar de serviços gerais,
índice 128, escalão 1, com:

Maria Fernanda Silva Duarte.
Deolinda Silva Alves Pereira.
Daniel Rocha Pereira.

Os contratos foram celebrados com urgência e conveniência de
serviço, ao abrigo do n.º 2 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 146-C/80,
de 22 de Maio.

10 de Janeiro de 2006. — A Presidente da Junta, Maria Cecília
Pinto Silva Sampaio. 3000190905

JUNTA DE FREGUESIA DE PROENÇA-A-NOVA

Aviso

Renovação de contrato de trabalho a termo certo

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 por
força do Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, torna-se público
que, por meu despacho de 20 de Janeiro, procedi à renovação do
contrato de trabalho a termo certo, pelo prazo de um ano, iniciado a

1 de Fevereiro de 2006, com Albino da Silva Martins — cantoneiro
de limpeza.

[Isento da fiscalização prévia do Tribunal de Contas, nos ter-
mos da alínea g) do n.º 3 do artigo 114.º da Lei n.º 98/97, de 26 de
Agosto.]

8 de Fevereiro de 2006. — O Presidente da Junta, José António
Roque Martins. 3000193707

JUNTA DE FREGUESIA DA VENDA NOVA

Aviso
Para os devidos efeitos se torna público que, por deliberação desta

Junta de Freguesia em 27 de Fevereiro de 2006, foi exonerado o fun-
cionário Manuel João Rosário Caiola, que detinha a categoria de jar-
dineiro, por limite de idade, com data efeito a partir de 13 de Feve-
reiro de 2006.

1 de Março de 2006. — O Presidente da Junta, M. A. Quadrado
Rego. 3000195722

JUNTA DE FREGUESIA DE VILAR CHÃO

Edital
Brasão, bandeira e selo

Luís Fernandes Gonçalves, presidente da Junta de Freguesia de Vilar
Chão, do concelho de Vieira do Minho:

Torna pública a ordenação heráldica do brasão, bandeira e selo
da freguesia de Vilar Chão, tendo em conta o parecer da Comissão
de Heráldica da Associação dos Arqueólogos Portugueses de 15 de
Dezembro de 2005, que foi aprovada sob proposta da Junta de Fre-
guesia na sessão da Assembleia de Freguesia em 4 de Fevereiro de
2006:

Brasão — escudo de ouro, mó de vermelho aberta do campo e
dois ferros de enxada de azul, tudo alinhado em roquete; em
campanha, ponte medieval de um arco quebrado, de negro,
lavrada de prata, movente dos flancos e de um pé ondado de
azul e prata de três peças. Coroa mural de prata de três torres.
Listel branco, com a legenda a negro: «Vilar Chão — Vieira
do Minho»;

Bandeira — azul. Cordão e borlas de ouro e azul. Haste e lança
de ouro;

Selo — nos termos da lei, com a legenda: «Junta de Freguesia de
Vilar Chão — Vieira do Minho».

Fevereiro de 2006. — O Presidente da Junta, Luís Fernandes Gon-
çalves. 1000298528
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SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO
DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALMADA

Aviso
Nomeações de pessoal

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 25/CA/2006, de 24 de Fevereiro, foram no-
meados definitivamente no lugar de especialista de informática do
grau 3, nível 1 — carreira de especialista de informática, os funcio-
nários Rui Nuno Pereira Arroja e Luísa Maria Apolinário Caldeira, 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.

27 de Fevereiro de 2006. — O Presidente do Conselho de Admi-
nistração, Henrique Rosa Carreiras, vereador. 3000195647

RECTIFICAÇÕES

CÂMARA MUNICIPAL DA AMADORA

Rectificação
Por ter sido publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 32, de

14 de Fevereiro de 2006, com inexactidão o aviso n.º 3000192197
(p. 3280) procede-se à sua rectificação. Assim, no quadro das reclas-
sificações, onde se lê «[...] Olinda Maria Viegas Amaro Almeida Ne-
ves, categoria de origem, auxiliar de serviços gerais, categoria de des-

tino, assistente administrativa» deve ler-se «[...] Olinda Maria Viegas
Amaro Almeida Neves, categoria de origem, auxiliar de serviços ge-
rais, categoria de destino, auxiliar administrativa».

14 de Fevereiro de 2006. — Por delegação de competências do
Presidente da Câmara, a Vereadora, responsável pela área dos Recur-
sos Humanos, Carla Tavares. 3000195620

CÂMARA MUNICIPAL DE MACHICO

Rectificação
Para os devidos efeitos, torna-se público que o aviso publicado no

Diário da República, 3.ª série, n.º 4, de 5 de Janeiro de 2006, saiu
com inexactidão. Assim, onde se lê «com efeitos a partir do dia 1 de
Janeiro de 2005» deve ler-se «com efeitos a partir do dia 1 de Janei-
ro de 2006».

22 de Fevereiro de 2006. — O Presidente da Câmara, Emanuel
Sabino Vieira Gomes. 1000298504

JUNTA DE FREGUESIA DE DESEJOSA

Rectificação
No Diário da República, 3.ª série, n.º 20, de 27 de Janeiro de 2006,

a p. 2061, foi publicado com inexactidão o edital da Junta de Fregue-
sia de Desejosa, do município de Tabuaço. Assim, na descrição do
brasão, onde se lê «[...] trompa de caça de vermelho.» deve ler-se
«[...] trompa de caça de vermelho, encordoada de ouro.».

27 de Fevereiro de 2006. — O Presidente da Junta, Faustino de
Jesus Macedo. 3000195668

Estudos Gerais • Série Universitária

CONSCIÊNCIA, DIALÉCTICA 
E ÉTICA EM J.-P. SARTRE

CASSIANO REIMÃO
Prefácio de MICHEL RENAUD

EXPRESSÃO E CONTEMPORANEIDADE
A ARTE MODERNA

SEGUNDO MERLEAU-PONTY
JOSÉ BETTENCOURT DA CÂMARA
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3. Diversos

CONVOCATÓRIAS

AIR LIQUIDE MEDICINAL, S. A.

Sede: Rua do Dr. António Loureiro Borges, 4, 6.º,
Arquiparque, Miraflores, 1495-131 Algés

Capital social: € 250 000, inteiramente realizado

Registada na Conservatória do Registo Comercial de Cascais (Oeiras),
sob o n.º 16 103-A.

Pessoa colectiva n.º 501576436.

Assembleia geral anual

CONVOCATÓRIA

Convoco a assembleia geral desta sociedade, nos termos da lei e
dos estatutos, para reunir na sede social, no dia 24 de Março do ano
corrente, pelas 11 horas, com a seguinte ordem de trabalhos:

1.º Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercício
de 2005, apresentados pelo conselho de administração, bem
como o parecer do conselho fiscal;

2.º Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
3.º Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização

da sociedade;
4.º Quaisquer outros assuntos de interesse para a sociedade.

Encontram-se na sede da sociedade à disposição dos accionistas,
para sua consulta, o relatório de gestão, as contas do exercício e de-
mais documentos de prestação de contas, incluindo a certificação le-
gal de contas e o parecer do conselho fiscal da sociedade.

3 de Março de 2006. — O Presidente da Mesa da Assembleia Geral,
António Cunha Taborda. 3000196131

CAIXA DE PREVIDÊNCIA DO MINISTÉRIO
DA EDUCAÇÃO

Assembleia geral ordinária

CONVOCATÓRIA

Nos termos do disposto no n.º 1, alínea a), do artigo 18.º do Esta-
tuto, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 35 781, de 5 de Agosto de 1946,
na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 193/97, de 29 de Julho, con-
voco a assembleia geral ordinária da Caixa de Previdência do Minis-
tério da Educação a reunir em primeira convocação no dia 31 de
Março de 2006, pelas 20 horas, na sede da Caixa, Praça de D. Pedro IV,
45, 4.º, em Lisboa.

Caso não se encontrem presentes metade dos associados abrangidos
pelas disposições estatutárias, convoco a mesma assembleia a reunir
em segunda convocação, no dia 31 de Março de 2006, pelas 21 horas,
podendo então deliberar com qualquer número de associados, com a
seguinte ordem de trabalhos:

1) Deliberar sobre o relatório do conselho de administração
relativo ao exercício de 2005;

2) Deliberar sobre o relatório e parecer do conselho fiscal;
3) Deliberar sobre o balanço e as contas do exercício.

Os documentos relativos aos relatórios e às contas podem ser exa-
minados pelos associados, na sede da Caixa, Praça de D. Pedro IV,
45, 3.º, em Lisboa, a partir de 21 de Março de 2006.

De acordo com as disposições estatutárias, só podem fazer parte
da assembleia geral os associados que se encontrem na situação pre-
vista no artigo 15.º do Estatuto, aprovado pelo Decreto-Lei
n.º 35 781, de 5 de Agosto de 1946, na redacção dada pelo Decreto-
-Lei n.º 193/97, de 29 de Julho.

23 de Fevereiro de 2006. — O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, João Batista. 3000196113

CULMAR — CULTURAS MARINHAS, S. A.

Sede: lugar da Lagoa, freguesia de Afife,
concelho de Viana do Castelo

Capital social: € 374 250

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Viana do Cas-
telo sob o n.º 1156.

Pessoa colectiva n.º 501722769.

Assembleia geral anual

CONVOCATÓRIA

Nos termos e para os efeitos dos artigos 376.º e 377.º do Código
das Sociedades Comerciais, bem como dos estatutos, convoco os
Srs. Accionistas da sociedade para reunirem em assembleia geral anual
no próximo dia 31 de Março, pelas 8 horas e 30 minutos, na sede da
sociedade, com a seguinte ordem do dia:

1.º Apreciar e deliberar sobre o relatório de gestão e as contas
referentes ao exercício de 2005;

2.º Apreciar e deliberar sobre a proposta de aplicação de resul-
tados;

3.º Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização
da sociedade;

4.º Deliberar, nos termos do artigo 35.º do Código das Sociedades
Comerciais e relativamente à perda de metade do capital
social, sobre:

a) A dissolução da sociedade;
b) A redução do capital social para montante não inferior

ao capital próprio da sociedade, com respeito, se for o
caso, do disposto no n.º 1 do artigo 96.º;

c) A realização pelos sócios de entradas para reforço da
cobertura do capital;

5.º Proceder ao preenchimento de vagas nos órgãos sociais;
6.º Deliberar sobre a remuneração dos membros dos órgãos

sociais.

Durante os 15 dias anteriores à data da assembleia geral encontrar-
-se-ão à disposição dos Srs. Accionistas, na sede social, os elementos
informativos e documentos mencionados no artigo 289.º do Código
das Sociedades Comerciais.

Nos termos da lei e do contrato social, têm direito a participar na
assembleia geral os accionistas com um mínimo de 100 acções ordi-
nárias averbadas, sendo nominativas, ou, sendo ao portador, registadas
em seu nome ou em seu nome depositadas na sede social ou em qualquer
instituição de crédito, até 10 dias antes da data designada para a reunião
da assembleia geral, comprovando perante a sociedade tal depósito
até cinco dias antes da data da reunião.

Os accionistas com direito a voto poderão fazer-se representar por
um membro do conselho de administração, por cônjuge, ascendente
ou descendente do accionista representado por outro accionista; as
sociedades serão representadas por quem para o efeito designarem.

As representações serão comunicadas ao presidente da mesa, por
carta, com assinatura reconhecida notarialmente ou certificada pela
sociedade, entregue na sede social cinco dias antes da data designada
para a reunião da assembleia geral.

24 de Fevereiro de 2006. — O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Fernando Manuel Gomes Pais Ferreira. 3000196139

HOSPOR — HOSPITAIS PORTUGUESES, S. A.

Sede social: lugar de Penouces, freguesia de Beiriz,
concelho da Póvoa de Varzim

Capital social: € 18 500 000

Matrícula n.º 548 da Conservatória do Registo Comercial da Póvoa
de Varzim.

Pessoa colectiva n.º 501245570.

Assembleia geral

CONVOCATÓRIA

Nos termos da lei e do contrato de sociedade, convoca-se a assem-
bleia geral anual dos accionistas da HOSPOR — Hospitais Portu-
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gueses, S. A., para reunir na sede social, no dia 17 de Abril de 2006,
pelas 10 horas, com a seguinte ordem de trabalhos:

Ponto 1 — Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas re-
lativos ao exercício de 2005;

Ponto 2 — Deliberar sobre a proposta da aplicação de resultados;
Ponto 3 — Proceder à apreciação geral da administração e

fiscalização da sociedade;
Ponto 4 — Ratificar as cooptações efectuadas em conselho de

administração;
Ponto 5 — Deliberar sobre a eleição dos órgãos sociais para o

triénio de 2006-2008;
Ponto 6 — Deliberar sobre a alteração de estatutos da HOSPOR —

Hospitais Portugueses, S. A.

Apenas poderão participar na assembleia geral os Srs. Accionistas
que possuam 100 ou mais acções integralmente realizadas e que com-
provem essa qualidade ao presidente da mesa da assembleia geral até
à data da realização da mesma.

A cada grupo de 100 acções corresponde um voto.
Os accionistas possuidores de um número de acções inferior a 100

poderão agrupar-se de forma a completar esse número, fazendo-se,
então, representar por qualquer dos agrupados.

Os accionistas que sejam pessoas singulares podem fazer-se repre-
sentar por outro accionista, cônjuge, ascendente ou descendente, ou
por um membro do conselho de administração.

Os accionistas pessoas colectivas serão representados por um
membro da sua administração ou direcção ou por quem estes indicarem.

Os instrumentos de representação deverão ser dirigidos ao presi-
dente da mesa da assembleia geral e entregues na sede da sociedade
com três dias de antecedência em relação à data da reunião.

Os textos e documentos indicados nos artigos 289.º e 377.º, n.º 8,
do Código das Sociedades Comerciais encontram-se à disposição dos
Srs. Accionistas durante os 15 dias anteriores à data da assembleia geral.

6 de Março de 2006. — O Presidente da Mesa da Assembleia Geral,
(Assinatura ilegível.) 3000196194

PARQUEGEST — GESTÃO DE PARQUES, S. A.

Sede: Praça do Infante D. Henrique, bloco A, 5.º, direito,
3030-055 Coimbra

Capital social: € 50 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Coimbra sob
o n.º 6203.

Contribuinte n.º 503550760.

Assembleia geral

CONVOCATÓRIA

Nos termos da lei e dos estatutos, convoco os Srs. Accionistas para
reunirem em assembleia geral, na sede social, no dia 31 de Março de
2006, pelas 20 horas, com a seguinte ordem de trabalhos:

Apreciação, aprovação ou modificação do balanço e contas apre-
sentados pelo conselho de administração e o parecer do
conselho fiscal relativos ao ano de 2005.

24 de Fevereiro de 2006. — A Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Maria Luísa Baptista Coelho. 3000196181

RETUR — RESIDÊNCIAS TURÍSTICAS, S. A.

Sede: Rua de Rodrigo da Fonseca, 56, 1.º, 1250-193 Lisboa

Capital social: € 450 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 34 507.

Pessoa colectiva n.º 500231460.

Assembleia geral

CONVOCATÓRIA

É convocada a assembleia geral da RETUR — Residências Turís-
ticas, S. A., a reunir na sua sede em Lisboa, na Rua de Rodrigo da

Fonseca, 56, 1.º, no dia 18 de Abril de 2006, pelas 15 horas, com a
seguinte ordem de trabalhos:

1.º Deliberação sobre o relatório de gestão e contas do exercício
de 2005;

2.º Deliberação sobre a proposta de aplicação de resultados;
3.º Apreciação geral da administração e fiscalização da sociedade,

nos termos do artigo 455.º do Código das Sociedades Comer-
ciais;

4.º Eleição do conselho fiscal, por morte de um vogal.

Poderão participar na assembleia geral todos os accionistas que se
encontrem em conformidade com a lei.

7 de Março de 2006. — O Presidente da Mesa da Assembleia Geral,
José Duarte Amaral. 3000196124

SANTACARNES — COMÉRCIO E INDÚSTRIA
DE CARNES DE SANTARÉM, S. A.

Sede: Rua do Matadouro Regional, Zona Industrial,
2005-002 Várzea, Santarém

Capital social: € 2 000 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Santarém sob
o n.º 1430.

Contribuinte n.º 501264353.

CONVOCATÓRIA

Nos termos legais e estatutários, convoco a assembleia geral ordi-
nária da sociedade SANTACARNES — Comércio e Indústria de Carnes
de Santarém, S. A., contribuinte n.º 501264353, matriculada na Con-
servatória do Registo Comercial de Santarém sob o n.º 1430 do
livro C-4, com o capital social de € 2 000 000 e sede na Rua do
Matadouro Regional, Zona Industrial, 2005-002 Várzea, Santarém,
para reunir na sua sede social, ou seja, nas instalações do Matadouro
Regional do Ribatejo, Várzea, Santarém, no dia 27 de Abril de 2006,
pelas 15 horas, com a seguinte ordem de trabalhos:

Ponto 1 — Deliberar sobre o relatório de gestão e contas refe-
rentes ao exercício do ano de 2005;

Ponto 2 — Deliberar sobre o parecer do conselho fiscal relativo
ao relatório e contas referido no ponto anterior;

Ponto 3 — Proceder à apreciação geral da administração e fis-
calização da sociedade;

Ponto 4 — Eleger os órgãos sociais para o triénio de 2006-2009.

27 de Fevereiro de 2006. — O Presidente da Mesa da Assembleia
Geral, Joaquim José dos Santos d’Oliveira. 3000196203

SOCIEDADE IMOBILIÁRIA CENTRAL DE MANIQUE, S. A.

Sede: Rua de António Maria Cardoso, 25, 4.º, 1200-026 Lisboa

Capital social: € 271 411,09

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 02158.

Número de identificação de pessoa colectiva 501272186.

CONVOCATÓRIA

São convocados os accionistas da Sociedade Imobiliária Central de
Manique, S. A., para reunirem em assembleia geral ordinária, na sede
social, no dia 17 de Abril de 2006, pelas 18 horas, com a seguinte
ordem de trabalhos:

1.º Aprovar ou não o relatório de gestão, balanço e demais
documentos de prestação de contas e o relatório e parecer
da fiscalização relativos ao exercício de 2005;

2.º Deliberar acerca da proposta de aplicação do resultado
apurado no exercício de 2005;

3.º Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização
da sociedade no referido exercício;

4.º Deliberar acerca do reforço do capital social para reintegração
do capital perdido.

Avisam-se os accionistas que só podem participar na assembleia
geral os titulares de 100 ou mais acções ou agrupados, que tenham
dado cumprimento ao disposto no n.º 1 do artigo 12.º dos estatutos e
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depositado as acções na Sociedade ou em instituição de crédito com,
pelo menos, 20 dias de antecedência.

Mais se avisam que ficarão à disposição dos accionistas, para con-
sulta, nos termos legais, os relatórios, propostas e demais documentos
relativos à ordem do dia.

Em caso de falta de quórum a assembleia geral reunirá, em segunda
convocatória, no dia 15 de Maio de 2006, pelas 11 horas.

7 de Março de 2006. — O Presidente da Mesa da Assembleia Geral,
(Assinatura ilegível.) 3000196341

AVISOS

CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DE AVIS, C. R. L.

Aviso
A Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Avis, C. R. L., com sede na

Rua do 1.º de Maio, 84, em Avis, pessoa colectiva n.º 501249915,
matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Avis sob o
n.º 15, com o capital social variável, vem avisar os seus credores de
que, por deliberação de 17 de Fevereiro de 2005 da assembleia geral
extraordinária, foi deliberado por unanimidade aprovar o projecto de
fusão elaborado em conjunto pelas direcções da Caixa de Crédito
Agrícola Mútuo de Avis, C. R. L., e da Caixa de Crédito Agrícola
Mútuo de Mora, C. R. L., com sede na Praça do Conselheiro Fernando
de Sousa, em Mora, sob a modalidade de fusão por incorporação da
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Avis na Caixa de Crédito Agrí-
cola Mútuo de Mora, C. R. L., e, em consequência, procede-se à re-
alização da fusão projectada, praticando-se todos os actos necessários
à concretização da mesma.

Ficam, deste modo, avisados os credores da Caixa de Crédito Agrí-
cola Mútuo de Avis, C. R. L., cujos créditos sejam anteriores a esta
publicação que podem deduzir oposição judicial à fusão, com funda-
mento no prejuízo que dela derive para a realização dos seus direitos.

21 de Fevereiro de 2005. — A Direcção: António Jorge Martins
de Carvalho — Vítor Manuel Marques dos Santos. 1000298678

FUNDOS DE PENSÕES

FUNDO DE PENSÕES DA TELERUS

Contrato de extinção

Nos termos do disposto no artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 475/99,
de 9 de Novembro, a TELERUS — Sistemas de Telecomunicações, S.
A., com sede na Rua do General Ferreira Martins, 6, 2.º, B, em Algés,
Miraflores, titular do cartão de pessoa colectiva n.º 501198016, en-
quanto associado do Fundo de Pensões, e a Companhia de Seguros
Tranquilidade — Vida, S. A., com sede na Avenida da Liberdade, 242,
Lisboa, titular do cartão de pessoa colectiva n.º 503024856, matricu-
lada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 2786, enquanto entidade gestora do Fundo de Pensões, e conside-
rando que:

A Rohde & Schwarz adquiriu a TELERUS em 31 de Dezembro
de 2002 e todos os participantes do Fundo de Pensões da
Telerus efectuaram a rescisão de contrato de trabalho com o
associado, celebrando em 1 de Janeiro de 2003 um novo con-
trato de trabalho com a empresa Rohde & Schwarz, com ex-
cepção de um único participante que naquela data adquiriu a
qualidade de participante com direitos adquiridos por se en-
contrar abrangido pelo n.º 4 do contrato constitutivo, sendo
este o único participante que reúne essas condições;

acordam na extinção do Fundo de Pensões da Telerus, a qual se rege-
rá pelo presente contrato nos termos e condições constantes das
cláusulas seguintes, a cujo integral cumprimento reciprocamente se
obrigam:

1.A

As causas da extinção são as constantes da alínea a) do n.º 13 do
contrato constitutivo.

2.A

O valor do património do Fundo será utilizado de acordo com o
estipulado no n.º 11 do contrato constitutivo.

3.A

Em conformidade com o disposto na cláusula anterior, o patrimó-
nio do Fundo de Pensões da Telerus será utilizado da seguinte forma:

a) Aquisição a prémio único, junto de uma seguradora, de rendas
vitalícias imediatas para os beneficiários que se encontrem a receber
a pensão por velhice ou invalidez, pagas directamente pelo Fundo;

b) Aquisição a prémio único, junto de uma seguradora, de uma ren-
da vitalícia imediata para o participante com direitos adquiridos que à
data da assinatura do presente contrato tem idade igual ou superior a
65 anos;

c) O património remanescente após a dedução dos encargos a de-
bitar ao Fundo e dos montantes referidos nas alíneas a) e b), será
utilizado a favor dos participantes em actividade de serviço em 31 de
Dezembro de 2002, que tenham à data da assinatura do presente con-
trato idade inferior a 65 anos, conforme opção destes, de uma das
seguintes formas:

Aquisição junto de uma seguradora duma renda vitalícia diferida para
os 65 anos;

Adesão individual a um Fundo de Pensões Aberto.
A opção terá de ser feita por cada participante mediante docu-

mento escrito e dirigido à Companhia de Seguros Tranquilidade —
Vida, S. A., no prazo máximo de 30 dias a contar da data da publica-
ção deste contrato de extinção.

Caso os participantes não exerçam no prazo acima indicado o seu
direito de opção, será o valor afecto a cada um utilizado na adesão
individual a um fundo de pensões aberto.

Em qualquer caso, o montante a afectar ao participante será igual
ao valor actual de uma renda vitalícia diferida para os 65 anos de
idade, calculada actuarial e proporcionalmente ao tempo de serviço
em 31 de Dezembro de 2002.

O montante desta renda não poderá ultrapassar o que resultaria da
aplicação da fórmula de benefício expressa no n.º 4 do contrato
constitutivo, considerando o salário pensionável em 31 de Dezembro
de 2002.

Se da distribuição do património líquido do Fundo, a cada partici-
pante, resultar uma renda vitalícia inferior a um décimo do salário
mínimo nacional, esse montante será pago de imediato ao partici-
pante.

4.A

Em caso de falecimento de algum participante constante do qua-
dro I do anexo, o valor da quota-parte do Fundo a ele afecto será
entregue aos seus herdeiros legais, em partes iguais.

5.A

O presente contrato entra em vigor na data da sua assinatura, pro-
cedendo a entidade gestora à liquidação do património do Fundo nos
60 dias subsequentes.

4 de Janeiro de 2006. — Pela Companhia de Seguros Tranquili-
dade — Vida, S. A., (Assinatura ilegível.)

ANEXO

QUADRO I

Tabela anexa para participantes
com idade inferior a 65 anos

Número
Nome

Percentagem

de  do património líquido

empregado do Fundo

a distribuir (1)

19 Ana Cristina Carvalho Vassalo Miranda 1,12
4 António Pedro Rodrigues C. Alua .... 8,51
8 Carlos Alberto Figueiredo Roxo ....... 12,13
9 José Manuel Pinto Ferreira da Costa 39,58

11 Maria Adélia Pimenta Santos Onofre 9,35
12 Maria Teresa Rodrigues Rufino ........ 2,34
13 Mário Vale do Nascimento .............. 14,31
10 Paulo José Correia Santos Almeida 8,88
16 Ricardo Jorge Simões Freitas ........... 3,77

(1) Conforme definido na alínea c) do n.º 3 do presente contrato.
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QUADRO II

Tabela anexa para participantes com direitos adquiridos
e de idade igual ou superior a 65 anos

Nome Prémio único
(euros)

Vitorino Alves ........................................................... 44 504

QUADRO III

Tabela anexa para pensionistas

Nome Prémio único
(euros)

Ismael António Romana Ângelo .............................. 121 260

3000195501

FUNDO DE PENSÕES TELERUS

Alteração do contrato constitutivo

Certifica-se, nos termos do n.º 1 do artigo 12.º e do artigo 20.º do
Decreto-Lei n.º 475/99, de 9 de Novembro, que:

1 — O Fundo de Pensões Telerus foi constituído em 14 de Março
de 1997, com publicação no Diário da República, 3.ª série, n.º 104,
de 6 de Maio de 1997.

2 — A presente alteração ao contrato constitutivo foi devidamen-
te autorizada pelo Instituto de Seguros de Portugal, conforme certi-
dão emitida em 20 de Dezembro de 2005.

3 — O contrato constitutivo foi alterado, com efeitos a 4 de Ja-
neiro de 2006, nos seguintes termos:

......................................................................................................

11.º

Suspensão de contribuições para o Fundo

Em caso de suspensão de contribuições para o Fundo, por parte do
associado, o Fundo deverá ser liquidado, e após o pagamento de todas
as despesas devidas, serão garantidos os seguintes direitos aos
beneficiários e participantes, por ordem preferencial:

Aquisição a prémio único, junto de uma seguradora, de rendas vita-
lícias imediatas para os beneficiários que já se encontrem a receber a
pensão por velhice ou invalidez, pagas directamente pelo Fundo;

Aquisição a prémio único, junto de uma seguradora, de rendas vita-
lícias imediatas para os participantes que, encontrando-se em activi-
dade de serviço no ano da extinção do Fundo, tenham idade igual ou
superior a 65 anos;

O remanescente do Fundo será utilizado para os participantes em
actividade de serviço, com idade inferior aos 65 anos e conforme opção
destes, de uma das seguintes formas:

Aquisição junto de uma seguradora de uma renda vitalícia diferida
para os 65 anos;

Adesão individual a um fundo de pensões aberto.
Em qualquer caso, o montante a afectar ao participante será igual

ao valor actual de uma renda vitalícia diferida para os 65 anos calcu-
lada actuarial e proporcionalmente ao tempo de serviço à data da
liquidação do Fundo.

O montante desta renda não poderá ultrapassar o que resultaria da
aplicação da fórmula de benefício expressa no n.º 4.º, considerando o
salário pensionável à data da liquidação do Fundo.

Se após assegurados os direitos atrás referidos, através de uma ava-
liação actuarial, existir algum remanescente do Fundo, este será utili-
zado para melhorar as pensões em pagamento.

......................................................................................................

4 de Janeiro de 2006. — Pela Companhia de Seguros Tranquili-
dade — Vida, S. A., (Assinatura ilegível.) 3000195503

O PAI DE CAMILO

CARLOS VILELA

Colecção Temas Portugueses

AS (TRANS)FIGURAÇÕES DO EU NOS ROMANCES 
DE CAMILO CASTELO BRANCO

(1850-1870)

DAVID FRIER

Tradução de JOÃO NUNO CORRÊA CARDOSO
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4. Empresas — Registo comercial
BRAGANÇA
BRAGANÇA

EURO RENOVADORA — MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO
DE EDIFÍCIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula n.º 1184/
990730; identificação de pessoa colectiva n.º P 504379984; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 03/990730.

Certifico que entre Carlos António Borges Ramos, casado com
Maria Isabel Rodrigues Neiva Ramos, na comunhão de adquiridos, e
Maria Isabel Rodrigues Neiva Ramos, casada com Carlos António
Borges Ramos, na comunhão de adquiridos, foi constituída uma socie-
dade comercial por quotas que se rege nos termos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Euro Renovadora — Manutenção e
Reparação de Edifícios, L.da, e tem a sua sede, em Bragança, no Bair-
ro do Pinhal, à Rua Alexandrina Calainho, 25.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sede poderá ser
deslocada, para outro local, dentro do concelho de Bragança, ou para
concelho limítrofe e, bem assim, poderá a gerência abrir sucursais,
filiais, agências ou outras formas de representação local.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na manutenção e reparação de
edifícios e habitações.

ARTIGO 3.º

O capital social, em dinheiro, é do montante de quatro milhões de
escudos, representado por duas quotas, iguais, de valor nominal de dois
milhões de escudos, cada uma, pertencente uma ao sócio, Carlos Antó-
nio Borges Ramos e outra à sócia, Maria Isabel Rodrigues Neiva Ramos.

§ único. Cada uma das quotas encontra-se realizada, em dinheiro,
apenas em 50 %, devendo os restantes 50 % serem realizados, de igual
modo, no prazo de um ano, a contar desta data.

ARTIGO 4.º

Os sócios podem fazer suprimentos à sociedade, nos, termos e
condições a acordar em assembleia geral. Poderão ser-lhes exigidas
prestações suplementares ao capital, proporcionais às respectivas
quotas, até ao triplo do capital social.

ARTIGO 5.º

A gerência, a administração da sociedade e a sua representação, em
juízo e fora dele, activa e passivamente, competem aos dois sócios,
que, desde já, são designados gerentes, sendo suficiente a assinatura de
qualquer um dos gerentes, para obrigar a sociedade em todos os seus
actos ou contratos.

ARTIGO 6.º

A divisão e cessão de quotas, no todo ou em parte, entre sócios, é
livremente permitida; na cessão a estranhos, tem direito de preferên-
cia a sociedade, em primeiro lugar e, o sócio ou sócios, não cedentes,
em segundo lugar.

ARTIGO 7.º

No caso de falecimento, interdição ou inabilitação de qualquer só-
cio, a sociedade continuará com os sobrevivos ou capazes e os her-
deiros do falecido, do interdito ou inabilitado, designarão um, de en-
tre si, que a todas represente na sociedade, enquanto a quota se mantiver
indivisa.

ARTIGO 8.º

1 — A sociedade poderá amortizar qualquer quota, que venha a ser
objecto de penhora, arresto ou por qualquer outra forma, sujeita a
arrematação judicial.

2 — A quota será amortizada pelo valor, que à mesma venha a ser
atribuído, num balanço a efectuar para o efeito, em prestações se-
mestrais e iguais.

ARTIGO 9.º

Disposição transitória

A gerência, fica autorizada a proceder ao levantamento de impor-
tâncias do depósito, feito, hoje, no Banco Pinto e Sotto Mayor, S. A.,

do balcão de Bragança, para o pagamento desta escritura e respectivo
registo, bem como, do equipamento, mobiliário e material, destina-
dos ao exercício da actividade social.

30 de Julho de 1999. — A Segunda-Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000194614

LISBOA
LISBOA — 1.A SECÇÃO

A FUNERÁRIA CENTRAL DE MARVILA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 44 597/720705; identificação de pessoa colectiva n.º 500303398;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 9/020404.

Certifico que, a sociedade em epígrafe, procedeu ao seguinte acto
de registo:

Reforço do capital com mais a quantia de 2410$, realizado em
dinheiro e subscrito por ambos os sócios, em partes iguais, donde resulta
o montante de € 5000.

Redenominação e alteração parcial do contrato, quanto ao arti-
go 3.º, que passa a ter actualmente a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
bens e valores constantes da escrituração é de cinco mil euros, e cor-
responde à soma de duas quotas iguais de dois mil e quinhentos euros,
uma de cada sócio.

O texto completo e actualizado do contrato de sociedade encontra-
-se depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

7 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria Ferreira
de Carvalho. 1000292243

SANTARÉM
OURÉM

CLÍNICAXARIAS, CLÍNICA DE MEDICINA
DENTÁRIA, L.DA

Sede: Rua do Mercado, rés-do-chão, esquerdo, Caxarias Norte,
Caxarias, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 02238;
identificação de pessoa colectiva n.º 505902427.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2004, da sociedade em epígra-
fe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2005.

Conferido, está conforme o original.

25 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2009646703

IMACOL — INDÚSTRIA DE MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Sede: Ribeira do Olival, Olival, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 00507;
identificação de pessoa colectiva n.º 501459340.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2004, da sociedade em epígra-
fe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2005.

Conferido, está conforme o original.

25 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2003625321
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PEREIRAS & COSTAS, L.DA

Sede: Estrada da Atouguia, Moita Redonda, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 00973;
identificação de pessoa colectiva n.º 502656646.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2004, da sociedade em epígra-
fe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
28 de Março de 2005.

Conferido, está conforme o original.

25 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2006965638

PERSAREL — SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES,
PEREIRA SANTOS & REIS, S. A.

Sede: Beco do Cacho, Moita Redonda, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 00659;
identificação de pessoa colectiva n.º 501933573.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2004, da sociedade em epígra-
fe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2005.

Conferido, está conforme o original.

25 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2009617312

LUÍS ABREU & FILHOS, L.DA

Sede: Avenida de D. Nuno Álvares Pereira, 87, rés-do-chão,
Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 00725;
identificação de pessoa colectiva n.º 502092084.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2004, da sociedade em epígra-
fe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
30 de Março de 2005.

Conferido, está conforme o original.

25 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2009646860

VIPAULACAR — COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Sede: Estrada Nacional n.º 356, Vilões, Nossa Senhora
da Piedade, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 02415;
identificação de pessoa colectiva n.º 506171205.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2004, da sociedade em epígra-
fe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2005.

Conferido, está conforme o original.

25 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2009616324

FACOMÓVEL — FÁBRICA E COMÉRCIO
DE MÓVEIS, L.DA

Sede: Vilar dos Prazeres, Nossa Senhora das Misericórdias,
Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 00504;
identificação de pessoa colectiva n.º 501452141.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2004, da sociedade em epígra-
fe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2005.

Conferido, está conforme o original.

25 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2009646720

VIEIRA & HENRIQUES, L.DA

Sede: Casal dos Crespos, Nossa Senhora da Piedade, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 00356;
identificação de pessoa colectiva n.º 500938261.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2004, da sociedade em epígra-
fe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2005.

Conferido, está conforme o original.

25 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2009646673

ANTÓNIO MANUEL HENRIQUES, L.DA

Sede: Beco da Calçada, 6, Alburitel, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 02215;
identificação de pessoa colectiva n.º 505857901.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2004, da sociedade em epígra-
fe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2005.

Conferido, está conforme o original.

9 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2009617894

FILIPE SARAIVA — ARQUITECTO, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Avenida de D. Nuno Álvares Pereira, 222, 2.º, porta 1,
Nossa Senhora da Piedade, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 02198;
identificação de pessoa colectiva n.º 505835290.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2004, da sociedade em epígra-
fe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2005.

Conferido, está conforme o original.

25 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2006968599

MAIAMÁRMORES — SOCIEDADE TRANSFORMAÇÃO
MÁRMORES, L.DA

Sede: Folgar, Espite, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 01347;
identificação de pessoa colectiva n.º 503554162.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2004, da sociedade em epígra-
fe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2005.

Conferido, está conforme o original.

25 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2009646894
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CAXARICLIMA — ELECTRICIDADE, CANALIZAÇÃO
E AQUECIMENTO, L.DA

Sede: Rua de São Valentim, 8, Faletia, Caxarias, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 02008
;identificação de pessoa colectiva n.º 505437058.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2004, da sociedade em epígra-
fe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2005.

Conferido, está conforme o original.

21 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2009616081

NUNES, ALVES & MARTINS — SOCIEDADE
CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Rua dos Bombeiros Voluntários, 144, Caxarias, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 01489;
identificação de pessoa colectiva n.º 503895350.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2004, da sociedade em epígra-
fe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2005.

Conferido, está conforme o original.

21 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2009616782

ANNEMARIE DE BLOCK — SERVIÇOS DE
FISIOTERAPIA E MAGNETOTERAPIA, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de São João de Eudes, lote 51, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 02435;
identificação de pessoa colectiva n.º 506419924.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2004, da sociedade em epígra-
fe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
25 de Maio de 2005.

Conferido, está conforme o original.

21 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2009616723

AUTO TÁXI DA CUMEADA, L.DA

Sede: Cumeada, Freixianda, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 01786;
identificação de pessoa colectiva n.º 504654837.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2004, da sociedade em epígra-
fe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2005.

Conferido, está conforme o original.

24 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2009616413

ESTUQUES RUA DA CAPELA, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Arneiro de Cima, Freixianda, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 02374;
identificação de pessoa colectiva n.º 506269477.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2004, da sociedade em epígra-
fe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2005.

Conferido, está conforme o original.

24 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2009616375

SSMI — MÁQUINAS INTELIGENTES, L.DA

Sede: Rua de Francisco Sá Carneiro, 114, Nossa Senhora
da Piedade, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 02056;
identificação de pessoa colectiva n.º 503827649.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2004, da sociedade em epígra-
fe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2005.

Conferido, está conforme o original.

24 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2006968890

AUTOMÓVEIS IDEAL DE ESPITE, L.DA

Sede: Matas, Espite, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 00153;
identificação de pessoa colectiva n.º 500549257.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2004, da sociedade em epígra-
fe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2005.

Conferido, está conforme o original.

24 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2009616898

GAMEIRO & GONÇALVES, L.DA

Sede: Casais Galegos, Casal dos Bernardos, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 00650;
identificação de pessoa colectiva n.º 501920498.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2004, da sociedade em epígra-
fe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2005.

Conferido, está conforme o original.

9 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2009616294

SANORÉM — SOCIEDADE OURIENSE DE MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Sede: Rua do Dr. Carlos Vaz de Faria Almeida,
sem número de polícia, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 00617;
identificação de pessoa colectiva n.º 501818596.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2004, da sociedade em epígra-
fe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2005.

Conferido, está conforme o original.

9 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2003625402
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CARPINTARIA RICARDO FERRAZ, L.DA

Sede: Rua do Castelo, Conceição, Olival, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 02227;
identificação de pessoa colectiva n.º 505890488.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2004, da sociedade em epígra-
fe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2005.

Conferido, está conforme o original.

9 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2009616286

SCRG — SOCIEDADE COMERCIAL DE GESTÃO
E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Sede: Lagarinho, Nossa Senhora da Piedade, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 01242;
identificação de pessoa colectiva n.º 503348198.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2004, da sociedade em epígra-
fe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
24 de Março de 2005.

Conferido, está conforme o original.

24 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2009616057

FERNANDO PAULINO & FILHOS, L.DA

Sede: Melroeira, Nossa Senhora das Misericórdias, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 01324;
identificação de pessoa colectiva n.º 503518140.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2004, da sociedade em epígra-
fe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2005.

Conferido, está conforme o original.

24 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2006968521

COMICONSTRÓI — CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Rua do Chão, Cumeada, Freixianda, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 01716;
identificação de pessoa colectiva n.º 504633090.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2004, da sociedade em epígra-
fe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2005.

Conferido, está conforme o original.

24 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2006963139

I 2 T — COMÉRCIO E MATERIAIS
PARA CANALIZAÇÃO, L.DA

Sede: Rua Principal, Sandoeira, Rio de Couros, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 02607;
identificação de pessoa colectiva n.º 506841006.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2004, da sociedade em epígra-

fe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2005.

Conferido, está conforme o original.

24 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2009616952

LAVRAPINTA — PINTURA DE CONSTRUÇÃO CIVIL
E DECORATIVA, L.DA

Sede: Rua de Santana, 14, Lavradio, Matas, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 02066;
identificação de pessoa colectiva n.º 505460920.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2004, da sociedade em epígra-
fe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2005.

Conferido, está conforme o original.

24 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2010321685

FERNANDO GONÇALVES — MEDIAÇÃO DE SEGUROS,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua do Doutor Carlos Vaz de Faria Almeida, 5, Nossa
Senhora da Piedade, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 02446;
identificação de pessoa colectiva n.º 506256480.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2004, da sociedade em epígra-
fe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2005.

Conferido, está conforme o original.

24 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2006968491

HJRG — CONSULTORIA INFORMÁTICA,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua do Doutor Carlos Vaz de Faria Almeida, 7, Nossa
Senhora da Piedade, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 02450;
identificação de pessoa colectiva n.º 506292207.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2004, da sociedade em epígra-
fe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2005.

Conferido, está conforme o original.

24 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2006968572

VIGRULINA — COMÉRCIO DE MÁQUINAS
PARA A CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Sede: Rua do Valinho, 7, Estreito, Casal dos Bernardos, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 02182;
identificação de pessoa colectiva n.º 505792621.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2004, da sociedade em epígra-
fe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2005.

Conferido, está conforme o original.

24 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2006969854
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TECNIBAT — CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Rua da Mascarreira, sem número de polícia, Freiria,
Espite, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 02427;
identificação de pessoa colectiva n.º 506403718.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2004, da sociedade em epígra-
fe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2005.

Conferido, está conforme o original.

24 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2009616880

MURALHAS DO NABÃO — CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Rua Principal, sem número de polícia, Arneiro, Freixianda,
Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 02408;
identificação de pessoa colectiva n.º 506351181.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2004, da sociedade em epígra-
fe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2005.

Conferido, está conforme o original.

24 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2006969846

ARMÉNIO ALMEIDA VERDASCA & IRMÃO, L.DA

Sede: Alqueidão, Nossa Senhora da Piedade, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 01150;
identificação de pessoa colectiva n.º 503115673.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2004, da sociedade em epígra-
fe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2005.

Conferido, está conforme o original.

24 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2006963627

A F. CASTANHEIRA & FILHO, L.DA

Sede: Rua das Três Amélias, Maxieira, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 01982;
identificação de pessoa colectiva n.º 505288273.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2004, da sociedade em epígra-
fe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2005.

Conferido, está conforme o original.

24 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2004485094

JOSÉ ABÍLIO & VIEIRA — COMÉRCIO E INDÚSTRIA
DE MOBILIÁRIO, L.DA

Sede: Vilar dos Prazeres, Nossa Senhora das Misericórdias,
Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 01055;
identificação de pessoa colectiva n.º 502883260.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2004, da sociedade em epígra-
fe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2005.

Conferido, está conforme o original.

24 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2006965956

ITELOVO — COMÉRCIO DE OVOS, L.DA

Sede: Alburitel, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 01007;
identificação de pessoa colectiva n.º 502739169.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2004, da sociedade em epígra-
fe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2005.

Conferido, está conforme o original.

24 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2006963260

MARTINS OLIVEIRA ISOLAMENTOS INDUSTRIAIS,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Malhadinha, Boieiros, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 01529;
identificação de pessoa colectiva n.º 503995436.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2004, da sociedade em epígra-
fe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2005.

Conferido, está conforme o original.

24 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2006963783

MEDIMEMÓRIA — PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
MÉDICOS, L.DA

Sede: Avenida de 11 de Julho, 650, Memória, Espite, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 02760;
identificação de pessoa colectiva n.º P 507388739; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 08/20050624.

Certifico que, entre Humberto Antunes Gameiro, casado com Ma-
ria Leonor Rumor Paneiro, sob o regime de comunhão de adquiridos,
natural da freguesia de Espite, concelho de Ourém, residente na Ave-
nida do Marquês de Pombal, lote 21, 8.º, D, em Leiria, contribuinte
fiscal n.º 145166139, e Rui Carlos Antunes Gameiro, casado com Es-
tela Maria Costa Campos Gameiro, sob o regime de comunhão de
adquiridos, natural da freguesia de Espite, concelho de Ourém, resi-
dente na Rua das Olhalvas, Edifício Europa, lote 4, 4.º, C, em Leiria,
foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelos artigos se-
guintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma MEDIMEMÓRIA — Prestação de Ser-
viços Médicos, L.da

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem a sua sede na Avenida de 11 de Julho, 650,
no lugar de Memória, freguesia de Espite, concelho de Ourém.

2 — Por deliberação da gerência a sede social poderá ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

3 — A gerência poderá criar sucursais, filiais, agências ou outras
formas locais de representação social, onde e quando o julgar conve-
niente.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem como objecto: prestação de serviços de saúde,
médicos e de clínica geral.
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ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinco mil euros, e corresponde à soma de duas quotas, do valor
nominal de dois mil e quinhentos euros, cada, uma de cada sócio.

ARTIGO 5.º

Os sócios podem deliberar que, aos sócios de maior idade, sejam
exigidas prestações suplementares até ao dobro do capital social, des-
de que aquela deliberação seja tomada por unanimidade dos votos re-
presentativos da totalidade do capital social e nela sejam fixados os
respectivos termos e condições.

ARTIGO 6.º

Poderão ser feitos suprimentos à sociedade desde que, por delibera-
ção unânime dos votos representativos da totalidade do capital so-
cial, sejam fixados os respectivos termos e condições.

ARTIGO 7.º

1 — A administração e gerência da sociedade, com ou sem remu-
neração, conforme for deliberado, incumbirá a sócios ou não sócios,
designados em assembleia geral.

2 — A sociedade obriga-se validamente, em todos os seus actos e
contratos, com a intervenção de um gerente.

3 — Fica desde já nomeado gerente o sócio Rui Carlos Antunes
Gameiro.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras sociedades,
mesmo que estas tenham objecto diferente do seu ou sejam reguladas
por leis especiais, podendo ainda integrar agrupamentos complemen-
tares de empresas e constituir associações em participação e consór-
cios.

ARTIGO 9.º

A cessão de quotas, total ou parcial, é livre entre os sócios, mas a
cessão a estranhos carece do consentimento da sociedade, que goza
de direito de preferência, em primeiro lugar e os sócios não cedentes,
em segundo lugar.

ARTIGO 10.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio se a mes-
ma for penhorada, arrolada ou arrestada ou, em geral, apreendida ju-
dicial ou administrativamente, ou se, fora dos casos previstos na lei,
for cedida sem o prévio consentimento da sociedade, quando devido.

Disposição transitória

A sociedade poderá entrar imediatamente em actividade, ficando a
gerência autorizada a celebrar quaisquer negócios jurídicos em nome
daquela sociedade, negócios que a mesma assumirá logo que definiti-
vamente matriculada, podendo, designadamente, adquirir equipamen-
tos e veículos automóveis, incluindo por contratos leasing, comprar
e tomar de arrendamento imóveis, contrair quaisquer empréstimos e
prestar todas as garantias exigidas para os mesmos, ficando a gerên-
cia ainda autorizada a levantar, no todo ou em parte, o capital social
depositado em nome da sociedade, para pagar os encargos respeitan-
tes àqueles negócios, bem como os respeitantes à constituição e re-
gisto da sociedade.

Conferido, está conforme.

17 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2009600282

CACINHEIRA — CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Rua do Loureiro, 2, Cacinheira, Casal dos Bernardos,
Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 02468;
identificação de pessoa colectiva n.º 506480305.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2004, da sociedade em epígra-
fe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2005.

Conferido, está conforme o original.

21 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2003624597

JAIME & LÚCIA — SOCIEDADE TRANSPORTES, L.DA

Sede: Rua de António Pereira Afonso, 14, 3.º, direito, Nossa
Senhora da Piedade, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 02463;
identificação de pessoa colectiva n.º 506466949.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2004, da sociedade em epígra-
fe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2005.

Conferido, está conforme o original.

21 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2006965816

PAVIGOMES — PAVIMENTOS INDUSTRIAIS, L.DA

Sede: Rua do Lagarinho, 15, Valada, Seiça, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 02222;
identificação de pessoa colectiva n.º 505858690.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2004, da sociedade em epígra-
fe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2005.

Conferido, está conforme o original.

21 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2006968270

MERCADO PÉLÉ — COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Sede: Rua da Tina, sem número de polícia, Caxarias, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 02430;
identificação de pessoa colectiva n.º 506393097.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2004, da sociedade em epígra-
fe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
30 de Março de 2005.

Conferido, está conforme o original.

21 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2006963414

SALVADOR MARQUES PIPA, L.DA

Sede: Charneca, Freixianda, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 02110;
identificação de pessoa colectiva n.º 505604620.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2004, da sociedade em epígra-
fe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2005.

Conferido, está conforme o original.

21 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2006963392

BRIFAT — BRITAS E TRANSPORTES, S. A.

Sede: Estrada da Giesteira, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 01748;
identificação de pessoa colectiva n.º 504627910.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2004, da sociedade em epígra-
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fe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
18 de Março de 2005.

Conferido, está conforme o original.

21 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2006963120

SILWOOD, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Estrada Principal do Caneiro, Caneiro, Nossa Senhora
das Misericórdias, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 02784;
identificação de pessoa colectiva n.º P 507169697; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 01/20050907.

Certifico que por Pedro Jorge Almeida e Silva, casado com Célia
Margarida Neves Cabral sob o regime da comunhão de adquiridos,
natural da freguesia de Fátima, concelho de Ourém, nacionalidade
portuguesa, residente na Rua de São João de Eudes, lote 63, 4.º, es-
querdo, freguesia de Fátima, concelho de Ourém foi constituída uma
sociedade unipessoal por quotas, com o número de identificação de
pessoa colectiva 507169697, que se rege pelas seguintes cláusulas:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Silwood, Unipessoal, L.da, e tem
a sua sede em Estrada Principal do Caneiro, no lugar de Caneiro, fre-
guesia de Nossa Senhora das Misericórdias, concelho de Ourém.

§ 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 comércio de madeiras e derivados.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinco mil euros, e corresponde à quota de igual valor nominal, per-
tencente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, fica a cargo do
sócio Pedro Jorge Almeida e Silva, ficando desde já nomeado gerente.

§ único. Para validamente representar a sociedade, em todos os
seus actos e contratos, é suficiente a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

O sócio único está autorizado a fazer prestações suplementares de
capital à sociedade, até ao montante global correspondente ao décu-
plo do capital social.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos per-
mitidos por lei.

Conferido, está conforme.

17 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2009600274

SELU’US, L.DA

Sede: Rua de São Francisco de Assis, 74, Caxarias, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 02788;
identificação de pessoa colectiva n.º P 507465369; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 11/20050921.

Certifico que, Sílvia Maria Freire de Oliveira e marido Óscar Lopes
Ribeiro, casados segundo o regime da comunhão geral de bens, natu-
rais da freguesia de Caxarias, concelho de Ourém, residentes na Rua
de São Francisco de Assis, 74, na vila e freguesia de Caxarias, referi-

da, constituem uma sociedade por quotas, com a firma SELU’US, L.da,
pessoa colectiva n.º P 507465369, com sede na Rua de São Francisco
de Assis, 74, na vila e freguesia de Caxarias, concelho de Ourém, com
o capital social de cinco mil euros, que se regerá pelas cláusulas cons-
tantes do documento complementar elaborado nos termos do n.º 2
do artigo 64.º do Código do Notariado:

ARTIGO 1.º

A sociedade a adopta a firma SELU’US, L.da

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem a sua sede na Rua de São Francisco de Assis,
74, na vila e freguesia de Caxarias, concelho de Ourém.

2 — Por deliberação da gerência a sede social poderá ser deslocada,
dentro do mesmo concelho, ou para concelho limítrofe.

3 — A gerência poderá criar sucursais, filiais, agências ou outras
formas locais de representação social, onde e quando o julgar conve-
niente.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem como objecto: agenciamento de actividades de
correios. Comércio de artigos de papelaria, jornais, revistas e livros.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinco mil euros e corresponde à soma de duas quotas, do valor
nominal de dois mil e quinhentos euros, cada, uma de cada sócio.

ARTIGO 5.º

Os sócios podem deliberar que, aos sócios de maior idade, sejam
exigidas prestações suplementares até dez vezes o capital social, des-
de que aquela deliberação seja tomada por unanimidade dos votos re-
presentativos da totalidade do capital social e nela sejam fixados os
respectivos termos e condições.

ARTIGO 6.º

Poderão ser feitos suprimentos à sociedade desde que, por delibera-
ção unânime dos votos representativos da totalidade do capital so-
cial, sejam fixados os respectivos termos e condições.

ARTIGO 7.º

1 — A administração e gerência da sociedade, com ou sem remu-
neração, conforme for deliberado, incumbirá a sócios ou não sócios,
designados em assembleia geral.

2 — A sociedade obriga-se validamente, em todos os seus actos e
contratos, com a intervenção de um gerente.

3 — Fica, desde já, nomeada gerente a sócia Sílvia Maria Freire de
Oliveira.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras sociedades,
mesmo que estas tenham objecto diferente do seu ou sejam reguladas
por leis especiais, podendo ainda integrar agrupamentos complemen-
tares de empresas e constituir associações em participação e consór-
cios.

ARTIGO 9.º

1 — A cessão de quotas, total ou parcial, é livre entre os sócios,
mas a cessão a estranhos carece do consentimento da sociedade, que
goza de direito de preferência, em primeiro lugar e os sócios não
cedentes, em segundo lugar.

2 — Caso mais do que um sócio deseje exercer direito de preferên-
cia, na falta de acordo, as cessões serão feitas na proporção das quo-
tas que cada um dos preferentes já detenha na sociedade, observados
que sejam os condicionalismos legais quanto ao valor das quotas.

3 — Na comunicação quanto à cessão de quotas e ao exercício do
direito de preferência, com as devidas adaptações, observar-se-á o
disposto nos artigos 414.º e seguintes do Código Civil.

ARTIGO 10.º

 1 — A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes
casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Se a quota for cedida a não sócios sem o prévio consentimento

da sociedade;
c) Se a quota for penhorada, arrolada ou arrestada ou, em geral,

apreendida judicial ou administrativamente;
d) Se o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as obri-

gações sociais;
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e) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros legi-
timários;

f) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja só-
cio;

g) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
h) Por exoneração ou exclusão de um sócio.
2 — Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou a tercei-
ros.

3 — Salvo acordo em contrário, ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último
Balanço aprovado.

4 — Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante comum.

ARTIGO 11.º

Sem prejuízo do disposto no artigo 54.º do Código das Sociedades,
as assembleias gerais serão convocadas por carta registada, dirigida
aos sócios com pelo menos 20 dias de antecedência.

Disposição transitória

A sociedade poderá entrar imediatamente em actividade, ficando a
gerência autorizada a celebrar quaisquer negócios jurídicos em nome
daquela sociedade, negócios que a mesma assumirá logo que definiti-
vamente matriculada, podendo, designadamente, adquirir equipamen-
tos e veículos automóveis, incluindo por contratos leasing, comprar
e tomar de arrendamento imóveis, contrair quaisquer empréstimos e
prestar todas as garantias exigidas para os mesmos, ficando a gerên-
cia ainda autorizada a levantar, no todo ou em parte, o capital social
depositado em nome da sociedade, para pagar os encargos respeitan-
tes àqueles negócios, bem como os respeitantes à constituição e re-
gisto da sociedade.

Conferido, está conforme.

17 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2009627709

RESOUROVALAS — CONSTRUÇÃO CIVIL,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua da Carvalheira, 17, Resouro, Urqueira, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 02789;
identificação de pessoa colectiva n.º P 507484134; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 04/20050927.

Certifico que Ricardo Manuel Neves Bento, solteiro, maior, natu-
ral da freguesia de Urqueira, concelho de Ourém, onde reside em Re-
souro, na Rua da Carvalheira, 17, contribuinte fiscal n.º 213988070,
constitui uma sociedade unipessoal por quotas, com a firma RESOU-
ROVALAS — Construção Civil, Unipessoal, L.da, pessoa colectiva
n.º P507484134, com sede na Rua da Carvalheira, 17, no lugar de
Resouro, freguesia de Urqueira, concelho de Ourém, com o capital
social de cinco mil euros, a qual se regerá pelo pacto social, constan-
te do documento complementar elaborado nos termos do n.º 2 do
artigo 64.º do Código do Notariado:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma RESOUROVALAS — Construção Ci-
vil, Unipessoal, L.da

ARTIGO 2.º

A sociedade tem a sua sede na Rua da Carvalheira, 17, no lugar de
Resouro, freguesia de Urqueira, concelho de Ourém.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem como objecto: construção civil e obras públicas.
Prestação de serviços de engenharia civil. Extracção e comercialização
de areia e pedra. Fabrico e comercialização de artefactos de betão.
Comércio de materiais de construção. Aluguer de equipamentos e via-
turas afectos à actividade. Compra e venda de imóveis e revenda dos
adquiridos para esse fim.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinco mil euros, e corresponde a uma quota de igual valor nomi-
nal, pertencente ao sócio único.

ARTIGO 5.º

1 — A administração e gerência da sociedade, com ou sem remu-
neração, conforme for decidido pelo sócio único, incumbirá a quem
vier a ser nomeado por aquele mesmo sócio único.

2 — Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos
basta a intervenção de um gerente.

3 — Fica desde já nomeado gerente o sócio único.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras sociedades,
mesmo que estas tenham objecto diferente do seu ou sejam reguladas
por leis especiais, podendo ainda integrar agrupamentos complemen-
tares de empresas e constituir associações em participação e consór-
cios.

ARTIGO 7.º

Fica desde já autorizada a celebração de quaisquer negócios jurídi-
cos entre a sociedade e o sócio único, contanto que os mesmos sir-
vam para a prossecução do objecto social daquela sociedade.

Disposição transitória

A sociedade poderá entrar imediatamente em actividade, ficando a
gerência autorizada a celebrar quaisquer negócios jurídicos em nome
daquela sociedade, negócios que a mesma assumirá logo que definiti-
vamente matriculada, podendo, designadamente, adquirir equipamen-
tos e veículos automóveis, incluindo por contratos leasing, comprar
e tomar de arrendamento imóveis, contrair quaisquer empréstimos e
prestar todas as garantias exigidas para os mesmos, ficando a gerên-
cia ainda autorizada a levantar, no todo ou em parte, o capital social
depositado em nome da sociedade, para pagar os encargos respeitan-
tes àqueles negócios, bem como os respeitantes constituição e registo
da sociedade.

Conferido, está conforme.

19 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2009626176

UNIGIFT, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de Nossa Senhora de Lurdes, sem número, Fátima,
Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 02791;
identificação de pessoa colectiva n.º P 507494733; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 01/20051003.

Certifico que, Nélson da Silva, casado com Dora Margarida Leitão
Gonçalves da Silva sob o regime da comunhão de adquiridos, natural
dos Estados Unidos da América, nacionalidade portuguesa, residente
em Rua de São João Eudes, 51, lote 8, 1.º, esquerdo, lugar e freguesia
de Fátima, concelho da Ourém, bilhete de identidade n.º 10885005 de
6 de Setembro de 2002 emitido pelos Serviços de Identificação Civil
de Santarém, número de identificação fiscal 209632674, constitui uma
sociedade unipessoal por quotas, com o número de identificação de
pessoa colectiva 507494733, que se rege pelas seguintes cláusulas:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação UNIGIFT, Unipessoal, L.da, e
tem a sua sede na Rua de Nossa Senhora de Lurdes, sem número, lugar
e freguesia da Fátima, concelho de Ourém.

§ 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: importação, exportação e comércio
de artigos religioso, brinquedos, vestuário e seus acessórios, artigos de
decoração e para o lar, electrodomésticos, ferramentas, quinquilharia,
bijutaria, marroquinaria, peças automóveis, calçado, produtos cosmé-
ticos e componentes electrónicos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinco mil euros, e corresponde à quota de igual valor nominal,
pertencente ao único sócio.
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ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, fica a cargo do
sócio ou de não sócios conforme for deliberado em assembleia geral,
ficando desde já nomeado gerente o sócio único.

§ único. Para validamente representar e obrigar a sociedade, em
todos os seus actos e contratos, é suficiente a assinatura de um ge-
rente.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

O sócio único está autorizado a fazer prestações suplementares de
capital à sociedade, até ao montante global correspondente a dez vezes
o capital social.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos per-
mitidos por lei.

Conferido, está conforme.

A Escriturária Superior, Maria Manuela Godinho Soares.
2006964763

JOSÉ CAPITÃO & FILHOS, L.DA

Sede: Estrada Principal, Marta, Rio de Couros, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 02790;
identificação de pessoa colectiva n.º P 507485874; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 02/20050928.

Certifico que Rui Manuel Lopes de Oliveira Capitão, casado segun-
do o regime da comunhão geral de bens com Fernanda Conceição
Courela Capitão, natural de Angola, residente na Estrada Principal,
em Marta, Rio de Couros, Ourém, contribuinte fiscal n.º 176356886;
José Nunes de Oliveira Capitão, casado segundo o regime da comu-
nhão geral de bens com Arminda de Jesus Lopes, natural da freguesia
de Seiça, concelho de Ourém, residente na Travessa do Moinho, 6,
em Castelejo, Rio de Couros, Ourém, contribuinte fiscal n.º 118167359;
e Pedro Manuel Lopes de Oliveira Capitão, solteiro, maior, natural
da freguesia de Rio de Couros, concelho de Ourém, onde reside no
lugar de Castelejo, na Rua da Travessa do Moinho, 6, contribuinte
fiscal n.º 212020110, constituem uma sociedade por quotas com a
firma José Capitão & Filhos, L.da, pessoa colectiva n.º P 507485874,
com sede na Estrada Principal, no lugar de Marta, freguesia de Rio de
Couros, concelho de Ourém, com o capital social de sete mil e qui-
nhentos euros, que se regerá pelas cláusulas constantes do documento
complementar elaborado nos termos do n.º 2 do artigo 64.º do Códi-
go do Notariado:

ARTIGO 1.º

A sociedade a adopta a firma José Capitão & Filhos, L.da

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem a sua sede na Estrada Principal, no lugar de
Marta, freguesia de Rio de Couros, concelho de Ourém.

2 — Por deliberação da gerência a sede social poderá ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

3 — A gerência poderá criar sucursais, filiais, agências ou outras
formas locais de representação social, onde e quando o julgar conve-
niente.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem como objecto: serralharia, construções metálicas
e construção civil.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de sete mil e quinhentos euros, e corresponde à soma das seguintes
quotas: uma do valor nominal de quatro mil e quinhentos euros, per-
tencente ao sócio José Nunes Oliveira Capitão e duas do valor nomi-
nal de mil e quinhentos euros, cada, uma de cada sócio, Rui Manuel
Lopes Oliveira Capitão e Pedro Manuel Lopes de Oliveira Capitão.

ARTIGO 5.º

Os sócios podem deliberar que, aos sócios de maior idade, sejam
exigidas prestações suplementares até ao décuplo do capital social,

desde que aquela deliberação seja tomada por unanimidade dos votos
representativos da totalidade do capital social e nela sejam fixados os
respectivos termos e condições.

ARTIGO 6.º

Poderão ser feitos suprimentos à sociedade desde que, por delibera-
ção unânime dos votos representativos da totalidade do capital so-
cial, sejam fixados os respectivos termos e condições.

ARTIGO 7.º

1 — A administração e gerência da sociedade, com ou sem remu-
neração, conforme for deliberado, incumbirá a sócios ou não sócios,
designados em assembleia geral.

2 — A sociedade obriga-se validamente, em todos os seus actos e
contratos, com a intervenção conjunta de dois gerentes.

3 — Ficam desde já nomeados gerentes os sócios Rui Manuel Lo-
pes Oliveira Capitão e José Nunes Oliveira Capitão.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras sociedades,
mesmo que estas tenham objecto diferente do seu ou sejam reguladas
por leis especiais, podendo ainda integrar agrupamentos complemen-
tares de empresas e constituir associações em participação e consór-
cios.

ARTIGO 9.º

1 — A cessão de quotas, total ou parcial, é livre entre os sócios,
mas a cessão a estranhos carece do consentimento da sociedade, que
goza de direito de preferência, em primeiro lugar e os sócios não
cedentes, em segundo lugar.

2 — Caso mais do que um sócio deseje exercer direito de preferên-
cia, na falta de acordo, as cessões serão, feitas na proporção das quo-
tas que cada um dos preferentes já detenha na sociedade, observados
que sejam os condicionalismos legais quanto ao valor das quotas.

3 — Na comunicação quanto à cessão de quotas e ao exercício do
direito de preferência, com as devidas adaptações, observar-se-á o
disposto nos artigos 414.º e seguintes, do Código Civil.

ARTIGO 10.º

1 — A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes
casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Se a quota for cedida a não sócios sem o prévio consentimento

da sociedade;
c) Se a quota for penhorada, arrolada ou arrestada ou, em geral,

apreendida judicial ou administrativamente;
d) Se o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as obri-

gações sociais;
e) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros legi-

timários;
f) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja só-

cio;
g) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
h) Por exoneração ou exclusão de um sócio.
2 — Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou a tercei-
ros.

3 — Salvo acordo em contrário, ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último ba-
lanço aprovado.

4 — Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante comum.

ARTIGO 11.º

Sem prejuízo do disposto no artigo 54.º do Código das Sociedades,
as assembleias gerais serão convocadas por carta registada, dirigida
aos sócios com pelo menos 20 dias de antecedência.

Disposição transitória

A sociedade poderá entrar imediatamente em actividade, ficando a
gerência autorizada a celebrar quaisquer negócios jurídicos em nome
daquela sociedade, negócios que a mesma assumirá logo que definiti-
vamente matriculada, podendo, designadamente, adquirir equipamen-
tos e veículos automóveis, incluindo por contratos leasing, comprar
e tomar de arrendamento imóveis, contrair quaisquer empréstimos e
prestar todas as garantias exigidas para os mesmos, ficando a gerên-
cia ainda autorizada a levantar, no todo ou em parte, o capital social
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depositado em nome da sociedade, para pagar os encargos respeitan-
tes àqueles negócios, bem como os respeitantes à constituição e re-
gisto da sociedade.

Conferido, está conforme.

19 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2009627733

ÁLVARO JOSÉ DOS SANTOS FERREIRA, L.DA

Sede: Rua da Fonte Nova, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 02783;
identificação de pessoa colectiva n.º P 507452283; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 05/20050905.

Certifico que Álvaro José dos Santos Ferreira e mulher Maria Alice
da Silva Pereira Ferreira, casados sob o regime da comunhão de adqui-
ridos, naturais, ele da freguesia de Seiça, ela da freguesia de Fátima,
ambas do concelho de Ourém, residentes na Rua da Fonte Nova, na
cidade de Fátima, constituem uma sociedade por quotas com a firma
Álvaro José dos Santos Ferreira, L.da, pessoa colectiva
n.º P 507452283, com sede na Rua da Fonte Nova, na cidade e fre-
guesia de Fátima, concelho de Ourém, com o capital social de dez mil
euros, a qual se regerá pelas cláusulas constantes do documento com-
plementar elaborado nos termos do n.º 2 do artigo 64.º do Código do
Notariado:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Álvaro José dos Santos Ferreira, L.da

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem a sua sede na Rua da Fonte Nova, na cidade
e freguesia de Fátima, concelho de Ourém.

2 — Por deliberação da gerência a sede social poderá ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

3 — A gerência poderá criar sucursais, filiais, agências ou outras
formas locais de representação social, onde e quando o julgar conve-
niente.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem como objecto: comércio por grosso e a retalho de
madeira em bruto e transformação primária ou secundária de madei-
ra. Comércio de folheados, contraplacados, aglomerados de partícu-
las, painéis de fibra de madeira, parqueteria, portas, mobiliário diver-
so e outros artefactos de madeira e produtos para tratamento e
acabamento de madeiras.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de dez mil euros, e corresponde à soma de duas quotas, do valor no-
minal de cinco mil euros, cada, uma de cada sócio.

ARTIGO 5.º

Os sócios podem deliberar que, aos sócios de maior idade, sejam
exigidas prestações suplementares até décuplo do capital social, desde
que aquela deliberação seja tomada por unanimidade dos sócios, que
representem a totalidade do capital social, e nela sejam fixados os
respectivos termos e condições.

ARTIGO 6.º

Poderão ser feitos suprimentos à sociedade desde que, por delibera-
ção unânime dos sócios, que representem a totalidade do capital so-
cial, sejam fixados os respectivos termos e condições.

ARTIGO 7.º

1 — A administração e gerência da sociedade, com ou sem remu-
neração, conforme for deliberado, incumbirá a sócios ou não sócios,
designados em assembleia geral.

2 — A sociedade obriga-se validamente em todos os seus actos e
contratos com a intervenção de um gerente.

3 — Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras sociedades,
mesmo que estas tenham objecto diferente do seu ou sejam reguladas
por leis especiais, podendo ainda integrar agrupamentos complemen-
tares de empresas e constituir associações em participação e consór-
cios.

ARTIGO 9.º

1 — A cessão de quotas, total ou parcial, é livre entre os sócios,
mas a cessão a estranhos carece do consentimento da sociedade, que
goza de direito de preferência, em primeiro lugar e os sócios não
cedentes, em segundo lugar.

2 — Caso mais do que um sócio deseje exercer direito de preferên-
cia, na falta de acordo, as cessões serão feitas na proporção das quo-
tas que cada um dos preferentes já detenha na sociedade, observados
que sejam os condicionalismos legais quanto ao valor das quotas.

3 — Na comunicação quanto à cessão de quotas e ao exercício do
direito de preferência, com as devidas adaptações, observar-se-á o
disposto nos artigos 414.º e seguintes do Código Civil.

ARTIGO 10.º

 1 — A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes
casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Se a quota for cedida a não sócios sem o prévio consentimento

da sociedade;
c) Se a quota for penhorada, arrolada ou arrestada ou, em geral,

apreendida judicial ou administrativamente;
d) Se o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as obri-

gações sociais;
e) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros legi-

timários;
f) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja sócio;
g) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
h) Por exoneração ou exclusão de um sócio.
2 — Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou a tercei-
ros.

3 — Salvo acordo em contrário, ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último ba-
lanço aprovado.

4 — Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante comum.

ARTIGO 11.º

Sem prejuízo do disposto no artigo 54.º do Código das Sociedades,
as assembleias gerais serão convocadas por carta registada, dirigida
aos sócios com pelo menos 20 dias de antecedência.

Disposição transitória

A sociedade poderá entrar imediatamente em actividade, ficando a
gerência autorizada a celebrar quaisquer negócios jurídicos em nome
daquela sociedade, negócios que a mesma assumirá logo que definiti-
vamente matriculada, podendo, designadamente, adquirir equipamen-
tos e veículos automóveis, incluindo por contratos leasing, comprar
e tomar de arrendamento imóveis, contrair quaisquer empréstimos e
prestar todas as garantias exigidas para os mesmos, ficando a gerên-
cia ainda autorizada a levantar, no todo ou em parte, o capital social
depositado em nome da sociedade, para pagar os encargos respeitan-
tes àqueles negócios, bem como os respeitantes à constituição e re-
gisto da sociedade.

Conferido, está conforme.

17 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2009627725

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO CIVIL
FIGUEIRINHAS, L.DA

Sede: Figueirinhas, Ribeira do Fárrio, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 00811;
identificação de pessoa colectiva n.º 502261196.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2004, da sociedade em epígra-
fe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2005.

Conferido, está conforme o original.

21 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2006965794
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MADEIVILAR — COMÉRCIO E INDÚSTRIA
DE MOBILIÁRIO, L.DA

Sede: Rua do Dr. Acácio de Paiva, Vilar dos Prazeres,
Nossa Senhora das Misericórdias, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 00679;
identificação de pessoa colectiva n.º 501975373.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2004, da sociedade em epígra-
fe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2005.

Conferido, está conforme o original.

21 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2006963430

PEDRA VERMELHA — TRANSFORMAÇÃO
E POLIMENTO DE MÁRMORES, L.DA

Sede: Freiria, Espite, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 00576;
identificação de pessoa colectiva n.º 501659242.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2004, da sociedade em epígra-
fe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
31 de Março de 2005.

Conferido, está conforme o original.

21 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2006963341

JOVIGOL — SOCIEDADE CONSTRUTORA
DE OURÉM, L.DA

Sede: Rua de Carvalho Araújo, 36 a 44, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 00180;
identificação de pessoa colectiva n.º 500160457.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2004, da sociedade em epígra-
fe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
27 de Março de 2005.

Conferido, está conforme o original.

21 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2006963325

M. SANTOS & COSTA, L.DA

Sede: Largo da Rodoviária Nacional, Cova da Iria, Fátima,
Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 00872;
identificação de pessoa colectiva n.º 502448547.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2004, da sociedade em epígra-
fe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
25 de Maio de 2005.

Conferido, está conforme o original.

21 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2009616774

REPARADO DIESELTURBO OUREENSE, L.DA

Sede: Regato, Nossa Senhora da Piedade, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 00684;
identificação de pessoa colectiva n.º 501980318.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2004, da sociedade em epígra-
fe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em
30 de Março de 2005.

Conferido, está conforme o original.

21 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2006968262

TOMAR

PAULO BEMHAJA — CONSTRUÇÕES,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 02298;
identificação de pessoa colectiva n.º P 507193636; inscrição n.º 01;
número e data da apresentação: 12/16022005.

Constituição de sociedade unipessoal

No dia 15 de Fevereiro de 2005, no Cartório Notarial do Centro
de Formalidades das Empresas de Lisboa I, compareceu como outor-
gante:

Paulo Jorge Pereira de Bemhaja Veiga, contribuinte fiscal
n.º 193128632, natural de Angola, solteiro, maior, residente na Rua
do Loteamento, 29, em Tomar, portador do bilhete de identidade
n.º 10364443 emitido em 30 de Abril de 2004 pelos Serviços de Iden-
tificação Civil de Lisboa.

Verifiquei a sua identidade por exibição do referido documento de
identificação.

Por ele foi dito:
Que constitui uma sociedade unipessoal por quotas nos termos

constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Paulo Bemhaja — Construções,
Unipessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua do Loteamento, 29, Mur-
teira, freguesia da Madalena, concelho de Tomar.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-
da, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em construção civil e obras públi-
cas, compra e venda de imóveis e revenda dos adquiridos para esse
fim.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinco mil euros, representado por uma quota de igual valor no per-
tencente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência e a representação da sociedade, pertence ao sócio
único ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme o sócio
deliberar.

2 — Para vincular a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas por
leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

Disposição transitória

1 — Fica desde já nomeado gerente o sócio.
2 — A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do

capital social depositado, a fim de custear as despesas de constituição
e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede
social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direi-
tos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos
os actos praticados pela gerência, nesse período, logo que definitiva-
mente matriculada.

28 de Fevereiro de 2005. — O Ajudante Principal, António Aparício
Sardinha. 2006587080



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIE N.º 52 — 14 de Março de 20065410

LUÍS BACALHAU — SUPERMERCADOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 02300;
identificação de pessoa colectiva n.º P 507269063; inscrição n.º 01;
número e data da apresentação: 01/21022005.

Contrato de sociedade unipessoal

Luís Manuel Rodrigues Bacalhau, casado com Conceição Conchi-
nho Garraio Rodrigues, sob o regime de comunhão de adquiridos, na-
tural da freguesia de Assentiz, concelho de Torres Novas, nacionali-
dade portuguesa, residente em Cova da Sobreira, lote 11, Venda da
Gaita, freguesia de São João Baptista, concelho de Tomar, bilhete de
identidade n.º 9340426, datado de 16 de Fevereiro de 2004, emitido
pelo arquivo de identificação de Santarém, número de identificação
fiscal 184008239, constitui uma sociedade unipessoal por quotas, com
o número de identificação de pessoa colectiva 507269063, que se rege
pelas seguintes cláusulas:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de Luís Bacalhau — Supermer-
cados, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede em Avenida de Cândido
Madureira, 56-A, freguesia de São João Baptista, concelho de Tomar.

§ único. Por simples decisão, a gerência da sociedade poderá transferir
a sua sede para outro local, do mesmo concelho ou concelhos limítrofes,
bem como criar ou encerrar filiais, sucursais ou qualquer outra forma de
representação social.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto exploração de minimercado e super-
mercados.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de € 5000 e corresponde à quota de igual valor nominal, pertencente
ao único sócio.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, fica a cargo do
sócio ou de não sócios conforme for deliberado em assembleia geral,
ficando desde já nomeado gerente o sócio único.

§ 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

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

O sócio único está autorizado a fazer prestações suplementares de
capital à sociedade, até ao montante global correspondente a dez vezes
o capital social.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos per-
mitidos por lei.

Declaro que não é titular de qualquer outra sociedade unipessoal
por quotas.

3 de Março de 2005. — O Ajudante Principal, António Aparício
Sardinha. 2006587110

STAKER — CENTRO DE SERVIÇOS
INFORMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 02306;
identificação de pessoa colectiva n.º P 507281004; inscrição n.º 01;
número e data da apresentação: 01/21032005.

Certifico que entre Pedro Nuno dos Santos Silva, solteiro, maior,
morador em Tomar e Arlete Maria de Sousa Pereira Torres, casada
com João Paulo Escalda Oliveira Torres, na comunhão de adquiridos,
moradora em Vila Nova de Famalicão, foi constituída a sociedade em
epígrafe, que se rege pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma STAKER — Centro de Serviços Infor-
máticos, L.da, com sede na Rua de Coimbra, 4, rés-do-chão, direito,
freguesia de Santa Maria dos Olivais, concelho de Tomar.

§ único. A gerência poderá transferir a sede para outro local den-
tro do mesmo concelho ou de concelhos limítrofes, bem como pode-
rá criar sucursais, filiais ou outras formas de representação social em
território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste no comércio de equipamentos e progra-
mas informáticos, serviços de consultoria, manutenção e formação
em informática; prestação de serviços informáticos.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, e está dividido em duas quotas iguais do valor nominal de
dois mil e quinhentos euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global correspondente a dez vezes o capital
social.

3 — Depende da deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for
deliberado em assembleia geral, será exercida por sócios ou não só-
cios, ficando desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

2 — Para validamente representar e obrigar a sociedade, em todos os
seus actos e contratos, são necessárias as assinaturas de dois gerentes.

3 — A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcial-
mente, em participação nos lucros da sociedade.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras sociedades,
quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades reguladas
por leis especiais e em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a favor de estranhos depende do consentimen-
to 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 a quota de qualquer sócio, quando esta,
for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for incluída em massa
falida, ou quando, fora dos casos previstos na lei, for cedida sem con-
sentimento da sociedade.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

30 de Março de 2005. — O Ajudante Principal, António Aparício
Sardinha. 2006587773

TORRES NOVAS

AGRO-GRAÇA — PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO
DE PRODUTOS AGRÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 01216/940211; identificação de pessoa colectiva n.º 503140384;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 6; número e data da apresenta-
ção: 01/050412.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram feitos os
seguintes registos:

Apresentação n.º 01/050412.
Alteração parcial do contrato.
Artigos alterados: n.º 1 do artigo 1.º, artigos 2.º, 3.º, 4.º, 5.º, 6.º,

7.º, 8.º, 9.º, 10.º e eliminação do n.º 2 do artigo 1.º e dos artigos 11.º
e 12.º, que ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Agro-Graça — Produção e Comerciali-
zação de Produtos Agrícolas, L.da

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem a sua sede na Rua do Dr. Rivotti, 25, Ria-
chos, freguesia de Riachos, concelho de Torres Novas.



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIEN.º 52 — 14 de Março de 2006 5411

2 — A gerência fica desde já autorizada a deslocar a sede social
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e a criar su-
cursais, agências, delegações ou outras formas locais de representa-
ção, nó território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a produção e comercialização de pro-
dutos agrícolas, prestação de serviços relacionados com a agricultura.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado, é de vinte mil euros, e
corresponde à soma de cinco quotas, duas no valor de cinco mil e
quinhentos euros, cada, pertencentes, uma ao sócio António Ferreira
da Graça e outra à sócia Vitória Maria de Oliveira Duarte Ferreira da
Graça, duas no valor de três mil e duzentos euros, cada, pertencentes,
uma ao sócio Francisco Manuel Duarte da Graça e outra ao sócio
Carlos António Duarte da Graça, e uma no valor de dois mil e seis-
centos euros, pertencente ao sócio João António Duarte da Graça.

ARTIGO 5.º

1 — A gerência da sociedade, que pode não ser remunerada se tal
for deliberado em assembleia geral, será exercida por dois ou mais
gerentes, a nomear em assembleia geral, sócios ou não.

2 — Mantêm-se gerentes os já nomeados Francisco Manuel Duar-
te da Graça e Carlos António Duarte da Graça e fica desde já nome-
ado também gerente o sócio António Ferreira da Graça.

3 — A sociedade obriga-se com a assinatura de dois gerentes.

ARTIGO 6.º

A celebração de contratos de suprimentos depende de prévia deli-
beração dos sócios.

ARTIGO 7.º

Em caso de falecimento de um sócio, enquanto a quota se manti-
ver indivisa, os seus herdeiros ou representantes legais designarão entre
si um que a todos represente na sociedade, devendo esta deliberar, no
prazo de 90 dias, sobre a admissão ou não dos herdeiros que o dese-
jem.

ARTIGO 8.º

1 — A cessão de quotas entre sócios é livre, a cessão a estranhos
depende do consentimento da sociedade, dispondo esta em primeiro
lugar e os sócios não cedentes em segundo, no caso de cessão onero-
sa, do direito de preferência, o qual deve ser exercido no prazo de dez
dias após a sua comunicação.

2 — O sócio que pretender ceder, total ou parcialmente, a sua quo-
ta, dará conhecimento à sociedade por meio de carta registada, indi-
cando o preço e mais condições da cessão e a identidade dos cessio-
nários, devendo a assembleia geral deliberar no prazo de sessenta dias,
sobre o consentimento.

ARTIGO 9.º

1 — A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quan-
do esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for inclu-
ída em massa falida ou insolvente, em caso de morte do sócio, ou
quando for cedida sem o consentimento da sociedade, nos termos do
artigo 8.º

2 — Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa a
contrapartida da amortização será igual ao valor nominal da quota.

ARTIGO 10.º

Com a unanimidade dos votos correspondentes a todo o capital
social, poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares, até
ao montante global de dois milhões de euros, e restituídas quando for
permitido.

A redacção actualizada do contrato encontra-se depositada na pasta.

Está conforme o original.

15 de Abril de 2005. — O Conservador, António José Neto Gomes.
2008316378

GOMES FANHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 02142/050405; identificação de pessoa colectiva
n.º P 507310926; inscrição n.º 01; número e data da apresentação:
01/050405.

Certifico que foi constituída uma sociedade, tendo como sócios:
Bernardino Leite Gomes Fanha casado, mas separado judicialmente

de pessoas e bens de Ana Cristina Teixeira Fanha Gomes; José Afon-
so Fanha Gomes, solteiro, menor, e Inês João Fanha Gomes, solteira,
menor, todos residentes na Rua de 5 de Outubro, 60, Meia Via, Tor-
res Novas e que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Gomes Fanha, L.da, e tem a sua sede no
Parque da Quinta do Valado, freguesia de Riachos, concelho de Tor-
res Novas.

§ único. A gerência poderá deslocar a sede social para dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como poderá criar
sucursais, agências ou outras formas legais de representação, no terri-
tório nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a produção, importação, exportação,
comercialização, instalação de equipamentos para a construção, no-
meadamente equipamentos de ar condicionado, aspiração central,
aquecimento e domótica.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado e subscrito em dinheiro, é
de cinco mil euros, dividido em três quotas: uma de três mil euros, do
sócio Bernardino Leite Gomes Fanha; e duas de mil euros cada, uma
de cada um dos sócios, José Afonso Fanha Gomes e Inês João Fanha
Gomes.

§ 1.º Por deliberação unânime, poderão ser exigidas aos sócios, com
excepção dos menores, prestações suplementares até ao montante
global de cinquenta mil euros, na proporção das respectivas quotas, e
desde que a chamada seja deliberada por unanimidade dos votos repre-
sentativos de todo o capital social.

§ 2.º Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimento.

ARTIGO 4.º

A cessão de quotas, no todo ou em parte, é livremente permitida,
entre sócios.

§ único. A cessão a estranhos carece do consentimento da socie-
dade, a qual goza do direito de preferência em primeiro lugar e os
sócios não cedentes em segundo lugar.

ARTIGO 5.º

A administração e representação da sociedade, compete a um ge-
rente a nomear em assembleia geral.

§ 1.º A gerência fica dispensada de caução e será ou não remunera-
da conforme for deliberado em assembleia geral.

§ 2.º Fica, desde já, nomeado gerente o sócio Bernardino Leite
Gomes Fanha.

ARTIGO 6.º

Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos é
suficiente a assinatura de um gerente.

§ 1.º Aos gerentes é expressamente vedado obrigar a sociedade em
negócios de favor, sob pena de ser exigida responsabilidade por tais
actos.

§ 2.º Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar, vender ou trocar quaisquer bens de natureza móvel,

designadamente viaturas automóveis;
b) Dar e tomar de arrendamento quaisquer locais, bem como alte-

rar ou rescindir os respectivos contratos de arrendamento;
c) Adquirir por trespasse quaisquer estabelecimentos comerciais ou

industriais;
d) Celebrar contratos de locação financeira;
e) Confessar, desistir e transigir em juízo.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio nos seguin-
tes casos:

a) Com o consentimento do seu titular;
b) Quando a quota for arrestada, penhorada, ou verificar-se qual-

quer outra forma de apreensão judicial;
c) Em caso de falência ou insolvência do sócio titular;
d) Em caso de partilha por divórcio ou separação judicial, quando

a quota for adjudicada a um não sócio.
§ 1.º O preço da quota amortizada será no caso da alínea a) o valor

acordado, e nos restantes casos o resultado do último balanço e o
pagamento da contrapartida é fraccionado em duas prestações semes-
trais.
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§ 2.º Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no
balanço como tal e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias
quotas, destinadas a serem alienadas a um ou a alguns sócios ou a
terceiros.

ARTIGO 8.º

No caso de falecimento ou interdição de qualquer sócio os seus
herdeiros ou representantes legais deverão nomear, no prazo de 60 dias,
um de entre eles como seu representante na sociedade.

ARTIGO 9.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras sociedades,
mesmo com o objecto diferente do seu, em sociedades reguladas por
leis especiais e em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 10.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de cartas regista-
das enviadas aos sócios, com a antecedência mínima de 15 dias, for-
ma que será dispensada em caso de assembleias universais.

ARTIGO 11.º

Dos lucros líquidos apurados anualmente retirar-se-ão as verbas ne-
cessárias para a constituição ou reintegração do fundo de reserva legal
e mais as que forem votadas em assembleia geral para fundos especiais.

Está conforme o original.

12 de Abril de 2005. — O Conservador, António José Neto Gomes.
2008316440

CAFÉ MARTINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Novas. Matrícula
n.º 01069/910419; identificação de pessoa colectiva n.º 502542403;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2 e inscrição n.º 11; número e
data da apresentação: 01/050412.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram feitos os
seguintes registos:

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2, apresentação n.º of. 03/050413.
Cessação de funções de gerente de Maria Amélia dos Santos Tor-

rinha, por renúncia, em 10 de Setembro de 2004.
Inscrição n.º 11, apresentação n.º 07/050413.
Alteração parcial do contrato.
Artigos alterados: artigos 1.º, 3.º, 4.º, que ficaram com a seguinte

redacção:
ARTIGO 1.º

A sociedade tem a firma Café Martinho, L.da, tem a sua sede na
Rua da Cruz, 19, no lugar e freguesia de Zibreira, concelho de Torres
Novas.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado, é de cinco mil eu-
ros, dividido em seis quotas, uma no valor nominal de mil euros e
outra no valor nominal de mil duzentos e cinquenta euros ambas do
sócio Pedro Tiago Borges de Oliveira Baptista, uma no valor nomi-
nal de dois mil euros e outra no valor nominal de duzentos e cinquen-
ta euros, ambas da sócia Andrea Cristina Ferreira Campino e duas no
valor nominal de duzentos e cinquenta euros, cada, pertencentes uma
ao sócio Nuno Filipe Ferreira Campino e outra à sócia Vera Lúcia
Carvalho da Silva.

2 — Com a unanimidade dos votos correspondentes a todo o capi-
tal social poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares
até ao montante global de vinte e cinco mil euros e restituídas quan-
do permitido.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, que pode não ser remunerada se tal
for deliberado em assembleia geral, será exercida pelos gerentes, que
forem nomeados em assembleia geral, sócios ou não, ficando desde já
nomeados gerentes os sócios Pedro Tiago Borges de Oliveira Baptis-
ta e Vera Lúcia Carvalho da Silva.

2 — A sociedade obriga-se com a assinatura de dois gerentes.
3 — Aos gerentes é expressamente proibido obrigar a sociedade em

actos e contratos que não digam respeito aos negócios sociais, tais
como abonações, fianças, letras de favor e semelhantes.

A redacção actualizada do contrato encontra-se depositada na pasta.

Está conforme o original.

19 de Abril de 2005. — O Conservador, António José Neto Gomes.
2008316491

SETÚBAL
ALCÁCER DO SAL

TERRA E MONTE — AGRICULTURA E TURISMO, L.DA

Sede: Rua de João Alves de Sá Branco, lote 3,
concelho de Alcácer do Sal

Conservatória do Registo Comercial de Alcácer do Sal. Matrícula
n.º 00552/000215; identificação de pessoa colectiva n.º 504834614;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e averbamento n.º 1 à inscri-
ção n.º 2; números e data das apresentações: 06 e 07/040210.

Certifico que Jorge Maria de Melo Espírito Santo Silva e João Pedro
Matias de Almeida Henriques, renunciaram à gerência da sociedade
supra em 16 de Janeiro de 2004 e 10 de Janeiro de 2004, respectiva-
mente.

18 de Fevereiro de 2004. — A Primeira-Ajudante, Maria Paula
Molha Zacarias Rebelo Balona. 2002127743

CARRASQUIPEIXE — COMÉRCIO DE PEIXE,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Lugar da Carrasqueira, CP 3621, Comporta,
Alcácer do Sal

Conservatória do Registo Comercial de Alcácer do Sal. Matrícula
n.º 00645/030303; identificação de pessoa colectiva n.º 506450783;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 01/20051010.

Certifico que a sociedade supra alterou o seu artigo 2.º que passou
a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio de peixe fresco e
congelado, comércio de marisco fresco e congelado.

O texto do contrato na sua redacção actualizado ficou depositado
na pasta respectiva.

26 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Paula
Molha Zacarias Rebelo Balona. 2002120293

AQUAL-IDEIAS, INVESTIMENTOS E PROJECTOS
EM AQUACULTURA, S. A.

Sede: Quinta da Rolinha, freguesia do Torrão,
concelho de Alcácer do Sal

Conservatória do Registo Comercial de Alcácer do Sal. Matrícula
n.º 00697/040901; identificação de pessoa colectiva n.º 506780538;
averbamento n.º 01 à inscrição n.º 6 e inscrição n.º 7; números e
data das apresentações: 05 e 6/20051006.

Certifico que Alexandre Soares Ferreira Barbosa Dâmaso, foi des-
tituído de membro do conselho de administração em 19 de Setembro
de 2005, tendo sido nomeado na mesma data Pedro Tiago Leitão,
solteiro, maior, Rua dos Cerdeiros a Pedrouços, 93, 3.º-A, Lisboa,
como vogal do conselho de administração.

26 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Paula
Molha Zacarias Rebelo Balona. 2002120285

SOCIEDADE AGRÍCOLA DO VALE
DE CAMARINHAS, S. A.

Sede: Palma, freguesia de Santa, concelho de Alcácer do Sal

Conservatória do Registo Comercial de Alcácer do Sal. Matrícula
n.º 00376/921210; identificação de pessoa colectiva n.º 502878525;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 16 e inscrição n.º 17; números e
data das apresentações: 02 e 03/051017.

Certifico que Maria João d’Orey Posser de Andrade e Martim
d’Orey Posser de Andrade Carbone, cessaram funções de membros do
conselho de administração, por renúncia, com efeito em 3 de Outu-
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bro de 2005, tendo sido nomeado novo conselho de Administração
pela inscrição 17 do teor seguinte:

Apresentação n.º 02/051017.
Facto: nomeação do conselho de administração e do administra-

dor-delegado.
Conselho de administração: presidente — António Maria d’Orey

Posser de Andrade; vogais — Celeste Maria Martins Gonçalves Silva
Rosa, casada, Rua do General de Sousa Reis, lote 2, 2.º-A, Cabeças e
Vera Arouca Guimarães Posser de Andrade, casada, Palma, Alcácer
do Sal; administrador-delegado: António Maria d’Orey Posser de An-
drade.

Data: 3 de Outubro de 2005.

28 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Paula
Molha Zacarias Rebelo Balona. 2002120323

NAUTISAL II — ANIMAÇÃO E ACTIVIDADES
MARÍTIMO-TURÍSTICAS, L.DA

Sede: Senhora Santana, Pavilhão 1, freguesia de Alcácer
do Sal (Santa Maria do Castelo), concelho de Alcácer do Sal

Conservatória do Registo Comercial de Alcácer do Sal. Matrícula
n.º 00725/20051012; identificação de pessoa colectiva
n.º P 507176553; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
01/20051012.

Certifico que entre José Henrique Bilbao Laría Fernandes, divor-
ciado e Tiago Bilbao Fernandes Figueiredo Serrano, solteiro, maior,
residentes em Senhora Santana, Pavilhão 1, Alcácer do Sal, constituí-
ram a sociedade supra que se rege pelo seguinte contrato:

Contrato de sociedade

No dia 9 de Março de 2005, no Cartório Notarial do Centro de
Formalidades de Empresas de Setúbal, perante mim, licenciada Teresa
Isabel Dias de Rodrigues Vieira, respectiva notária, compareceram
como outorgantes:

1.º José Henrique Bilbao Lería Fernandes;
2.º Tiago Bilbao Fernandes Figueiredo Serrano.
E por eles foi dito: que constituem entre si uma sociedade comer-

cial por quotas que se regerá pelas cláusulas e condições constantes
dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma NAUTISAL II — Animação e
Actividades Marítimo-Turísticas, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede em Senhora Santana, Pavilhão 1,
freguesia de Alcácer do Sal (Santa Maria do Castelo), concelho de
Alcácer do Sal.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem cria-
das agências, filiais, delegações, sucursais ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em animação turística e activida-
des marítimo-turísticas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de doze
mil e quinhentos euros e corresponde à soma de duas quotas:

Uma do valor nominal de onze mil duzentos e cinquenta euros,
pertencente ao sócio José Henrique Bilbao Lería Fernandes;

Uma do valor nominal de mil duzentos e cinquenta euros, perten-
cente ao sócio Tiago Bilbao Fernandes Figueiredo Serrano.

§ único. Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares
de capital até ao montante global igual a cem mil euros.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete a sócios ou a não sócios.

2 — Para a sociedade ficar obrigada é suficiente a intervenção de
um gerente.

3 — Fica desde já nomeado gerente o sócio José Henrique Bilbao
Lería Fernandes.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu, e em sociedades reguladas por
leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da socie-
dade, que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida, se
defere aos sócios não cedentes.

Disposição transitória

A gerência fica desde já autorizada a levantar o capital social de-
positado a fim de custear as despesas de constituição e registo da socie-
dade, aquisição de equipamento e instalação da sede social e a adquirir
para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direitos, mesmo antes do
seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos os actos pratica-
dos pela gerência, nesse período, logo que definitivamente matriculada.

Assim o outorgaram.
Adverti os outorgantes de que o registo deste acto deve ser reque-

rido na competente Conservatória no prazo de três meses a contar
de hoje.

Foram-me exibidos os seguintes documentos:
a) Certificado de admissibilidade da firma adoptada pela sociedade,

emitido pelo Registo Nacional de Pessoas Colectivas em 18 de No-
vembro de 2004;

b) Duplicado da guia de depósito da importância correspondente
ao capital social realizado, efectuado na Caixa de Crédito Agrícola
Mútuo de Alcácer do Sal, C. R. L., no dia 4 de Março de 2005.

26 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Paula
Molha Zacarias Rebelo Balona. 2002120307

J. REIS & REIS, L.DA

Sede: Quinta Mil Brejos, Batão, freguesia do Torrão,
Alcácer do Sal

Conservatória do Registo Comercial de Alcácer do Sal. Matrícula
n.º 00668/031021; identificação de pessoa colectiva n.º 506730263;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 01/051024.

Certifico que a sociedade supra foi dissolvida e procedeu-se ao en-
cerramento da liquidação, em 30 de Setembro de 2005.

27 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Paula
Molha Zacarias Rebelo Balona. 2002120315

ALCOCHETE

TRANSPRACETA — TRANSPORTADORA
DA PRACETA, L.DA

Sede: Rua de Rui de Sousa Vinagre, 24, 1.º, frente,
2890 Alcochete

Conservatória do Registo Comercial de Alcochete. Matrícula
n.º 00139/960905; identificação de pessoa colectiva n.º 503722588.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na respectiva pasta os documentos respeitantes ao registo da
prestação de contas referentes ao ano de 2004.

Está conforme o original.

12 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2010648803

PREMEAL SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Avenida de 5 de Outubro, 1 e 3, Alcochete

Conservatória do Registo Comercial de Alcochete. Matrícula
n.º 00306/190500; identificação de pessoa colectiva n.º 504926527.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito das contas referentes ao ano de 2004.

Está conforme o original.

21 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2010683013
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PECUÁRIA DO SALGADO, L.DA

Sede: Rego da Amoreira, Alcochete

Conservatória do Registo Comercial de Alcochete. Matrícula
n.º 00103/910430; identificação de pessoa colectiva n.º 502547162.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito das contas referentes ao ano de 2004.

Está conforme o original.

21 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2010648544

VENTURA MARGARIDO — ALUGUER
DE MÁQUINAS, L.DA

Sede: Barroca D’Alva, Alcochete

Conservatória do Registo Comercial de Alcochete. Matrícula
n.º 00205/121098; identificação de pessoa colectiva n.º 504254529.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito das contas referentes ao ano de 2004.

Está conforme o original.

28 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2007721902

MONTIVIRGEM SOCIEDADE MONTIJENCE
DE CORTIÇAS, L.DA

Sede: Estrada Municipal Terroal, Passil, Alcochete

Conservatória do Registo Comercial de Alcochete. Matrícula
n.º 00665/990317.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito das contas referentes ao ano de 2004.

Está conforme o original.

20 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 1000294107

SOARES & ABEL COMÉRCIO DE PNEUS, L.DA

Sede: Estrada Nacional n.º 4, ao quilómetro 18, Passil,
Alcochete, 2890 Alcochete

Conservatória do Registo Comercial de Alcochete. Matrícula
n.º 00098/960315; identificação de pessoa colectiva n.º 503614475.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na respectiva pasta os documentos respectivos ao registo da pres-
tação de contas referentes ao ano de 2004.

Está conforme o original.

12 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2010942116

FRUTAS SIMÕES — COMÉRCIO DE FRUTAS
E PRODUTOS HORTÍCOLAS, L.DA

Sede: Vale de Resina, 2890 Alcochete

Conservatória do Registo Comercial de Alcochete. Matrícula
n.º 00128/941222; identificação de pessoa colectiva n.º 503340502.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na respectiva pasta os documentos respeitantes ao registo da
prestação de contas referentes ao ano de 2004.

Está conforme o original.

19 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2010674596

MATERIACTIVA DISARP PRODUTOS DE HIGIENE
E LIMPEZA INDUSTRIAL, L.DA

Sede: Caminho Municipal, 1003, Alcochete

Conservatória do Registo Comercial de Alcochete. Matrícula
n.º 00522/011205; identificação de pessoa colectiva n.º 505828448.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito das contas referentes ao ano de 2004.

Está conforme o original.

17 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2010943554

AUTOPACIFICO, L.DA

Sede: Avenida de D. Manuel I, 43, Alcochete

Conservatória do Registo Comercial de Alcochete. Matrícula n.º 0069/
970325.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito das contas referentes ao ano de 2004.

Está conforme o original.

17 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2010943023

HORTICILA AGRO INDÚSTRIA, S. A.

Sede: Lugar da Cilha, ao quilómetro 10, Estrada Nacional n.º 5,
Alcochete

Conservatória do Registo Comercial de Alcochete. Matrícula
n.º 00489/270103; identificação de pessoa colectiva n.º 506420612.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito das contas referentes ao ano de 2004.

Está conforme o original.

20 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2010942744

ROTA 3000 — COMÉRCIO DE MÁQUINAS
E EQUIPAMENTOS E EXPLORAÇÕES COMERCIAIS, L.DA

Sede: Avenida de 5 de Outubro, 88-B, Alcochete

Conservatória do Registo Comercial de Alcochete. Matrícula
n.º 00435/040302; identificação de pessoa colectiva n.º 505903130.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito das contas referentes ao ano de 2004.

Está conforme o original.

28 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2009187709

EXTRA — EXPLOSIVOS DA TRAFARIA, S. A.

Sede: Estrada Nacional n.º 118, ao quilómetro 1,
Rego da Amoreira, Alcochete

Conservatória do Registo Comercial de Alcochete. Matrícula
n.º 00661/700720; identificação de pessoa colectiva n.º 500102899.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito das contas referentes ao ano de 2004.

Está conforme o original.

28 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2010900022
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P. M. R. J. — PROJECTOS DE ARQUITECTURA, L.DA

Sede: Rua de D. Maria Teresa de Noronha, 154, 2.º, direito,
frente, Alcochete

Conservatória do Registo Comercial de Alcochete. Matrícula
n.º 00481/131202; identificação de pessoa colectiva n.º 506410609;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 01/111005.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito das contas referentes ao ano de 2005.

Foi dissolvida e encerramento da liquidação.
Data das contas em 7 de Setembro de 2005.

Está conforme o original.

17 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2010943325

FIRST AFRICA — IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Sede: Rua das Salinas, 115, 1.º, direito, freguesia de Samouco,
2890 Alcochete

Conservatória do Registo Comercial de Alcochete. Matrícula
n.º 00652/021104; identificação de pessoa colectiva n.º 507089979;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 02/01092005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Nomeação de Carlos Filipe Rato Antunes Duarte para gerente.
Data da deliberação: 1 de Julho de 2005.

Está conforme o original.

7 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2011060664

VIVEIROS RAMAGEM, PLANTAS ORNAMENTAIS, L.DA

Sede: Fazenda da Carvalhera, Passil, freguesia de Alcochete

Conservatória do Registo Comercial de Alcochete. Matrícula
n.º 00517/190903; identificação de pessoa colectiva n.º 506535002;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 01/111005.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi exonerado
de gerente Nuno Ricardo Gonçalves Abreu, por renúncia em 24 de
Agosto de 2005 e alterou parcialmente o seguinte pacto:

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinco mil euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e correspondente à soma de duas quotas iguais,
do valor nominal de dois mil e quinhentos euros, pertencentes à sócia
Maria Cristina Murteira Fragoso Fernandes Neto.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade e a sua representação em juízo e fora dele,
activa ou passivamente, dispensada de caução, remunerada ou não, é
nomeada em assembleia geral, podendo ficar a cargo de sócios ou não
sócios, ficando desde já nomeada gerente a sócia Maria Cristina Mur-
teira Fragoso Fernandes Neto.

§ único. Para que a sociedade se considere validamente obrigada
em todos os seus actos e contratos é suficiente a assinatura de um
gerente.

Está conforme o original.

17 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2010900189

TERRAMAR COMERCIALIZAÇÃO DE CONCHAS
E ARTESANATO, L.DA

Sede: Rua do M. F. A., lote 4, 1.º, direito, Alcochete

Conservatória do Registo Comercial de Alcochete. Matrícula
n.º 00422/281201; identificação de pessoa colectiva n.º 505848520.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito das contas referentes ao ano de 2004.

Está conforme o original.

28 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2010662717

FABRICOR — INDÚSTRIA PREPARAÇÃO
E TRANSFORMAÇÃO DE CORTIÇA, S. A.

Sede: Estrada Municipal n.º 502, Pinheiro da Cruz, Alcochete

Conservatória do Registo Comercial de Alcochete. Matrícula
n.º 00404/880531; identificação de pessoa colectiva n.º 501988424.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito das contas referentes ao ano de 2004.

Está conforme o original.

28 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2010900030

ALCOARROBAS — NETCAFÉ, L.DA

Sede: Rua da Escola Secundária, 190, Alcochete

Conservatória do Registo Comercial de Alcochete. Matrícula
n.º 00632/160804; identificação de pessoa colectiva n.º 506769968.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito das contas referentes ao ano de 2004.

Está conforme o original.

28 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2010943406

ILDA DUARTE — JÓIA — OURIVESARIA, L.DA

Sede: Rua do Catalão, 7, Alcochete

Conservatória do Registo Comercial de Alcochete. Matrícula
n.º 00462/300702; identificação de pessoa colectiva n.º 506179770.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito das contas referentes ao ano de 2004.

Está conforme o original.

27 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2010943295

CORECONSULTING TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO
E RECURSOS HUMANOS, L.DA

Sede: Sitio das Cardeeiras, Alcochete

Conservatória do Registo Comercial de Alcochete. Matrícula
n.º 00602/050404; identificação de pessoa colectiva n.º 506906973.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito das contas referentes ao ano de 2004.

Está conforme o original.

27 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2010943201

CROWN CORK & SEAL DE PORTUGAL
EMBALAGENS, S. A.

Sede: Sitio das Cardeeiras, Alcochete

Conservatória do Registo Comercial de Alcochete. Matrícula
n.º 00030/630814; identificação de pessoa colectiva n.º 500208476.
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Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito das contas referentes ao ano de 2004.

Está conforme o original.

27 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2010943627

ELECTROCEFA — PROJECTOS ELÉCTRICOS, L.DA

Sede: Alto do Chafariz, 2890 Alcochete

Conservatória do Registo Comercial de Alcochete. Matrícula
n.º 00651/281004; identificação de pessoa colectiva n.º 506989593.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na respectiva pasta os documentos respeitantes ao registo da
prestação de contas referentes ao ano de 2004.

Está conforme o original.

19 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2009876628

HYDRAFARMA — PRODUTOS FARMACÊUTICOS
E DERMOCOSMÉTICA, S. A.

Sede: Parque Industrial do Batel, lote 1-A, 2890 Alcochete

Conservatória do Registo Comercial de Alcochete. Matrícula n.º 00611/
20010109; identificação de pessoa colectiva n.º 505214920.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na respectiva pasta os documentos respeitantes ao registo da
prestação de contas referentes ao ano de 2004.

Está conforme o original.

19 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2010943619

CARVALHO E NICOLAU — COMÉRCIO
DE CARNES, L.DA

Sede: Lagoa da Cheia, 2890 Alcochete

Conservatória do Registo Comercial de Alcochete. Matrícula
n.º 00269/060999; identificação de pessoa colectiva n.º 504384147.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na respectiva pasta os documentos respeitantes ao registo da
prestação de contas referentes ao ano de 2004.

Está conforme o original.

19 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2010674545

PLAVIMAR SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Sede: Urbanização do Batel, lotes 24 e 25, Alcochete

Conservatória do Registo Comercial de Alcochete. Matrícula
n.º 00376/180387; identificação de pessoa colectiva n.º 501796690.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe foi feito o de-
pósito das contas referentes ao ano de 2004.

Está conforme o original.

21 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2009907221

CROWN CORK & SEAL DE PORTUGAL
EMBALAGENS, S. A.

Sede: Sitio das Cardeiras, Alcochete

Conservatória do Registo Comercial de Alcochete. Matrícula
n.º 00030/630814; inscrição n.º 30; número e data da apresenta-
ção: 03/25072005.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe foi feita a no-
meação dos órgãos sociais para o quadriénio de 2005-2008.

Conselho de administração: Carlos José Ferreira Baptista; François
de Wendel; José Luís Uraga Donado; Álvaro d’Ornellas Rezola e John
Davidson.

Fiscal único: efectivo — Pricewaterhouse Coors & Associados —
SROC, representada por Ricardo Filipe de Frias Pinheiro, ou por Ana
Maria Ávila de Oliveira Lopes Bertão, casada, Rua de Ramalho Orti-
gão, 35-B, bloco C, 3.º, direito, Parede; suplente — José Manuel Hen-
riques Bernardo, casado, Quinta do Patrimóno, lote 27, 12.º-B Saca-
vém.

28 de Julho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010943171

ALMADA

ERGOHIGIENE — MEDICINA SEGURANÇA E HIGIENE
NO TRABALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 09353/
980828; identificação de pessoa colectiva n.º 504432117; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 04/19032002.

Certifico que foi reforçado o capital de 400 000$ para € 5000 e
alterado o artigo 3.º passando a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente subscrito e realizado em dinheiro é
de cinco mil euros e corresponde à soma de duas quotas iguais de dois
mil e quinhentos euros, cada, uma de um dos sócios.

Foi depositado na pasta respectiva o texto completo do pacto na
sua redacção actualizada.

Está conforme o original.

18 de Agosto de 2005. — A Primeira-Ajudante, Armanda Maria
Miranda Marrachinho. 2009362888

BARREIRO

POLICLÍNICA HELIODORO SALGADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 01418/
19920114; identificação de pessoa colectiva n.º 502689625; ins-
crição n.º 3; números e data das apresentações: 01/06072005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo da prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

29 de Outubro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2011202051

MOITA

SOCIEDADE MOITENSE DE TAUROMAQUIA, S. A.

Sede: Avenida do Dr. Teófilo Braga, Praça de Touros
Daniel do Nascimento, Moita

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula n.º 00042/
19690124; identificação de pessoa colectiva n.º 501057560; ins-
crição n.º 4; número e data da apresentação: 1/20050803.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato quanto ao n.º 2 do artigo 5.º, ao n.º 2 do
artigo 9.º, ao n.º 1 do artigo 11.º, ao n.º 4 do artigo 12.º e ao n.º 2 do
artigo 13.º

Duração dos mandatos: 4 anos.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada encon-
tra-se depositado na respectiva pasta.

Conferida está conforme.

10 de Agosto de 2005. — A Ajudante, Cristina Maria Lucas Bolina.
2011347009
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CPLI, COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA,
INDUSTRIAL, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua do 1.º de Maio, 96, 1.º, direito, Baixa da Banheira,
Moita

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula n.º 02488/
20050513; identificação de pessoa colectiva n.º P 507293304;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 02/20050513.

Certifico que foi constituída a sociedade unipessoal em epígrafe por
Paula Cristina Guerreiro Gaudêncio, que se rege pelo seguinte con-
trato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma CPLI, Comércio de Produtos de
Limpeza Industrial, Unipessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua 1.º de Maio, 96, 1.º, direi-
to, freguesia da Baixa da Banheira, concelho da Moita.

3 — Por decisão da gerência pode a sede ser deslocada dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem criadas sucur-
sais, agências, filiais ou outras formas locais de representação, no
território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços integrais de
limpeza ecológica e manutenção de empresas públicas ou privadas;
prestação de serviços técnicos para a instalação, reparação, conser-
vação e funcionamento de empresas e instalações fabris e de qualquer
um dos seus elementos e maquinaria; armazenamento, custódia, fabri-
cação, compra e venda, importação e exportação de bens móveis e
imóveis, mercadorias e produtos de uso e consumo relativo às indus-
triais e limpeza em automação e limpezas industriais ecológicas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, representado por uma quota de igual valor nominal perten-
cente à sócia única.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade pertence à sócia única ou a não só-
cios, ficando aquela desde já nomeada gerente, com ou sem remune-
ração, conforme a mesma decidir.

2 — Para obrigar a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

ARTIGO 5.º

A sócia única fica autorizada a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, mesmo que o
objecto desses agrupamentos complementares e ou empresas não
coincida no todo ou em parte com aquele que a sociedade está exer-
cendo.

Conferida está conforme.

20 de Maio de 2005. — A Segunda-Ajudante, Cristina Maria Lucas
Bolina. 2011368766

PALMELA

COOPERATIVA DE PRODUÇÃO ARTÍSTICA TEATRO
ANIMAÇÃO O BANDO, C. R. L.

Sede: Barris, Palmela

Capital social: € 3975

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 00029/
20020916.

Certifico, para os fins do disposto no artigo 70.º do Código do
Registo Comercial, que foi depositada fotocópia autenticada da acta
da Cooperativa em epígrafe onde consta a designação dos membros
dos órgãos sociais, em 29 de Julho de 2005, para o período de 1 de
Agosto de 2005 a 31 de Julho de 2006.

Direcção: presidente — Natércia de Campos Pires, divorciada, Rua
de Possidónio da Silva, 62, 5.º esquerdo, Lisboa; tesoureiro — José
Raul Atalaia Rodrigues, casado, Rua de Teófilo Braga, 4, 4.º-B, Por-
tela, Loures; secretário — João Carlos Tuna Brites, casado, Serrinha,
lote 2, Palmela.

3 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandrina de
Jesus Cândido. 2004681829

FERNANDES & ALDEIA DE MATOS, L.DA

Sede: Rua de Gago Coutinho e Sacadura Cabral, 38-A, Palmela

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 00360/
880509; identificação de pessoa colectiva n.º 501977899; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 3/27102005.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 70.º e 71.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que com referência à sociedade em
epígrafe foram depositados todos os documentos respeitantes à pres-
tação de contas, bem como a acta da assembleia geral com a aprova-
ção das mesmas e a aplicação dos resultados do exercício de 2003.

3 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandrina de
Jesus Cândido. 2004648120

JOÃO VINHAS BARROSO — MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Centro Comercial Volta da Pedra, 1.º, I, Palmela

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 02331/
20020218; identificação de pessoa colectiva n.º 505992345; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 2/27102005.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 70.º e 71.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que com referência à sociedade em
epígrafe foram depositados todos os documentos respeitantes à pres-
tação de contas, bem como a acta da assembleia geral com a aprova-
ção das mesmas e a aplicação dos resultados do exercício de 2003.

28 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandrina de
Jesus Cândido. 2004648112

JOÃO BARROSO & FILHO, L.DA

Sede: Centro Comercial volta da Pedra, 1-H, Palmela

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 00298/
870113; identificação de pessoa colectiva n.º 501767177; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 1/27102005.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 70.º e 71.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que com referência à sociedade em
epígrafe foram depositados todos os documentos respeitantes à pres-
tação de contas, bem como a acta da assembleia geral com a aprova-
ção das mesmas e a aplicação dos resultados do exercício de 2004.

31 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandrina de
Jesus Cândido. 2004648139

GCT — DIVERSIFICAÇÃO EMPRESARIAL, SGPS, S. A.

Sede: Vila Amélia, Cabanas, Quinta do Anjo, Palmela

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 01930/
20051026; identificação de pessoa colectiva n.º 504982800; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 3/26102005.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 70.º e 71.º, ambos
do Código do Registo Comercial, com referência à sociedade em epí-
grafe foram depositados todos os documentos respeitantes à presta-
ção de contas, bem como a acta da assembleia geral com a aprovação
das mesmas e a aplicação dos resultados do exercício de 2004.

28 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandrina de
Jesus Cândido. 2005156531
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GCT — GESTÃO DE COMÉRCIO RETALHISTA, SGPS, S. A.

Sede: Vila Amélia Cabanas, Quinta do Anjo, Palmela

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 01929/
20001004; identificação de pessoa colectiva n.º 504982796; ins-
crição n.º 5; número e data da apresentação: 4/26102005.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 70.º e 71.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que com referência à sociedade em
epígrafe foram depositados todos os documentos respeitantes à pres-
tação de contas, bem como a acta da assembleia geral com a aprova-
ção das mesmas e a aplicação dos resultados do exercício de 2004.

28 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandrina de
Jesus Cândido. 2005156515

PALINFOR — CENTRO DE INFORMÁTICA
E CONTABILIDADE DE PALMELA, L.DA

Sede: Rua de Olivença, 9, 1.º, esquerdo, Palmela

Capital social: 500 000$

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 00259/
19860116; identificação de pessoa colectiva n.º 501603662; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 6/20051025.

Certifico, para os fins do disposto no artigo 70.º, do Código do
Registo Comercial, que foi depositada fotocópia autenticada da acta
da Sociedade em epígrafe onde consta a liquidação da mesma, sendo a
data da aprovação das contas 30 de Maio de 2000.

28 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandrina de
Jesus Cândido. 2004681969

DICORTIÇAS, L.DA

Sede: Quinta da Romãzeira, Lagoa do Calvo, Poceirão, Palmela

Capital social: € 99 759,58

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 01734/
19991112; identificação de pessoa colectiva n.º 502225920;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 5/20051025.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que foi depositada fotocópia da acta
n.º 18 da assembleia geral onde consta o pedido de renúncia do geren-
te Ana Cristina Fernandes Dias Dimas.

28 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandrina de
Jesus Cândido. 2007221497

SAS AUTOSYSTEMTECHNIK DE PORTUGAL, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Armazém Fracção A, Quinta da Marquesa,
Herdade da Quinta da Torre, Quinta do Anjo

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 01848/
20051025; identificação de pessoa colectiva n.º 504976770; ins-
crição n.º 8; número e data da apresentação: 7/20051025.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 70.º e 71.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que com referência à sociedade em
epígrafe foram depositados todos os documentos respeitantes à pres-
tação de contas, bem como a acta da assembleia geral com a aprova-
ção das mesmas e a aplicação dos resultados do exercício de 2004.

27 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandrina de
Jesus Cândido. 2004681942

DICORTIÇAS, L.DA

Sede: Quinta da Romãnzeira, Lagoa do Calvo,
freguesia do Poceirão, Palmela

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 01734/
19991112; identificação de pessoa colectiva n.º 502225920; data
da apresentação: 25102005.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 70.º e 71.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que com referência à sociedade em
epígrafe foram depositados todos os documentos respeitantes à pres-
tação de contas, bem como a acta da assembleia geral com a aprova-
ção das mesmas e a aplicação dos resultados dos exercícios de 2001,
2002, 2003 e 2004.

27 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandrina de
Jesus Cândido. 2007221489

FÉLIX & FÉLIX — SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, L.DA

Sede: Rua do Parque, lote 11, Aires, Palmela

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 02892/
20041129; identificação de pessoa colectiva n.º 507169816; data
da apresentação: PC/20050624.

Certifico, para os fins do disposto no artigo 70.º do Código do
Registo Comercial que, com referência à sociedade em epígrafe, foram
depositados todos os documentos respeitantes à prestação de contas,
bem como a acta da assembleia geral, com a aprovação dos mesmos
e a aplicação dos resultados do exercício do ano de 2004.

27 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Alexandrina de
Jesus Cândido. 2007227746

SEIXAL

BULBUL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 8082/
050825; identificação de pessoa colectiva n.º 503090646; inscri-
ção n.º 01; número e data da apresentação: 01/050825.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

1 — Averbamento n.º 01, apresentação n.º 01/050825.
Deslocação da sede para a Rua de António Nobre, 1, Miratejo,

Corroios, Seixal.

Está conforme o original.

24 de Outubro de 2005. — A Ajudante, Florência Tonim.
2010445066

LUÍS RAIMUNDO — MANUTENÇÃO E REMODELAÇÕES,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 8052/
050801; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/050801.

Certifico que foi constituída uma sociedade unipessoal por quotas,
que se regerá pelas cláusulas e condições constantes dos artigos
seguintes:

Constituição de sociedade

No dia 15 de Julho de 2005 Luís Diogo Pereira Raimundo, natural
de Alcáçovas, Viana do Alentejo, de nacionalidade portuguesa, casado
sob o regime de comunhão geral com Elizabete Vieira Leonardo Alves
Raimundo, residente na Praça de Latino Coelho, 3, 1.º, esquerdo, Vale
de Milhaços, freguesia de Corroios, concelho do Seixal, número de
identificação fiscal 121324419, portador do bilhete de identidade
n.º 5501559, emitido em 5 de Fevereiro de 2004, pelo Serviços de
Identificação Civil de Lisboa, constitui uma sociedade comercial por
quotas unipessoal, da qual é o único sócio, que reger-se-á pelos estatutos
constantes do presente documento particular:

ARTIGO 1.º

Firma

A sociedade adopta a firma Luís Raimundo — Manutenção e Re-
modelações, Unipessoal, L.da

ARTIGO 2.º

Sede

1 — A sociedade tem a sua sede na Praça de Latino Coelho, 3, 1.º,
esquerdo, Vale de Milhaços, freguesia de Corroios, concelho do Seixal.
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2 — A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe.

3 — É dispensada a deliberação do sócio para a criação de sucursais,
agencias, delegações ou outras formas locais de representação.

ARTIGO 3.º

Objecto

A sociedade tem como objecto social prestação de serviços não
especificados de manutenção, reparações e remodelação de instala-
ções industriais, comerciais e escritórios.

ARTIGO 4.º

Capital

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de cinco
mil euros e corresponde a uma quota de igual valor pertencente ao
sócio.

ARTIGO 5.º

Gerência

1 — A gerência fica a cargo do sócio, desde já designado como
gerente.

2 — Para vincular a sociedade é suficiente a assinatura de um
gerente.

ARTIGO 6.º

Outros

Fica o sócio autorizado a celebrar com a sociedade negócios jurídicos
que sirvam a prossecução do objecto social.

Está conforme o original.

24 de Outubro de 2005. — A Ajudante, Florência Tonim.
2010431782

LOGOPUERTAS — COMÉRCIO MOBILIÁRIO
DE COZINHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 8056/
050804; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/050804.

Contrato de sociedade

No dia 27 de Julho de 2005 no Cartório Notarial de Palmela,
perante mim, licenciado Jerónimo Monteiro Lourenço, respectivo
notário, compareceram:

1.º José Lopez Gomez, casado sob o regime de separação de bens
com Andrea Olivas Cespedes, natural de Espanha, de nacionalidade
espanhola, contribuinte fiscal n.º 252617045;

2.º Maria Mercedes-Lopez Gomez, casada sob o regime de separa-
ção de bens com German Navarro Martinez, natural de Espanha, de
nacionalidade espanhola, contribuinte fiscal n.º 253772648;

3.º Manuel António Lopez Gomez, solteiro, maior, natural de Es-
panha, de nacionalidade portuguesa, contribuinte fiscal n.º 253772460;

4.º Miguel Angel Lopez Gomez, casado sob o regime de separação
de bens com Maria Dolores Caulin Jimenez, natural de Espanha, de
nacionalidade espanhola, contribuinte fiscal n.º 252983238;

5.º Maria Del Mar Lopez Gomez, casada sob o regime de separa-
ção de bens com Juan Jesus Hernandez Moya, natural de Espanha, de
nacionalidade espanhola, contribuinte fiscal n.º 253772281.

Todos residentes em Paio Pires, no armazém 4, Parque Industrial
do Seixal, lote 12, freguesia de Aldeia de Paio Pires, concelho do
Seixal.

Que, por esta escritura, constituem uma sociedade por quotas que
se regerá pelas cláusulas e condições constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade é uma sociedade comercial por quotas e a sua firma é
constituída pela denominação LOGOPUERTAS — Comércio Mobili-
ário de Cozinha, L.da

ARTIGO 2.º

1 — A sede da sociedade é em Paio Pires, no armazém 4, Parque
Industrial do Seixal, lote 12, freguesia de Aldeia de Paio Pires, conce-
lho de Seixal.

2 — A gerência fica autorizada a deslocar a sede social para qualquer
outro local do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

3 — A gerência pode transferir, abrir ou encerrar qualquer subsi-
diária, sucursal ou agência, delegações ou outra forma de representa-
ção social, onde e quando entender conveniente.

ARTIGO 3.º

1 — A sociedade tem por objecto social, comércio de mobiliário
para cozinhas e electrodomésticos, acessórios e componentes para os
mesmos.

2 — A sociedade poderá adquirir participações noutras sociedades
que tenham, ou não, um objecto social semelhante ao seu.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, dividido da seguinte forma: uma quota no valor nominal de
mil euros pertencente ao sócio José Lopez Gomez, uma quota no valor
nominal de mil euros pertencente à sócia Maria Mercedes Lopez
Gomez, uma quota no valor nominal de mil euros pertencente ao sócio
Manuel António Lopez Gomez, uma quota no valor nominal de mil
euros pertencente ao sócio Miguel Angelo Lopez Gomez e uma quota
no valor nominal de mil euros pertencente à sócia Maria Del Mar
Lopez Gomez.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas e a sua divisão é livre entre os sócios (e socie-
dades controladas pelo cedente). A cessão a estranhos depende do
consentimento da sociedade, que terá sempre direito de preferência o
qual, de seguida, se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 6.º

1 — Agerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado em assembleia geral, será exercida por dois gerentes.

2 — É vedado aos gerentes o uso da denominação social em actos
e documentos estranhos à sociedade, tais como letras de favor, fian-
ças, abonações e outros semelhantes.

3 — A gerência poderá constituir mandatários da sociedade, nos
termos do artigo 252.º, n.º 1, do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 7.º

1 — Aos gerentes são atribuídos os mais amplos poderes admitidos
por lei, com excepção dos atribuídos nestes estatutos à assembleia
geral de sócios, competido-lhes representar a sociedade em juízo e
fora dele, activa e ou passivamente.

2 — É inteiramente vedado aos gerentes fazer, por conta da socie-
dade, operações alheias ao seu fim ou objecto ou por qualquer forma
obrigar a sociedade por essas operações, sob pena de imediata desti-
tuição e sem prejuízo da responsabilidade pessoal e solidária que por
esses actos contraíam para com a sociedade ou para com terceiros.

ARTIGO 8.º

A sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura de um gerente;
b) Pela assinatura dos procuradores nomeados dentro dos limites

dos poderes das respectivas procurações.

ARTIGO 9.º

1 — As assembleias gerais serão convocadas por carta registada, com
aviso de recepção, dirigidas aos sócios, com pelo menos 15 dias de
antecedência, salvo quando a lei impuser outra forma de convocação.

2 — Os sócios poderão reunir-se em assembleia geral, sem obser-
vância de formalidades prévias de convocação, desde que todos estejam
presentes e todos manifestem a vontade de que a assembleia se
constitua e delibere sobre determinado assunto.

ARTIGO 10.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

ARTIGO 11.º

No caso de morte ou interdição de qualquer sócio, a sociedade sub-
sistirá, com os herdeiros ou representante legal, respectivamente; os
herdeiros deverão nomear um de entre si, que a todos represente,
enquanto a quota permanecer indivisa.

ARTIGO 12.º

Em caso de arrolamento, penhora, arresto ou inclusão de quota em
massa falida ou insolvente, a sociedade poderá amortizar a quota do
sócio respectivo. A sociedade poderá ainda amortizar a quota se esta
for cedida sem o consentimento daquela.

ARTIGO 13.º

O ano social coincide como ano civil.
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ARTIGO 14.º

Todas as despesas resultantes da constituição da sociedade, desig-
nadamente, as desta escritura, registos e outras despesas inerentes,
serão suportadas pela sociedade.

ARTIGO 15.º

São desde já nomeados gerentes José Lopez Gomez, casado no re-
gime de separação de bens, residente no armazém 4, Parque Industrial
do Seixal, lote 12, em Paio Pires, e Miguel Angelo Lopez Gomez,
casado no regime de separação de bens, residente em armazém 4,
Parque Industrial do Seixal, lote 12, em Paio Pires, sem prejuízo de
alterações futuras.

ARTIGO 16.º

Qualquer um dos gerentes ora nomeados fica desde já autorizado,
nos termos do disposto na alínea b) do n.º 4 do artigo 202.º do Código
das Sociedades Comerciais, a proceder ao levantamento total da im-
portância depositada a título de capital social com o objectivo de
suportar as despesas inerentes à constituição da sociedade e possibilitar
o início dos negócios sociais.

ARTIGO 17.º

A sociedade dissolver-se-á nos casos expressamente previstos na
lei ou quando for deliberado pela assembleia geral por uma maioria
qualificada de, pelo menos, três quartos do capital social.

ARTIGO 18.º

Salvo deliberação em contrário da assembleia geral, a liquidação da
sociedade será feita extrajudicialmente, competindo aos membros da
gerência em exercício as funções de liquidatários.

Está conforme o original.

25 de Outubro de 2005. — A Ajudante, Florência Tonim.
2010431731

FUNERÁRIA DA TORRE — UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 8054/
050801; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/050801.

Contrato de sociedade

No dia 23 de Maio de 2005 no Cartório Notarial do Centro de
Formalidades de Empresas de Setúbal, perante mim, licenciada Teresa
Isabel Dias de Rodrigues Vieira, respectiva notária, compareceu como
outorgante:

Joaquim Manuel de Almeida Palácios, divorciado, natural da fre-
guesia de São Sebastião da Pedreira, concelho de Lisboa, residente na
Avenida de Guerra Junqueiro, 17, 4.º, direito, Lisboa.

Verifiquei a identidade do outorgante pela exibição do respectivo
bilhete de identidade n.º 2170853, emitido em 13 de Janeiro de 2000
pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa.

E por ele foi dito:
Que constitui uma sociedade comercial unipessoal por quotas, da

qual é o único sócio, e que se regerá pelas cláusulas e condições cons-
tantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma A Funerária da Torre — Uni-
pessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Arlindo Vicente, 90-A,
porta 2, rés-do-chão, esquerdo, Torre da Marinha, freguesia da
Arrentela, concelho do Seixal.

3 — Por simples decisão da gerência, pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem criadas
sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de representação,
no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a exploração de agência funerária.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, representado por uma quota de igual valor nominal perten-
cente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade pertence ao sócio único ou a não
sócios; ficando aquele desde já nomeado gerente, com ou sem remu-
neração, conforme o mesmo decidir.

2 — Para obrigar a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares de
empresas e no capital social de outras sociedades, mesmo que o objecto
desses agrupamentos complementares e ou empresas não coincida no
todo ou em parte com aquele que a sociedade está exercendo.

Está conforme o original.

24 de Outubro de 2005. — A Ajudante, Florência Tonim.
2010431812

M. FARINHA — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 4811/
980729; identificação de pessoa colectiva n.º 504209620.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe depositou
na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de contas do
ano do exercício de 2003.

Está conforme o original.

27 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Florência Tonim.
2010442148

SESIMBRA

BUSINESS HOUSE — SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 01967;
identificação de pessoa colectiva n.º 505998769; inscrição n.º 02;
número e data da apresentação: 01/050912.

Certifico que foi inscrita a dissolução e liquidação da sociedade em
epígrafe.

Data da aprovação das contas: 13 de Junho de 2005.

O documento que serviu de base ao registo ficou depositado na pasta
respectiva.

14 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Teresa
Neto dos Anjos Castanho Soromenho. 2009830598

COBALUB — COMÉRCIO DE PEÇAS, BATERIAS
E ACESSÓRIOS AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 02127;
identificação de pessoa colectiva n.º 506390195; inscrição n.º 01;
número e data da apresentação: 01/050907.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte registo:

Dissolução e nomeação do liquidatário.
Liquidatário nomeado: Manuel da Costa Laranjeira.
Prazo para a liquidação: um ano a contar a partir de 13 de Julho de

2005.

Está conforme o original.

l2 de Janeiro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Inês Santos
Anjos Antunes. 2009819705

DULCEMAR EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 00508;
identificação de pessoa colectiva n.º 502219831; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 01/050914.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
dissolução e liquidação da mesma.

Os documentos que serviram de base ao registo encontram-se
arquivados na respectiva pasta.

18 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Inês Santos
Anjos Antunes. 2009819560

BEHAVIOUR — FORMAÇÃO, CONSULTORIA E DESIGN,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 02527;
identificação de pessoa colectiva n.º 507464770; inscrição n.º 01;
número e data da apresentação: 02/050902.

Certifico que Rita Maria de Gomes Neves, casada com Joaquim
Manuel Trincheiras Pereira, na comunhão de adquiridos, constituiu a
sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade unipessoal adopta a seguinte designação: Beha-
viour — Formação, Consultoria e Design, Unipessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua da Cidade de Setúbal,
lote 1779, fracção B, Pinhal do General, Quinta do Conde, 2975-
-220 Quinta do Conde, concelho de Sesimbra.

§ único. A sede social poderá ser deslocada dentro do mesmo con-
celho ou para concelhos limítrofes, por simples deliberação da sócia,
bem como abrir ou encerrar filiais, delegações, sucursais ou outras
formas de representação em território nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de formação, consultoria,
design, comercialização de produtos informáticos, disponibilização de
recursos humanos, aluguer de equipamentos e salas e desenvolvimento
de software.

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinco mil euros, integralmente realizado em
dinheiro e representado por uma quota de igual valor nominal per-
tencente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme deci-
são da sócia única, fica a cargo do gerente ou gerentes por ela nome-
ados, ficando desde já designado gerente Joaquim Manuel Trincheiras
Pereira.

2 — A sociedade obriga-se com a assinatura de um só gerente.

ARTIGO 5.º

A sócia fica autorizada a celebrar negócios jurídicos com a sociedade,
desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto.

Disposição transitória

1 — A sócia fica desde já, autorizada a levantar o capital social
depositado, a fim de custear as despesas de registo da sociedade, aqui-
sição de equipamentos e instalação da sede social.

2 — Declaro que este documento composto de uma folha, expri-
me a minha vontade, e ainda, não sou sócia de outra sociedade uni-
pessoal por quotas.

Está conforme o original.

7 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Teresa
Neto dos Anjos Castanho Soromenho. 2009819543

CHARCUTARIA OS 3 SETES — PRODUTOS
REGIONAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 01719;
identificação de pessoa colectiva n.º 505274043; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 03/050902.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, Maria do Carmo
Conceição Neto Tadeu foi exonerada de gerente em 1 de Janeiro de
2005.

7 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Inês Santos
Anjos Antunes. 2010422120

PIMENTA & DIOGO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 00809;
identificação de pessoa colectiva n.º 503071480; inscrição n.º 04;
número e data da apresentação: 01/050902.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
dissolução e liquidação da mesma.

Os documentos que serviram de base ao registo encontram-se
arquivados na respectiva pasta.

7 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Inês Santos
Anjos Antunes. 2009819535

EMBCAFÉ — COMÉRCIO DE CAFÉS E BEBIDAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 02000;
identificação de pessoa colectiva n.º 506082245; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 01 e inscrição n.º 04; números e data das apresenta-
ções: 04 e 05/20050926.

Certifico que, em relação à firma supra-referida, os ex-sócios Nuno
Miguel Correia Pinto e Virtuosa da Conceição Correia Seixas renun-
ciaram à gerência em 31 de Agosto de 2005 e que foi alterado o ar-
tigo 4.º do pacto social, tendo ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete ao sócio Cassiano Cardoso
de Seixas.

2 — Para a sociedade ficar obrigada, é necessária a assinatura do
gerente.

3 — Fica desde já nomeado gerente o sócio Cassiano Cardoso de
Seixas.

A redacção actualizada do pacto social ficou depositada na pasta
respectiva.

11 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Inês Santos
Anjos Antunes. 2007756331

SETÚBAL

ENOMA — ENGENHARIA OBRAS E MANUTENÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 03084/
920803; identificação de pessoa colectiva n.º 502857048.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade mencionada em epígrafe do ano de 2004.

19 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Joaquina da
Conceição Rosendo Vasques. 2011081823

VICTOR M. LUCAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 02112/
880701; identificação de pessoa colectiva n.º 502009756.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade mencionada em epígrafe do ano de 2004.

19 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Joaquina da
Conceição Rosendo Vasques. 2011068878

MARTROIA — INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTARES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 06545/
20020430; identificação de pessoa colectiva n.º 506077195.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade mencionada em epígrafe do ano de 2004.

19 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Joaquina da
Conceição Rosendo Vasques. 2011087880
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HERDEIROS DE JOAQUIM NATÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 03763/
941110; identificação de pessoa colectiva n.º 503317888.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à
prestação de contas da sociedade mencionada em epígrafe do ano
de 2004.

19 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Joaquina da
Conceição Rosendo Vasques. 2011081831

VIANA DO CASTELO
CAMINHA

GÓIOS & LAGES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 136/
771013; identificação de pessoa colectiva n.º 500709629; data da
apresentação: 20050705.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos
da prestação de contas do exercício do ano de 2004.

31 de Outubro de 2005. — A Conservadora, Helena Maria Rego
Pires Moreira Presa. 2008164446

IRMÃOS BRANCOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 426/
930420; identificação de pessoa colectiva n.º 503000175; data da
apresentação: 20050705.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos
da prestação de contas do exercício do ano de 2004.

31 de Outubro de 2005. — A Conservadora, Helena Maria Rego
Pires Moreira Presa. 2008164454

CASA MORENO — MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 141/
780215; identificação de pessoa colectiva n.º 500738742; data da
apresentação: 20050705.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos
da prestação de contas do exercício do ano de 2004.

31 de Outubro de 2005. — A Conservadora, Helena Maria Rego
Pires Moreira Presa. 2008164462

ALVES & FÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 92/
721103; identificação de pessoa colectiva n.º 500018375; data da
apresentação: 20050705.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos
da prestação de contas do exercício do ano de 2004.

31 de Outubro de 2005. — A Conservadora, Helena Maria Rego
Pires Moreira Presa. 2008164470

ROCHA & BRANCOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 152/
781026; identificação de pessoa colectiva n.º 500804125; data da
apresentação: 20050705.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos
da prestação de contas do exercício do ano de 2004.

31 de Outubro de 2005. — A Conservadora, Helena Maria Rego
Pires Moreira Presa. 2008164420

FERNANDO AZEVEDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 678/
010328; identificação de pessoa colectiva n.º 505326248; data da
apresentação: 20050705.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos
da prestação de contas do exercício do ano de 2004.

31 de Outubro de 2005. — A Conservadora, Helena Maria Rego
Pires Moreira Presa. 2008164438

ELECTRO COURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 36/
170660; identificação de pessoa colectiva n.º 500092400; data da
apresentação: 20050705.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos
da prestação de contas do exercício do ano de 2004.

31 de Outubro de 2005. — A Conservadora, Helena Maria Rego
Pires Moreira Presa. 2008164411

ALDEAMENTO TURÍSTICO DO CAMARIDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 287/
170588; identificação de pessoa colectiva n.º 501981411; data da
apresentação: 20050705.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos
da prestação de contas do exercício do ano de 2004.

31 de Outubro de 2005. — A Conservadora, Helena Maria Rego
Pires Moreira Presa. 2008164390

JOÃO GAVINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 104/
741219; identificação de pessoa colectiva n.º 500366322; data da
apresentação: 20050705.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos
da prestação de contas do exercício do ano de 2004.

31 de Outubro de 2005. — A Conservadora, Helena Maria Rego
Pires Moreira Presa. 2008164381

ARAÚJO — JÓIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 407/
920525; identificação de pessoa colectiva n.º 502785403; data da
apresentação: 20050705.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos
da prestação de contas do exercício do ano de 2004.

31 de Outubro de 2005. — A Conservadora, Helena Maria Rego
Pires Moreira Presa. 2008164373

CLÁUDIA FARIA — COMÉRCIO DE ARTIGOS
PARA O LAR, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caminha. Matrícula n.º 815/
20030923; identificação de pessoa colectiva n.º 506313972; data
da apresentação: 20050705.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documentos
da prestação de contas do exercício do ano de 2004.

31 de Outubro de 2005. — A Conservadora, Helena Maria Rego
Pires Moreira Presa. 2008164357
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VIANA DO CASTELO

MATIAS, FERREIRA & GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 116; identificação de pessoa colectiva n.º 500188025; inscri-
ção n.º 13; número e data da apresentação: 38/20051014.

Certifico que foi depositada fotocópia da escritura, da qual consta
a dissolução e encerramento da liquidação, tendo as contas sido apro-
vadas em 5 de Agosto de 2005.

Está conforme o original.

20 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2009671759

SATOR, SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 3725; identificação de pessoa colectiva n.º 507129938; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 7/20050929.

Certifico que, por escritura de 4 de Março de 2005, exarada de
fl. 71 a fl. 72 v.º do livro n.º 135-H do 2.º Cartório Notarial de Viana
do Castelo, foi alterado o pacto da sociedade quanto aos artigos 1.º e
3.º, ficando com a seguinte redacção.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma SATOR, Sistemas de Informação, L.da,
e tem a sua sede social na Avenida do General Humberto Delgado,
250, freguesia de Monserrate, deste concelho.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e corresponde à soma de duas quotas, uma no valor nomi-
nal de quatro mil setecentos e cinquenta euros pertencente à sócia
Zélia Maria Moreira da Silva e outra no valor nominal de duzentos
e cinquenta euros pertencente ao sócio Rúben Dárcio Moreira da
Silva.

O texto do contrato na sua redacção actualizada encontra-se
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

30 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2009654633

VILA REAL
VALPAÇOS

ALEXANDRE & MOUTINHO — COMÉRCIO
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valpaços. Matrícula n.º 00381/
031216; identificação de pessoa colectiva n.º 506516083; data da
apresentação: 30062005.

Certifico que foram depositados a fotocópia da acta da aprovação
de contas, o balanço, a demonstração dos resultados, o anexo ao
balanço e à demonstração dos resultados e o relatório de gerência
relativos ao registo de prestação de contas do ano de exercício de
2004 da sociedade em epígrafe.

17 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Luísa Real
Mesquita. 2011381509

JOÃO MAÇAIRA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valpaços. Matrícula n.º 00396/
041110; identificação de pessoa colectiva n.º 507082893; data da
apresentação: 30062005.

Certifico que foram depositados a fotocópia da acta da aprovação
de contas, o balanço, a demonstração dos resultados, o anexo ao
balanço e à demonstração dos resultados, o relatório de gerência e a

declaração da dispensa de revisão legal de contas relativos ao registo
de prestação de contas do ano de exercício de 2004 da sociedade em
epígrafe.

17 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Luísa Real
Mesquita. 2011381517

DULCE VIEIRA — CLÍNICA DE MEDICINA
DENTÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valpaços. Matrícula n.º 00185/
961220; identificação de pessoa colectiva n.º 503788708; data da
apresentação: 30062005.

Certifico que foram depositados a fotocópia da acta da aprovação
de contas, o balanço, a demonstração dos resultados, o anexo ao balanço
e à demonstração dos resultados, o relatório de gerência e a declaração
da dispensa de revisão legal de contas relativos ao registo de prestação
de contas do ano de exercício de 2004 da sociedade em epígrafe.

17 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Luísa Real
Mesquita. 2011381479

VALTECTO — DECORAÇÃO DE INTERIORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valpaços. Matrícula n.º 00205/
971027; identificação de pessoa colectiva n.º 503979369; data da
apresentação: 30062005.

Certifico que foram depositados a fotocópia da acta da aprovação
de contas, o balanço, a demonstração dos resultados, o anexo ao
balanço e à demonstração dos resultados e o relatório de gerência
relativos ao registo de prestação de contas do ano de exercício de
2004 da sociedade em epígrafe.

17 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Luísa Real
Mesquita. 2011381460

CONSTRUÇÃO VALPACENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valpaços. Matrícula n.º 00350/
020909; identificação de pessoa colectiva n.º 506260348; data da
apresentação: 30062005.

Certifico que foram depositados a fotocópia da acta da aprovação
de contas, o balanço, a demonstração dos resultados, o anexo ao
balanço e à demonstração dos resultados, o relatório de gerência e a
declaração da dispensa de revisão legal de contas relativos ao registo
de prestação de contas do ano de exercício de 2004 da sociedade em
epígrafe.

17 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Luísa Real
Mesquita. 2011381452

ESCOLA DE CONDUÇÃO NOSSA SENHORA
DA SAÚDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valpaços. Matrícula n.º 00220/
980221; identificação de pessoa colectiva n.º 504233947; data da
apresentação: 30062005.

Certifico que foram depositados a fotocópia da acta da aprovação
de contas, o balanço, a demonstração dos resultados, o anexo ao
balanço e à demonstração dos resultados, o relatório de gerência e a
declaração da dispensa de revisão legal de contas relativos ao registo
de prestação de contas do ano de exercício de 2004 da sociedade em
epígrafe.

17 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Luísa Real
Mesquita. 2011381444

SCIVAL — SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO IMOBILIÁRIA
DE VALPAÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valpaços. Matrícula n.º 00097/
890619; identificação de pessoa colectiva n.º 502177586; data da
apresentação: 30062005.
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Certifico que foram depositados a fotocópia da acta da aprovação
de contas, o balanço, a demonstração dos resultados, o anexo ao
balanço e à demonstração dos resultados, o relatório de gerência e a
declaração da dispensa de revisão legal de contas relativos ao registo
de prestação de contas do ano de exercício de 2004 da sociedade em
epígrafe.

17 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Luísa Real
Mesquita. 2011381436

TÁXIS COTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valpaços. Matrícula n.º 00294/
010509; identificação de pessoa colectiva n.º 505374480; data da
apresentação: 30062005.

Certifico que foram depositados a fotocópia da acta da aprovação
de contas, o balanço, a demonstração dos resultados, o anexo ao balanço
e à demonstração dos resultados, o relatório de gerência e a declaração
da dispensa de revisão legal de contas relativos ao registo de prestação
de contas do ano de exercício de 2004 da sociedade em epígrafe.

17 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Luísa Real
Mesquita. 2011381681

GAMA & GAMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valpaços. Matrícula n.º 40/
711217; identificação de pessoa colectiva n.º 500625522; data da
apresentação: 30062005.

Certifico que foram depositados a fotocópia da acta da aprovação
de contas, o balanço, a demonstração dos resultados, o anexo ao
balanço e à demonstração dos resultados, o relatório de gerência e a
declaração da dispensa de revisão legal de contas relativos ao registo
de prestação de contas do ano de exercício de 2004 da sociedade em
epígrafe.

17 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Luísa Real
Mesquita. 2011381410

SERRALHARIA NACIONAL 206, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valpaços. Matrícula n.º 00344/
020717; identificação de pessoa colectiva n.º 506190269; data da
apresentação: 30062005.

Certifico que foram depositados a fotocópia da acta da aprovação
de contas, o balanço, a demonstração dos resultados, o anexo ao
balanço e à demonstração dos resultados, o relatório de gerência e a
declaração da dispensa de revisão legal de contas relativos ao registo
de prestação de contas do ano de exercício de 2004 da sociedade em
epígrafe.

17 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Luísa Real
Mesquita. 2011381487

CONSTRUÇÕES SOLAR DA FIGADOSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valpaços. Matrícula n.º 00263/
000407; identificação de pessoa colectiva n.º 504855638; data da
apresentação: 30062005.

Certifico que foram depositados a fotocópia da acta da aprovação
de contas, o balanço, a demonstração dos resultados, o anexo ao balanço
e à demonstração dos resultados, o relatório de gerência e a declaração
da dispensa de revisão legal de contas relativos ao registo de prestação
de contas do ano de exercício de 2004 da sociedade em epígrafe.

17 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Luísa Real
Mesquita. 2011381525

TRANSPORTES FLORÊNCIO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valpaços. Matrícula n.º 00182/
961015; identificação de pessoa colectiva n.º 503745812; data da
apresentação: 30062005.

Certifico que foram depositados a fotocópia da acta da aprovação
de contas, o balanço, a demonstração dos resultados, o anexo ao
balanço e à demonstração dos resultados, o relatório de gerência e a
declaração da dispensa de revisão legal de contas relativos ao registo
de prestação de contas do ano de exercício de 2004 da sociedade em
epígrafe.

17 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Luísa Real
Mesquita. 2011381533

SANJUFRUTAS — PRODUTOS HORTÍCOLAS
E FRUTÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valpaços. Matrícula n.º 00304/
010912; identificação de pessoa colectiva n.º 505450950; data da
apresentação: 30062005.

Certifico que foram depositados a fotocópia da acta da aprovação
de contas, o balanço, a demonstração dos resultados, o anexo ao
balanço e à demonstração dos resultados, o relatório de gerência e a
declaração da dispensa de revisão legal de contas relativos ao registo
de prestação de contas do ano de exercício de 2004 da sociedade em
epígrafe.

17 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Luísa Real
Mesquita. 2011381576

SEISOL — SOCIEDADE EUROPEIA
DE ISOLAMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valpaços. Matrícula n.º 00255/
000128; identificação de pessoa colectiva n.º 504461516; data da
apresentação: 15092005.

Certifico que foram depositados a fotocópia da acta da aprovação
de contas, o balanço, a demonstração dos resultados, o anexo ao
balanço e à demonstração dos resultados, o relatório de gerência e a
declaração da dispensa de revisão legal de contas relativos ao registo
de prestação de contas do ano de exercício de 2004 da sociedade em
epígrafe.

17 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Luísa Real
Mesquita. 2011381738

A. G. TEIXEIRA — MÁQUINAS E TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valpaços. Matrícula n.º 00029/
671128; identificação de pessoa colectiva n.º 500380180; data da
apresentação: 18072005.

Certifico que foram depositados a fotocópia da acta da aprovação
de contas, o balanço, a demonstração dos resultados, o anexo ao
balanço e à demonstração dos resultados, o relatório de gerência e a
declaração da dispensa de revisão legal de contas relativos ao registo
de prestação de contas do ano de exercício de 2004 da sociedade em
epígrafe.

17 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Luísa Real
Mesquita. 2011381720

A FUNERÁRIA DE ANDRADE FERREIRA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valpaços. Matrícula n.º 00324/
020204; identificação de pessoa colectiva n.º 505946327; data da
apresentação: 13072005.

Certifico que foram depositados a fotocópia da acta da aprovação
de contas, o balanço, a demonstração dos resultados, o anexo ao
balanço e à demonstração dos resultados, o relatório de gerência e a
declaração da dispensa de revisão legal de contas relativos ao registo
de prestação de contas do ano de exercício de 2004 da sociedade em
epígrafe.

17 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Luísa Real
Mesquita. 2011381711
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PINTA AMARELA — ARMAZÉM E COMÉRCIO
DE CALÇADO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valpaços. Matrícula n.º 00253/
991223; identificação de pessoa colectiva n.º 504676121; data da
apresentação: 01072005.

Certifico que foram depositados a fotocópia da acta da aprovação
de contas, o balanço, a demonstração dos resultados, o anexo ao
balanço e à demonstração dos resultados e o relatório de gerência
relativos ao registo de prestação de contas do ano de exercício de
2004 da sociedade em epígrafe.

17 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Luísa Real
Mesquita. 2011381703

LOPES & CALISTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valpaços. Matrícula n.º 00161/
941230; identificação de pessoa colectiva n.º 503331503; data da
apresentação: 01072005.

Certifico que foram depositados a fotocópia da acta da aprovação
de contas, o balanço, a demonstração dos resultados, o anexo ao
balanço e à demonstração dos resultados e o relatório de gerência
relativos ao registo de prestação de contas do ano de exercício de
2004 da sociedade em epígrafe.

17 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Luísa Real
Mesquita. 2011381690

VISEU
OLIVEIRA DE FRADES

CASA BANDEIRA RESTAURAÇÃO, L.DA

Sede: lugar de Paranho, freguesia de Arca, concelho
de Oliveira de Frades

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Frades. Matrícu-
la n.º 519/020401; identificação de pessoa colectiva
n.º 505853396; inscrição n.º 2; número e data da apresentação:
02/20051018.

Certifico que, relativamente à sociedade referenciada em epígrafe,
procedeu-se ao registo de:

Facto: dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 27 de Setembro de 2005.

24 de Outubro de 2005. — A Conservadora, Maria Margarida
Martins da Costa Henriques Flores. 2011752680

PENALVA DO CASTELO

SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA CASAL
DO CORTIÇÔ, L.DA

Sede: Quinta do Gôge, Ínsua, Penalva do Castelo

Conservatória do Registo Comercial de Penalva do Castelo. Matrícu-
la n.º 00052/790523; identificação de pessoa colectiva n.º 500842094;
averbamentos n.os 01 e 02 à inscrição n.º 9; números e data das
apresentações: 03 e 04/20051024.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os seguintes actos de registo:

Cessação de funções de gerente dos sócios Bernardo de Magalhães
Coutinho Barreiros Cardoso e João Carlos de Magalhães Coutinho
Barreiros Cardoso, por renúncia, em 20 de Março de 2005.

Está conforme o original.

26 de Outubro de 2005. — A Conservadora, Aurora da Costa
Cabral Lima. 2008200736

SOCIEDADE IMOBILIÁRIA CASA DE GOJE, L.DA

Sede: Quinta do Gôge, Ínsua, Penalva do Castelo

Conservatória do Registo Comercial de Penalva do Castelo. Matrícu-
la n.º 00053/800609; averbamentos n.os 01 e 02 à inscrição n.º 9;
números e data das apresentações: 05 e 06/20051024.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os seguintes actos de registo:

Cessação de funções de gerente dos sócios Bernardo de Magalhães
Coutinho Barreiros Cardoso e João Carlos de Magalhães Coutinho
Barreiros Cardoso, por renúncia, em 20 de Março de 2005.

Está conforme o original.

26 de Outubro de 2005. — A Conservadora, Aurora da Costa
Cabral Lima. 2008200744

TONDELA

A JOANINHA DOIS — PASTELARIA, PADARIA
E EXPLORAÇÃO DE BARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tondela. Matrícula n.º 00660/
970924; identificação de pessoa colectiva n.º 503987255.

Certifico que, em relação à sociedade mencionada em epígrafe, foi
efectuado o seguinte acto de registo:

Pela Inscrição n.º 07, apresentação n.º 01/051017, foi alterado o
artigo 6.º do pacto social da referida sociedade, o qual passa a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante de trezentos mil euros.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

17 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2008258378

VOUZELA

DANTAL — FERRAMENTAS DO CASTELO, L.DA

Sede: Rua do Conselheiro Morais de Carvalho, 53, Vouzela

Conservatória do Registo Comercial de Vouzela. Matrícula n.º 00054/
890217; identificação de pessoa colectiva n.º 502113251; data do
depósito: 050627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram depositadas
na respectiva pasta as contas relativas ao exercício do ano de 2004.

Está conforme o original.

26 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Estrela de
Matos Ferreira Vitória. 2009451023

GIRABOTA — DESPORTO E CALÇADO, L.DA

Sede: Avenida de João de Melo, Vouzela

Conservatória do Registo Comercial de Vouzela. Matrícula n.º 00063/
890505; identificação de pessoa colectiva n.º 502158263; data do
depósito: 050627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram depositadas
na respectiva pasta as contas relativas ao exercício do ano de 2004.

Está conforme o original.

26 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Estrela de
Matos Ferreira Vitória. 2009451015
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FERCOFRA — COMÉRCIO DE MATERIAIS
CONSTRUÇÃO, L.DA

Sede: Cabo de Vila, Alcofra, Vouzela

Conservatória do Registo Comercial de Vouzela. Matrícula n.º 00248/
010208; identificação de pessoa colectiva n.º 504850814; data do
depósito: 050627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram depositadas
na respectiva pasta as contas relativas ao exercício do ano de 2004.

Está conforme o original.

26 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Estrela de
Matos Ferreira Vitória. 2009451007

FLOR DO ZELA — FABRICO DE PÃO
E PASTELARIA, L.DA

Sede: Rua de Guilherme Coutinho, Vouzela

Conservatória do Registo Comercial de Vouzela. Matrícula n.º 00145/
950602; identificação de pessoa colectiva n.º 503445363; data do
depósito: 050627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram depositadas
na respectiva pasta as contas relativas ao exercício do ano de 2004.

Está conforme o original.

26 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Estrela de
Matos Ferreira Vitória. 2009450990

TRANSPORTES SÃO JOSÉ, L.DA

Sede: Cercosa, Campia, Vouzela

Conservatória do Registo Comercial de Vouzela. Matrícula n.º 00023/
851212; identificação de pessoa colectiva n.º 501588469; data do
depósito: 050627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram
depositadas na respectiva pasta as contas relativas ao exercício do
ano de 2004.

Está conforme o original.

26 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Estrela de
Matos Ferreira Vitória. 2009450981

PAPELARIA MARQUES, L.DA

Sede: Rua do Dr. Guilherme Coutinho, 3, Vouzela

Conservatória do Registo Comercial de Vouzela. Matrícula n.º 00223/
991202; identificação de pessoa colectiva n.º 504748416; data do
depósito: 050624.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram
depositadas na respectiva pasta as contas relativas ao exercício do
ano de 2004.

Está conforme o original.

26 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Estrela de
Matos Ferreira Vitória. 2009450973

Diário normal — 7 dias úteis;

Em suplemento:

Com entrega nas livrarias da INCM — 4 dias úteis;

Enviados pelo correio — 5 dias úteis.

As datas de publicação dos anúncios no Diário da República, 3.ª série, ocorrem nos seguin-

tes prazos, contados a partir do dia seguinte ao da sua entrada nos serviços da Imprensa Nacional-

-Casa da Moeda, S. A.:

1. Concursos públicos
2. Despachos, Éditos, Avisos e Declarações

3. Diversos [excepto relatórios, balancetes e socieda-

des (sem registo)]

AVISO

Diário normal — 5 dias úteis;

Em suplemento:

Com entrega nas livrarias da INCM — 4 dias úteis;

Enviados pelo correio — 5 dias úteis.

Nota. — As convocatórias estão incluídas no 3. DIVERSOS.
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Obras completas
de TOMAZ DE FIGUEIREDO

Volumes publicados:

POESIA
Prefácio de ANTÓNIO CÂNDIDO FRANCO

2 vols.

TEATRO
Prefácio de ANTÓNIO MANUEL COUTO VIANA

A TOCA DO LOBO
FIM (inédito)

A TOCA DO LOBO
UMA NOITE NA TOCA DO LOBO

Prefácio de MÁRIO CLÁUDIO NÓ CEGO
Prefácio de JOÃO BIGOTTE CHORÃO
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IMPRENSA NACIONAL-CASA DA MOEDA,  S. A.
LIVRARIAS
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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

 € 6,96

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).
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