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1. Concursos públicos

PARTE A

ÓRGÃOS DE SOBERANIA

MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA

Comando-Geral da Guarda Nacional
Republicana

Chefia do Serviço de Intendência

ANÚNCIO DE CONCURSO

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO, ENDEREÇOS E PONTOS DE CONTACTO
Designação oficial:
Guarda Nacional Republicana — Chefia do Serviço de Intendência.
Endereço postal:
Rua de Damasceno Monteiro.
Localidade:
Lisboa.
Código postal:
1170-165.
País:
Portugal.
Pontos de contacto:
Conselho Administrativo da Chefia do Serviço de Intendência da Guarda Na-
cional Republicana.
Telefone:
351 218814900.
Fax:
351 218814956.
Correio electrónico:
csint@gnr.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
Ministério ou outra autoridade nacional ou federal, incluindo as respectivas
repartições regionais ou locais.
Segurança e ordem pública.
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:
Matéria-prima para sapataria e oficina de correeiros — couros.
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: Chefia do Serviço de Intendência da GNR —
Lisboa.
Código NUTS: PT171.
II.1.3) O anúncio implica:

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

Aquisição de: calfe preto de 1,6 mm de espessura; vacas pretas para foles
com 1 mm de espessura; loro igualizado de 1,5 mm de espessura; espalda-
res de sola verde de 2 mm a 3 mm de espessura; espaldares de sola verde
de 4 mm a 4,5 mm de espessura; sola de croupons de 4 mm a 4,5 mm de
espessura; atanado com 1,8 mm de espessura; couro branco de 2,5 mm de
espessura e 1,40 m de comprimento; couro branco de 3,5 mm de espessura
e 1,40 m de comprimento; couro preto de 2,5 mm de espessura e 1,40 m
de comprimento; couro preto de 3,5 mm de espessura e 1,40 m de compri-
mento e anta.
II.1.6) Classificação CPV (Vocabulário Comum para os Contratos Públicos):

Objecto principal.
Vocabulário principal: 19100000.
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:

Aquisição de: 20 000 pés de calfe preto de 1,6 mm de espessura; 2500 pés de
vacas pretas para foles com 1 mm de espessura; 750 kg de loro igualizado de
1,5 mm de espessura; 1500 kg de espaldares de sola verde de 2 mm a 3 mm de
espessura; 1000 kg de espaldares de sola verde de 4 mm a 4,5 mm de espessu-
ra; 1000 kg de sola de croupons de 4 mm a 4,5 mm de espessura; 1000 pés de
atanado com 1,8 mm de espessura; 150 kg de couro branco de 2,5 mm de
espessura e 1,40 m de comprimento; 350 kg de couro branco de 3,5 mm de
espessura e 1,40 m de comprimento; 150 kg de couro preto de 2,5 mm de
espessura e 1,40 m de comprimento; 400 kg de couro preto de 3,5 mm de
espessura e 1,40 m de comprimento e 50 kg de anta.
Valor estimado, sem IVA: 145 700.
Divisa: euro.

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO PARA A SUA EXECUÇÃO
Período em dias: 45 (a contar da data de adjudicação).

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

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

5% do montante total do fornecimento, com exclusão do IVA.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência

às disposições que as regulam:

O pagamento será efectuado na forma e condições estipuladas no artigo 5.º do
programa do concurso e do caderno de encargos.
III.1.3) Forma jurídica que deve assumir o agrupamento de operadores econó-

micos adjudicatário:

Poderão concorrer agrupamentos de empresas não sendo exigida a sua consti-
tuição jurídica na apresentação da proposta. No caso da adjudicação lhes ser
feita terão que se associar obrigatoriamente, antes da celebração do contrato, de
modo a constituírem uma única entidade jurídica, em regime de responsabili-
dade solidária.
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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:
Não podem apresentar propostas as empresas que se encontrem em alguma das
situações previstas no artigo 33 do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, e
artigo 3.º do programa do concurso;
Declaração na qual os concorrentes indiquem o seu nome, número fiscal de
contribuinte, número de bilhete de identidade ou de pessoa colectiva, estado
civil e domicílio ou, no caso de pessoa colectiva, a denominação social, núme-
ro de pessoa colectiva, sede, filiais que interessem à execução do contrato, objecto
social, nome dos titulares dos corpos sociais e de outras pessoas com poderes
para a obrigarem, conservatória do registo comercial onde se encontra matricu-
lada e o seu número de matrícula nessa conservatória;
Declaração nos termos do artigo 33.º, n.º 2, do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de
Junho, e do n.º 2 do artigo 3.º do programa do concurso.
III.2.2) Capacidade económica e financeira:

Informação e formalidades necessárias para verificar o cumprimento dos requi-
sitos:
Declaração do concorrente na qual indique, em relação aos três últimos anos, o
volume global dos seus negócios e dos fornecimentos de bens objecto do pro-
cedimento;
No caso de pessoas colectivas, documentos de prestação de contas dos três
últimos exercícios findos, ou dos exercícios findos desde a constituição,
caso tenha ocorrido há menos de três anos, bem como prova de entrega nos
respectivos órgãos/serviços do Estado; entende-se como documentos de
prestação de contas os seguintes: declaração modelo 22; relatório de gestão;
balanço e demonstração de resultados; declaração anual; mapa de pessoal do
IDCT.
No caso de pessoas singulares, os documentos referidos no parágrafo anterior,
com as necessárias adaptações, e referentes aos três últimos anos, ou dos anos
findos caso a constituição tenha ocorrido há menos de três anos.
III.2.3) Capacidade técnica:

Informação e formalidades necessárias para verificar o cumprimento dos requisi-
tos:
Lista dos principais fornecimentos efectuados durante os 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 declara-
ção do concorrente;
Descrição do equipamento técnico utilizado pelo concorrente;
Indicação do pessoal efectivo médio anual do concorrente nos últimos três anos;
Descrição dos métodos adoptados pelo concorrente para garantia da qualidade e
dos meios de estudo e investigação que utiliza.
III.2.4) Contratos reservados:

Não.
SECÇÃO IV: PROCESSO

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

Concurso público.

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

Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta:
Os critérios enunciados a seguir:
Critérios:
1 — As características técnicas/qualidade;
2 — O preço;
3 — O prazo de entrega.
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 06/CA/CSI/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:

Documentos a título oneroso:
Sim.
Indicar preço: 240.
Divisa: euro.
Condições e modo de pagamento:
O horário de atendimento ao público para obtenção dos documentos contratuais
é das 9 às 12 e das 14 às 17 horas. O valor pode ser liquidado em numerário
ou cheque, passado em nome do Conselho Administrativo da Chefia do Servi-
ço de Intendência da GNR. Desde que solicitados em tempo útil, o programa
e o caderno de encargos podem ser enviados aos interessados, contra pagamen-
to aos CTT no acto de entrega do valor indicado anteriormente, acrescido dos
custos de envio.
IV.3.4) Prazos de recepção das propostas ou dos pedidos de participação:

Data: 22/05/2006.
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: 90 (a contar da data limite para recepção das propostas).
IV.3.8) Condições de abertura das propostas:

Data: 23/05/2006.
Hora: 10.
Lugar: Chefia do Serviço de Intendência da GNR, sita na Rua de Damasceno
Monteiro, 1170-165 Lisboa.
Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas:
Sim.
Qualquer interessado, apenas podendo intervir os concorrentes e seus represen-
tantes, devidamente credenciados.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

VI.3) OUTRAS INFORMAÇÕES
São admitidas propostas relativas a parte dos bens objecto do presente proce-
dimento, mas sempre para a totalidade de cada artigo.
Juntamente com as propostas, os concorrentes terão de entregar o relatório das
características técnicas respeitante a cada um dos artigos referidos no n.º 2 da
alínea a) da parte II – Especificações técnicas do caderno de encargos, que se
propõem fornecer, emitido pelo CTIC – Centro Tecnológico das Indústrias do
Couro, ou outro laboratório independente, credenciado por autoridades compe-
tentes, onde constem os resultados dos ensaios por estes efectuados, tendo em
conta os anexos de I a VI da parte II — Especificações técnicas do caderno de
encargos. Cada relatório deve fazer-se acompanhar de uma amostra do corres-
pondente artigo devidamente reconhecida com o carimbo do referido Centro
Tecnológico ou laboratório, que permita a sua identificação com o respectivo
relatório de ensaios.
Uma pele completa de cada artigo para efeitos de apreciação e contra-análise, se
for considerado necessário.

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO: 21/03/2006.

21 de Março de 2006. — O Presidente do CA, Carlos Jorge de
Figueiredo Polido, major de AM. 3000197859

MINISTÉRIO DA SAÚDE

Direcção-Geral da Saúde

Centro Hospitalar de Lisboa (Zona Central)

ANÚNCIO DE CONCURSO

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO, ENDEREÇOS E PONTOS DE CONTACTO
Designação oficial:
Centro Hospitalar de Lisboa (Zona Central).
Endereço postal:
Rua de José António Serrano.
Localidade:
Lisboa.
Código postal:
1150-199.
País:
Portugal.
Pontos de contacto:
CHL — ZC — Serviço de Aprovisionamento — Edifício do Centro de Forma-
ção, sito na Rua de José António Serrano, 1150-199 Lisboa.
À atenção de:
Serviço de Aprovisionamento.
Telefone:
218841916.
Fax:
218841069/218841070.
Correio electrónico:
anabela.silva@chlisboa-zc.min-saude.pt

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VI.3) OUTRAS INFORMAÇÕES
Nos termos e para os efeitos do artigo 8.º do programa do concurso, informa-se
que foram prestados os esclarecimentos solicitados no âmbito do concurso
público n.º 1-0-0003/2006, para a adjudicação da prestação de serviços de segu-
rança e vigilância das instalações do Centro Hospitalar de Lisboa (Zona Cen-
tral), durante o ano 2006, os quais fazem parte dos elementos patenteados no
processo de concurso, que se encontra no Serviço de Aprovisionamento, na
morada indicada no ponto de contacto.

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO: 21/03/2006.

21 de Março de 2006. — A Vogal Executiva do Conselho de Ad-
ministração, Ana Isabel Gonçalves 3000197846
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REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA

Vice-Presidência do Governo
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
Vice-Presidência do Governo Direcção Regional dos Assuntos

Regional da Madeira Europeus e da Cooperação Externa

Endereço Código postal
Rua de Câmara Pestana, 17, 2.º 9000-043

Localidade/Cidade País
Funchal — Madeira Portugal

Telefone Fax
00351 291212060 00351 291227591

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
drace.vp@gov-madeira.pt

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

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

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

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

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

II.1) DESCRIÇÃO

II.1.3) Tipo de contrato de serviços

Categoria de serviços   74

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

II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Estudo sobre a avaliação do impacte dos auxílios de Estado no desenvolvimento
das regiões ultraperiféricas da União Europeia.

II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Serviço de consultoria em matéria de desenvolvimento.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Indicado em I.1).

Código NUTS
PT 300 MADEIRA.

II.1.8) Nomenclatura

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

Objecto 74.13.12.00-8 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

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

um lote £ vários lotes £ todos os lotes £

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

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

Prazo em dias 214  a partir da decisão de adjudicação (para fornecimentos e
serviços)

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO

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

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
Iniciativa comunitária INTERREG III C e orçamento da Região Autónoma da Ma-
deira.

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

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

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

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

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

III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Os documentos exigidos no 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 ¢

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 Mérito técnico.
2 Preço.

Por ordem decrescente de importância NÃO £ SIM ¢

ou

B2) Os critérios indicados no caderno de encargos £

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

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

Data limite de obtenção 08 /05 /2006

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

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

15 /05 /2006
Hora: 17 horas.

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

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

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

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

IV.3.7) Condições de abertura das propostas

IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas
O acto de abertura das propostas é público. Podem intervir os representantes dos
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: o 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    ¢
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Em caso afirmativo, indicar o projecto/programa, bem como qualquer referência útil
INTERREG III C — OPERAÇÃO-QUADRO RUP PLUS.

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

16 /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.

16 de Março de 2006. — A Chefe de Gabinete, Andreia Jardim.
3000197821

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

UNIVERSIDADE DE COIMBRA

ANÚNCIO DE CONCURSO

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO, ENDEREÇOS E PONTOS DE CONTACTO
Designação oficial:
Universidade de Coimbra.
Endereço postal:
Rua de Pinheiro Chagas, 96, 2.º
Localidade:
Coimbra.
Código postal:
3000-333.
País:
Portugal.
Pontos de contacto:
Reitoria da Universidade de Coimbra — Gabinete para as Novas Instalações —
Rua de Pinheiro Chagas, 96, 2.º, 3000-333 Coimbra.
À atenção de:
Gabinete para as Novas Instalações.
Telefone:
239480941.
Fax:
239480970.
Correio electrónico:
daliamm@ci.uc.pt

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

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:
a) Os concorrentes deverão ser titulares de alvarás de empreiteiros de obras
públicas, emitido pelo Instituto dos Mercados de Obras Públicas e Particulares
e do Imobiliário (IMOPPI), que contenham as seguintes autorizações:
10.ª subcategoria da 4.ª categoria em classe correspondente ao valor da sua
proposta;
5.ª, 6.ª, 7.ª e 8.ª subcategorias da 1.ª categoria;
1.ª, 7.ª, 8.ª, 9.ª, 12.ª e 15.ª subcategorias da 4.ª categoria;
11.ª e 12.ª subcategorias da 5.ª categoria,
nas classes correspondentes à parte dos trabalhos a que respeitam.

SECÇÃO IV: PROCESSO

IV.1) TIPO DE PROCESSO

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
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: 02/05/2006.
Hora: 17.
IV.3.4) Prazos de recepção das propostas ou dos pedidos de participação:
Data: 10/05/2006.
Hora: 17.
IV.3.8) Condições de abertura das propostas:
Data: 11/05/2006.
Hora: 9.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VI.3) OUTRAS INFORMAÇÕES
a) Rectificação ao anúncio publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 34,
de 16 de Fevereiro de 2006;

b) Rectificação ao ponto 6.2 do programa do concurso.

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO: 20/03/2006.

20 de Março de 2006. — O Reitor, Fernando Seabra Santos.
3000197792

AUTARQUIAS

CÂMARA MUNICIPAL DE BORBA

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 Borba Presidente da Câmara Municipal

de Borba

Endereço Código postal
Praça da República, Apartado 13 7150-249 Borba

Localidade/Cidade País
Borba Portugal

Telefone Fax
268891630 268894806

Correio electrónico Endereço Internet (URL)

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

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

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

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

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

II.1) DESCRIÇÃO

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

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

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

II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Fórum Transfronteiriço da Cultura, do Património e da Juventude.

II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Reabilitação de edifício.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Rua de António Joaquim da Guerra (antigo Hospício) — concelho de Borba.

Código NUTS
Alentejo Central.

II.1.8) Nomenclatura

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

Vocabulário principal Vocabulário complementar

Objecto 45.21.20.00-6 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

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

um lote £ vários lotes £ todos os lotes £
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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
Totalidade de um projecto de execução (com todos os trabalhos inerentes à reabili-
tação de edifício) e um custo estimado para efeitos de «preço base» no valor de
400 000 euros mais IVA.

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

Prazo em meses 08 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
A caução a exigir 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
O financiamento será assegurado pelo programa INTERREG III — A, Subprograma
4, Eixo 4, Medida 4.2, bem como através de verbas inscritas no P. P. I. do Municí-
pio de Borba.

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
Em conformidade com o ponto 7 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
Em conformidade com o ponto 6 do programa de concurso.

III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
Em conformidade com o ponto 6 e o ponto 13 do programa de concurso.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
Em conformidade com o ponto 6 e o ponto 13 do programa de concurso.

III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Em conformidade com o ponto 6 e o ponto 13 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
O critério de apreciação das propostas para a adjudicação da empreitada é o da
proposta economicamente mais vantajosa, atendendo à pontuação obtida numa es-
cala de 0 a 5 valores nos seguintes factores, subfactores e pesos de ponderação:
a) Preço (60%);
b) Valia técnica da proposta (25%);
c) Prazo de execução (15%).
Preço: à proposta de mais baixo preço será atribuída a classificação de 5, obtendo-
-se as seguintes classificações por proporção inversa (regra de três simples de or-
dem inversa):

PP =
 5 × Vm

Va

PP — pontuação do preço da proposta em análise;
Vm — valor da proposta de menor custo;
Va — valor da proposta em análise.
Valia técnica da proposta: esta avaliação incide sobre os elementos escritos e grá-
ficos da proposta e resulta da classificação obtida, numa escala de 0 a 5 valores e
respectiva ponderação nos seguintes subfactores de apreciação das propostas (VTP):
Plano de trabalhos e respectiva compatibilização e coerência com o plano de paga-
mentos/cronograma financeiro (PT) — 60%;
Memória descritiva e justificativa do modo do execução da obra (MD) — 40%.

VTP = 0,60 × PT + 0,40 × MD

Prazo de execução: à proposta de menor prazo será atribuída a classificação de
5 valores, obtendo-se as seguintes classificações por proporção inversa (regra
de três simples do ordem inversa):

PE =
 5 × Pm

P a

PE — pontuação do prazo de execução da proposta em análise;
Pm — tempo da proposta de menor prazo de execução;
Pa — tempo da proposta em análise.
Para a classificação final CF utilizar-se-á a seguinte fórmula:

CF = (0,60 × PP) + (0,25 × VTP) + (0,15 × PE)

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

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

Custo: 500 euros mais IVA à taxa de 21%. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento:
A pagar na Tesouraria da Câmara Municipal de Borba, em numerário ou cheque
endossada à ordem do município do Borba. Quando solicitados pelo correio, serão
remetidos contra o envio daquele montante, acrescido dos respectivos portes.

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

28 /04 /2006 ou \\\ 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.3.7.2) Data, hora e local

Data 02 /05 /2006
Hora: 10 horas. Local: Salão Nobre dos Paços do Concelho.

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

* 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.

16 de Março de 2006. — O Presidente da Câmara, Ângelo João
Guarda Verdades de Sá. 1000299221

CÂMARA MUNICIPAL DA COVILHÃ

ANÚNCIO DE CONCURSO

Obras ¢

Fornecimentos £

Serviços £

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

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Câmara Municipal da Covilhã Secção de Compras, Concursos

e Armazéns

Endereço Código postal
Praça do Município 6200-151 Covilhã

Localidade/Cidade País
Covilhã Portugal

Telefone Fax
275330600 275330622/633

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

SECÇÃO IV: PROCESSOS

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

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

06 /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.
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IV.3.7) Condições de abertura das propostas

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 07 /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: Secção de Compras, Concursos e Armazéns — Praça do
Município — Covilhã.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
O presente anúncio é de esclarecimentos, cujas cópias estão juntas às peças paten-
tes a concurso, e de prorrogação do prazo para a entrega das propostas do concurso
público para a empreitada da obra de concepção/construção/ampliação da cobertura
da bancada da pista de atletismo, cujo anúncio foi publicado no Diário da Repú-

blica, 3.ª série, n.º 15, de 20 de Janeiro de 2006 (de p. 1459 a p. 1461).

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

\\ /\\ /\\\\

16 de Março de 2006. — O Vereador, em permanência, Luís Bar-
reiros. 1000299281

CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA

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 Lisboa Engenheiro José Silva Pereira

Direcção Municipal de Projectos Arquitecta Ana Paula Marques

e Obras Dr.ª Isabel Santos Camacho

Departamento de Empreitadas,

Prevenção e Segurança de Obras

Divisão de Lançamento

de Empreitadas e Procedimentos

Concursais

Endereço Código postal
Campo Grande, 13, rés-do-chão, 6.º 1700-087

e 7.º

Localidade/Cidade País
Lisboa Portugal

Telefone Fax
217806100 217806190

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
dlepc@cm-lisboa.pt http://www.cm-lisboa.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
Concurso público para a execução da empreitada n.º 2395/05/DPP — «Obras de
conservação dos lotes 540/540A no Bairro do Condado — Zona J de Chelas» —
Proc.º 45/CP/DEPSO/ND/2005.

II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Obras de conservação dos lotes 540/540A no Bairro do Condado — Zona J de
Chelas, Lisboa.
Preço base do concurso: 762 682,49 euros, não incluindo o imposto sobre o valor
acrescentado.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Bairro do Condado — Zona J de Chelas, Lisboa.

Código NUTS
130.

II.1.8) Nomenclatura

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

Objecto 45.51.20.00-9 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

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

um lote £ vários lotes £ todos os lotes £

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

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

Prazo em dias 210 a partir da data da consignação (para obras)

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO

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

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
O financiamento será assegurado através de verbas inscritas no orçamento da Câma-
ra Municipal de Lisboa.
A empreitada é por série de preços, nos termos do n.º 1 do artigo 18.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
Remeta-se para o ponto 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
Remeta-se para os n.os 6 e 15, todos do programa de concurso.
O alvará de construção previsto na alínea a) do n.º 6.1 deverá conter:
a) A classificação como empreiteiro geral de construção tradicional, de acordo com
o estabelecido na Portaria n.º 19/2004, de 10 de Janeiro, na 1.ª categoria, em classe
correspondente ao valor da proposta;
b) As 5.ª e 8.ª subcategorias da 1.ª categoria, as 1.ª e 7.ª subcategorias da 4.ª catego-
ria e a 11.ª subcategoria da 5.ª categoria, na classe correspondente à parte dos tra-
balhos a que respeitem, caso o concorrente não recorra à faculdade conferida no
n.º 6.3.

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

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

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

III.3) CONDIÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS DE SERVIÇOS

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

NÃO    £       SIM    ¢

SECÇÃO IV: PROCESSOS

IV.1) TIPO DE PROCESSO

Concurso público ¢

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

1 Preço da proposta: 70%;
2 Prazo de execução: 20%;
3 Qualidade técnica da proposta: 10%.
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Por ordem decrescente de importância NÃO £ SIM ¢

ou

B2) Os critérios indicados no caderno de encargos £

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante
Processo n.º 45/CP/DEPSO/ND/2005.

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

Data limite de obtenção 02 /05 /2006

Custo: 33,81 euros. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento:
Pagamento em dinheiro ou por meio de cheque dirigido ao tesoureiro-chefe do
município de Lisboa.

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

11 /05 /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 podem intervir no acto público as pessoas que estiverem devidamente creden-
ciadas pelos concorrentes, conforme previsto no ponto 5.2 do programa de concurso.

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 12 /05 /2006
Hora: 10 horas. Local: Campo Grande, 13, rés-do-chão, 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 prazo de execução da obra referido no ponto II.3) do presente anúncio é um pra-
zo máximo.

* 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.

21 de Março de 2006. — A Directora de Departamento, Ana Paula
Marques. 3000197834

CÂMARA MUNICIPAL DE SESIMBRA

ANÚNCIO DE CONCURSO

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO, ENDEREÇOS E PONTOS DE CONTACTO
Designação oficial:
Câmara Municipal de Sesimbra.
Endereço postal:
Largo de Luís de Camões — Pavilhão 8.
Localidade:
Sesimbra.
Código postal:
2970-668.
País:
Portugal.
Pontos de contacto:
Divisão Gestão Património — Secção de Aprovisionamento.
Telefone:
212288500 — 212288531.
Fax:
212288539.
Correio electrónico:
daf_dgp_saa@mun-sesimbra.pt
Mais informações podem ser obtidas no seguinte endereço:
Ver «pontos de contacto».

Caderno de encargos e documentos complementares (incluindo documentos para
diálogo concorrencial e para um Sistema de Aquisição Dinâmico) podem ser
obtidos no seguinte endereço:
Ver «pontos de contacto».
As propostas ou pedidos de participação devem ser enviados para o seguinte
endereço:
Ver «pontos de contacto».

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONTRATO

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

Fornecimento de uma varredora urbana compacta.
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: Oficinas da Câmara Municipal de Sesimbra — Fon-
te de Sesimbra.
Código NUTS: PT172.
II.1.3) O anúncio implica:

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

Fornecimento de uma varredora urbana compacta.
II.1.6) Classificação CPV (Vocabulário Comum para os Contratos Públicos):

Objecto principal.
Vocabulário principal: 29240000.

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:
Desempenho do equipamento — 40;
Preço global — 35;
Condições de pagamento — 10;
Garantias — 10;
Prazo de entrega — 5.

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

Processo n.º 08/2006.
IV.3.3) Condições para obtenção do caderno de encargos e dos documentos

complementares ou memória descritiva:

Documentos a título oneroso:
Sim.
Indicar preço: 19,31.
Divisa: euro.
Condições e modo de pagamento:
Pagamento antecipado, em dinheiro ou cheque, no acto de aquisição dos do-
cumentos.
IV.3.4) Prazos de recepção das propostas ou dos pedidos de participação:

Data: 27/04/2006.
Hora: 12.
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: 28/04/2006.
Hora: 10.
Lugar: Auditório Conde Ferreira.
Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas:
Sim.
Ao acto público pode assistir qualquer interessado, apenas podendo nele inter-
vir os concorrentes e seus representantes devidamente credenciados.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO: 13/03/2006.

13 de Março de 2006. — O Presidente da Câmara, Augusto Ma-
nuel Neto Carapinha Pólvora. 3000197798
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ENTIDADES PARTICULARES

APRAM — ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS
DA REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA, 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
APRAM — Administração dos Portos

da Região Autónoma da Madeira, S. A.

Endereço Código postal
Avenida de Sá Carneiro, 3, 4 e 5 9004-518

Localidade/Cidade País
Funchal — Madeira Portugal

Telefone Fax
291208600 291220196

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
portosdamadeira@apram.pt www.apram.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   01

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

II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Contrato relativo à docagem do rebocador Cte. Passos de Gouveia.

II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Docagem do rebocador Cte. Passos de Gouveia.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Os serviços serão prestados nas instalações do concorrente adjudicatário.

Código NUTS

II.1.8) Nomenclatura

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

Vocabulário principal Vocabulário complementar

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

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

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

II.1.8.2) Outra  nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC) **
Descrição do bem a que se refere a presente aquisição, com referência à Classifica-
ção Estatística de Produtos por Actividade (CPA), a que se refere o Regulamento
(CEE) n.º 3696/93, do Conselho, de 29 de Outubro, alterado pelos Regulamentos
CE n.º 1232/98, da Comissão, de 17 de Junho, e CE n.º 204/2002, da Comissão, de
19 de Dezembro:
Categoria 35.11.3 (Barcos de pesca e outras embarcações especiais), subcategoria
35.11.32 (Rebocadores e barcos concebidos para empurrar e outras embarcações) e
35.11.91 (Reparação e manutenção de embarcações e de plataformas e estruturas flu-
tuantes).

II.1.9) Divisão em lotes

NÃO   ¢        SIM    £

Indicar se se podem apresentar propostas para:

um lote £ vários lotes £ todos os lotes £

II.1.10) As variantes serão tomadas em consideração?

NÃO   ¢        SIM   £

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO

II.2.1) Quantidade ou extensão total
As quantidades dos bens a fornecer e dos serviços a prestar são as expressas na
parte II 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 dias 060  a partir da decisão de adjudicação (para fornecimentos e
serviços)

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO

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

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
O financiamento será assegurado por fundos próprios da APRAM, S. A.

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
Consórcio externo, agrupamento complementar de empresas ou agrupamento de in-
teresse 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
Os concorrentes deverão comprovar a sua capacidade financeira, económica e técni-
ca de acordo com o estabelecido no programa de concurso.

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

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

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

III.3) CONDIÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS DE SERVIÇOS

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

NÃO    ¢        SIM   £

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

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

NÃO    £       SIM    ¢

SECÇÃO IV: PROCESSOS

IV.1) TIPO DE PROCESSO

Concurso público ¢

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Número   \\      ou       Mínimo \\ / Máximo \\

IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO

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

1 Melhor preço;
2 Melhor prazo de execução;
3 Melhor prazo de garantia.

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
04.01.0023.

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

Data limite de obtenção 24 /04 /2006

Custo: 250 euros mais 13% de IVA. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento:
O processo de concurso poderá ser adquirido na sede da APRAM, S. A., devendo
o pagamento ser efectuado em numerário ou cheque visado passado à ordem da
APRAM, S. A.

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

27 /04 /2006
Hora: 17 horas.

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

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

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

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

£ £ £ £ £ £ £ £ ¢ £ £ ————————

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

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

IV.3.7) Condições de abertura das propostas

IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas
O acto de abertura das propostas é público.

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 28 /04 /2006
Hora: 10 horas. Local: sede da APRAM, S. A.

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
O prazo de execução da prestação de serviços referido no ponto II.3) do presente
anúncio é de dois meses contados a partir da data da assinatura do contrato.

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.

20 de Março de 2006. — O Presidente do Conselho de Adminis-
tração, João Filipe Gonçalves Marques dos Reis. 1000299268

ENEÓLICA — ENERGIAS RENOVÁVEIS
E AMBIENTE, S. A.

ANÚNCIO DE CONCURSO — SECTORES ESPECIAIS

SECÇÃO I — ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO, ENDEREÇO E PONTOS DE CONTACTO
Designação oficial:
ENEÓLICA — Energias Renováveis e Ambiente, S. A.
Endereço Postal:
Rua da Estação, 9 a 11, Marrazes.
Localidade:
Leiria.
Código postal:
2400-281.
País:
Portugal.
Pontos de contacto:
À atenção de:
Dr. Agostinho Ribeiro ou Engenheiro Manuel Gregório.
Telefone:
244880320.
Fax:
244 880329.
Correio electrónico:
geral@eneolica.pt
Mais informações podem ser obtidas no seguinte endereço:
Ver outros «pontos de contacto».
O caderno de encargos e documentos complementares podem ser obtidos no
seguinte endereço:
Ver outros «pontos de contacto».
As propostas ou pedidos de participação devem ser enviados para o seguinte
endereço:
Ver outros «pontos de contacto».

I.2) PRINCIPAIS ACTIVIDADES DA ENTIDADE ADJUDICANTE
(Não aplicável.)

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONTRATO

II.1) DESCRIÇÃO
III.1) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante:
Concepção e construção do Parque Eólico de Marvila.
II.1.2) Tipo de contrato e local da realização das obras, da entrega dos forne-
cimentos ou da prestação de serviços:
a) Obras:
Concepção e execução.
Principal local de execução — São Mamede, concelho da Batalha II.
II.1.3) O anúncio implica:
(Não aplicável.)
II.1.4) Informação relativa ao acordo-quadro:
(Não aplicável.)
II.1.5) Breve descrição do contrato ou das aquisições:
Concepção, o arranjo e construção dos acessos, a concepção, fabrico, forneci-
mento e montagem dos aerogeradores, a execução de todas as obras de constru-
ção civil e respectivos projectos de execução, a concepção, fornecimento e mon-
tagem das instalações eléctricas e respectivo projecto de execução, para além do
transporte, ensaios de entrada em serviço e todos os trabalhos necessários à boa
realização do Parque Eólico.
II.1.6) Classificação CPV (Vocabulário Comum para os Contratos Públicos):
(Não aplicável.)
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:
11 500 000 euros.
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II.2.2) Opções:
Não.

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

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONTRATO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas:
Caução no valor de 5% da adjudicação, válida até à recepção definitiva da
empreitada.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam:
De acordo com o caderno de encargos.
III.1.3) Forma jurídica que deve assumir o agrupamento de operadores econó-
micos adjudicatário:
Consórcio externo de responsabilidade solidária.
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 os requi-
sitos em matéria de inscrição nos registos profissionais ou comerciais:
Informação e formalidades necessárias para verificar o cumprimento dos requisi-
tos:
Condições estipuladas no programa de concurso e caderno de encargos.
III.2.2) Capacidade económica e financeira:
Informação e formalidades necessárias para verificar o cumprimento dos requisi-
tos:
Condições estipuladas no programa de concurso e caderno de encargos.
III.2.3) Capacidade técnica:
Informação e formalidades necessárias para verificar o cumprimento dos requisi-
tos:
Condições estipuladas no programa de concurso e caderno de encargos.
III.2.4) Contratos reservados:
Não.

III.3) CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DOS CONTRATOS DE SERVIÇOS
(Não aplicável.)

SECÇÃO IV: PROCESSO

IV.1) TIPO DE PROCESSO
IV.1.1) Tipo de processo:
Por negociação.
Já foram seleccionados candidatos:
Não.

IV.2) CRITÉRIO 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.
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:
(Não aplicável.)
IV.3.2) Publicações anteriores referentes ao mesmo projecto:
Não.
IV.3.3) Condições para obtenção do caderno de encargos e documentos comple-
mentares:
Prazo para a recepção de pedidos de documentos ou para aceder aos documen-
tos:
Até 10 dias úteis antes do final do prazo de apresentação de propostas.
Documentos a título oneroso.
Em caso afirmativo, indicar o preço: 500,00.
Divisa: euro.
Condições e modo de pagamento:
Valor a pagar em dinheiro ou cheque a favor da entidade adjudicante.
IV.3.4) Prazos para recepção de propostas e pedidos de participação:
Data: 21/04/2006.
Hora: 17.
IV.3.5) Língua ou línguas que podem ser utilizadas nas propostas ou pedidos
de participação:
PT.
IV.3.6) 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.3.7) Condições de abertura das propostas:
(Não aplicável.)

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.

Referência ao projecto e/ou programa: MAPE — Medida de apoio ao aprovei-
tamento do potencial energético e racionalização de consumos.

VI.4) PROCESSO DE RECURSO
(Não aplicável.)

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO: 17/03/2006.

Os Administradores: Agostinho dos Santos Ribeiro — António
Barroca Rodrigues. 3000197844

EP — ESTRADAS DE PORTUGAL, E. P. E.

ANÚNCIO DE CONCURSO

Obras £

Fornecimentos £

Serviços ¢

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

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

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

Piso 3 — sala 2355

Endereço Código postal
Praça da Portagem 2809-013 Almada

Localidade/Cidade País
Almada Portugal

Telefone Fax
212879646 212950094

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
ga@estradasdeportugal.pt https://www.portaldeempreitadas.pt

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

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

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

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

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

II.1) DESCRIÇÃO

II.1.3) Tipo de contrato de serviços

Categoria de serviços   12

II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Projecto de execução — ER 261 — acesso de Santiago do Cacém ao IP 8 — requa-
lificação.

II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Elaboração do projecto de execução — ER 261 — acesso de Santiago do Cacém ao
IP 8 — requalificação.

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

Código NUTS
PT 181 ALENTEJO LITORAL.

II.1.8) Nomenclatura

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

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

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

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

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

II.1.9) Divisão em lotes
NÃO   ¢        SIM    £



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIEN.º 64 — 30 de Março de 2006 6719

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.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 prestação de serviços deverá:
Prestar uma caução de 5% do valor total da adjudicação;
Prestar uma caução ou seguro profissional de responsabilidade civil do valor de
20% do montante total da adjudicação.

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

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

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/do
prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a capacidade
económica, financeira e técnica mínima exigida
Os participantes deverão possuir as habilitações literárias e profissionais a seguir
indicadas:
O concorrente deverá indicar nos quadros tipo V e VI em anexo a equipa técnica de
que dispõem para responder aos requisitos do presente concurso.
Para cada um dos elementos integrantes da equipa técnica deve também ser apre-
sentado original da declaração de que é titular das habilitações/autorizações profis-
sionais exigidas para o exercício da profissão ou membro da respectiva organização
profissional, conforme o quadro tipo VII em anexo, e o respectivo curriculum vitae

(com comprovação dos anos de experiência).
Os técnicos responsáveis pelas especialidades indicadas nos quadros tipo V e VI
em anexo, a preencher pelo concorrente, deverão obedecer aos seguintes requisitos:
a) Para responsável pela coordenação do estudo e verificação interna da qualidade
do projecto:
Engenheiro civil ou engenheiro técnico civil com experiência em estudos/projec-
tos congéneres com, pelo menos, 10 anos de licenciatura/bacharelato e de expe-
riência profissional na especialidade. Deverá escrever fluentemente português e
pertencer ao quadro permanente da empresa. Para os devidos efeitos definidos no
Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de Outubro, o responsável pela coordenação do
estudo será considerado o autor do projecto;
b) Para responsável pelo traçado:
Engenheiro civil ou engenheiro técnico civil com, pelo menos, cinco anos de li-
cenciatura/bacharelato e de experiência profissional na especialidade;
c) Para responsável pelo estudo geológico — geotécnico:
Licenciado especialista na área com, pelo menos, cinco anos de experiência profis-
sional na especialidade;
d) Para responsável pelo estudo de tráfego:
O responsável pelo estudo de tráfego deverá ser licenciado especialista na área
com, pelo menos, cinco anos de licenciatura e de experiência profissional na espe-
cialidade;
e) Para responsável pelos estudos ambientais:
Licenciado, com formação adequada e, pelo menos, cinco anos de licenciatura e de
experiência profissional na coordenação de estudos ambientais;
f) Para responsável pela sinalização e segurança rodoviária:
Engenheiro civil ou engenheiro técnico civil com, pelo menos, cinco anos de li-
cenciatura/bacharelato e de experiência profissional na especialidade;
g) Para responsável pela segurança, higiene e saúde no trabalho:
O técnico responsável pela coordenação em matéria de segurança e saúde durante
a elaboração do projecto deverá ser engenheiro civil e possuir formação comple-
mentar na área da coordenação de segurança e saúde no trabalho da construção,
obtida em curso desta especialidade com duração mínima de duzentas horas (cen-
to e vinte horas de aulas teóricas e oitenta horas correspondentes ao desenvol-
vimento de um projecto individual), e ter experiência comprovada na função de
três anos.
O concorrente obriga-se a não alterar, durante a vigência do contrato, a composição
da equipa técnica proposta, salvo em situações justificadas para as quais venha a
obter a expressa anuência do contratante. Nessas situações, obrigar-se-á a fazer
substituir os elementos em questão por outros com experiência pelo menos equiva-
lente. Em todo o caso, antes de os novos técnicos serem envolvidos no projecto,
obriga-se a obter a necessária autorização escrita do contratante.

III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
Em caso de adjudicação da prestação de serviços a agrupamentos de empresas e ou
profissionais liberais em consórcio, estas e ou estes associar-se-ão obrigatoriamen-

te, antes da celebração do contrato, na modalidade de consórcio externo, em regime
de responsabilidade solidária.

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

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

III.3) CONDIÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS DE SERVIÇOS

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

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

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

NÃO    £       SIM    ¢

SECÇÃO IV: PROCESSOS

IV.1) TIPO DE PROCESSO

Concurso público ¢

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

1 Qualidade técnica da proposta — 65%;
2 Preço — 35%.

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 94/2006/PRO/DPRJ.

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: 250 euros. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento:
Ao preço indicado, correspondente à versão em suporte papel, acresce o IVA à taxa
em vigor e poderá ser pago em dinheiro ou cheque visado, passado a favor da EP —
Estradas de Portugal, E. P. E.
O processo patenteado encontra-se também disponível em versão electrónica para
download através do site https://www.portaldeempreitadas.pt, com o custo de 125
euros, acrescidos do IVA à taxa em vigor, cujo pagamento poderá ser efectuado de
harmonia com as instruções constantes desse site da internet.

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

10 /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: 15 horas.

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

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

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

IV.3.7) Condições de abertura das propostas

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

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 11 /05 /2006
Hora: 10 horas. Local: EP — Estradas de Portugal, E. P. E., no Auditório do
Edifício II, 4.º piso, Praça da Portagem, 2809-013 Almada.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
Não são admissíveis propostas relativas a parte dos serviços objecto da prestação.
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VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO PARA PUBLICAÇÃO NO Jor-
nal Oficial da União Europeia

\\ /\\ /\\\\

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

21 de Março de 2006. — O Presidente do Conselho de Adminis-
tração, António Laranjo. 3000197853

FUNDAÇÃO ROBINSON

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
Fundação Robinson Sr.ª Eng.ª Alexandra Barata

Endereço Código postal
Jardim do Operário, 5 7300 Portalegre

Localidade/Cidade País
Portalegre Portugal

Telefone Fax
245300120 245330235

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

II.1) DESCRIÇÃO

II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Elaboração do plano de requalificação urbana do espaço Robinson, incluindo
projectos de execução das obras de urbanização.

SECÇÃO IV: PROCESSOS

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

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

10 /04 /2006 ou \\\ dias a contar do envio do anúncio para o
Jornal Oficial da União Europeia
Hora: ————————
IV.3.4) Envio dos convites para apresentação de propostas aos candidatos
seleccionados

Data prevista 02 /05 /2006

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
Torna-se público que o prazo para recepção de propostas do concurso n.º 10/2006,
publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 57, de 21 de Março de 2006, foi
prorrogado.

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

15 /03 /2006

15 de Março de 2006. — O Presidente do Conselho de Adminis-
tração, José Manuel Gonçalves Polainas. — A Vogal do Conselho de
Administração, Maria Alexandra Marques Gueifão Carrilho Barata.

1000299175

HOSPITAL DA SENHORA DA OLIVEIRA,
GUIMARÃES, 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
Hospital da Senhora da Oliveira, Serviço de Aprovisionamento

Guimarães, E. P. E.

Endereço Código postal
Rua dos Cutileiros 4810-056 Guimarães

Localidade/Cidade País
Guimarães Portugal

Telefone Fax
253540335 253515060

Correio electrónico Endereço Internet (URL)

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

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

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

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

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

II.1) DESCRIÇÃO

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

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

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

II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Instalações mecânicas de climatização do internamento.

II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Trata-se da empreitada da execução da climatização (com ventiloconvector e contro-
le individual por compartimento) dos oito pisos do internamento do HSO de Gui-
marães e reforço do parque de chillers existente.

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

Código NUTS
PT 113.

II.1.8) Nomenclatura

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

Vocabulário principal Vocabulário complementar

Objecto 45.33.12.20-4 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
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
O preço base de concurso, com exclusão de IVA, é de 680 060 euros.

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO

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

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
O financiamento terá como fonte o orçamento do Hospital da Senhora da Oliveira,
Guimarães, E. P. E., em 25%, e a SAÚDE XXI, em 75%.
Os pagamentos serão efectuados de acordo com o disposto nos artigos 202.º a
208.º e 212.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, por medição e com base nos
preços unitários contratuais.
Tipo de empreitada, nos termos do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de
Março: por preço global.

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
No caso de a adjudicação da empreitada ser feita a um agrupamento de empresas,
estas associar-se-ão obrigatoriamente, antes da celebração do contrato, na modali-
dade jurídica de consórcio externo, em regime de responsabilidade solidária, confor-
me previsto no Decreto-Lei n.º 231/81, de 28 de Julho. São ainda admissíveis ou-
tras formas de associação reguladas pelo quadro legal vigente, designadamente
agrupamentos complementares de empresas e agrupamentos europeus de interesse
económico, excluindo-se, no entanto, a associação na modalidade de consórcio in-
terno.

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 são admitidos a concurso os titulares do certificado de classificação de emprei-
teiro de obras públicas, emitido pelo Instituto dos Mercados de Obras Públicas e
Particulares e do Imobiliário, contendo as seguintes autorizações:
a) A 10.ª subcategorias da 4.ª categoria, em classe correspondente ao valor da pro-
posta;
b) As 4.ª e 5.ª subcategorias da 1.ª categoria na 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;
c) Os não titulares de certificado de classificação de empreiteiro de obras públicas
emitido pelo IMOPPI que apresentem certificado de inscrição em lista oficial de
empreiteiros aprovados, adequado à obra posta a concurso e emitido por uma das
entidades competentes mencionadas no n.º 1 do anexo I do programa de concurso, o
qual indicará os elementos de referência relativos à idoneidade, à capacidade finan-
ceira e económica e à capacidade técnica que permitiram aquela inscrição e justifi-
que a classificação atribuída nessa lista;
d) Os não titulares de certificado de classificação de empreiteiro de obras públicas
emitido pelo IMOPPI, ou que não apresentem certificado de inscrição em lista ofi-
cial de empreiteiros aprovados, desde que apresentem os documentos relativos à
comprovação da sua idoneidade, capacidade financeira, económica e técnica para a
execução da obra posta a concurso, indicados nos n.os 15.1 e 15.3 do programa de
concurso;
e) Os concorrentes devem comprovar a sua capacidade financeira e económica para
a execução da obra posta a concurso com base no quadro de referência constante
da portaria em vigor, publicada ao abrigo do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 12/
2004, de 9 de Janeiro, sendo excluídos os concorrentes que não apresentem, cumu-
lativamente e no mínimo, os valores do quartil inferior previstos na referida porta-
ria, em qualquer das seguintes situações:
i) Utilizando para o efeito a média aritmética simples dos três anos nela referencia-
dos, a partir do balanço e da demonstração de resultados das respectivas declara-
ções anuais de IRS ou IRC entregues para efeitos fiscais;
ii) Atendendo ao balanço e à demonstração de resultados da última declaração
anual de IRS ou IRC entregue para efeitos fiscais.
Também são excluídos os concorrentes que possuam responsabilidades no sistema
financeiro relativamente a crédito em mora ou em contencioso;
f) Os concorrentes devem comprovar a sua capacidade técnica para a execução da
obra posta a concurso através de:
i) Comprovação da execução de, pelo menos, uma obra de idêntica natureza da obra
posta a concurso, de valor não inferior a 400 000 euros;
ii) O equipamento e ferramenta especial a utilizar na obra, seja próprio, alugado ou
sob qualquer outra forma, seja o adequado às exigências técnicas da obra posta a
concurso;
iii) Os técnicos e os serviços técnicos a afectar à obra sejam os adequados e pos-
suam experiência em obras de natureza, dimensão e complexidade semelhantes à
obra posta a concurso.

III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
a) Certificado de classificação de empreiteiro de obras públicas (ou cópia simples
do mesmo), emitido pelo IMOPPI, contendo as autorizações referidas no número
anterior, ou documentos equivalentes nos termos do programa de concurso.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
Documentos indicados nas alíneas c), d) e i) do n.º 15.1 e a) e b) do n.º 15.2, bem
como nas alíneas e) e f) do n.º 15.3 do programa de concurso.

III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Documentos indicados nas alíneas e) a h) e i) do n.º 15.1 e a) e b) do n.º 15.2,
bem como nas alíneas g) e h) do n.º 15.3 do programa de concurso.

SECÇÃO IV: PROCESSOS

IV.1) TIPO DE PROCESSO

Concurso público ¢

IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO

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

1 Preço.
2 Garantia de boa execução da obra e valia técnica da proposta.

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 03/2006.

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

Data limite de obtenção \\ /\\ /\\\\ ou 024 dias a contar da
publicação do anúncio no Diário da República.

Custo: 250 euros, IVA incluído. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento:
O fornecimento do processo de concurso e documentos complementares far-se-á no
prazo máximo de seis dias úteis após a data de recepção do pedido, contra pagamen-
to em numerário ou cheque visado.

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

\\ /\\ /\\\\ ou 030 dias a contar da sua publicação no Diário
da República
Hora: 17 horas e 30 minutos.

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

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

Até \\ /\\ /\\\\ ou \\ meses e/ou 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, apenas podendo intervir as pessoas que, para o
efeito, estiverem devidamente credenciadas pelos concorrentes.

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data \\ /\\ /\\\\, ————— dias a contar da publicação do anún-
cio no Diário da República ou
no dia útil seguinte à data limite para a apresentação de propostas  ¢
Hora: 10 horas. Local: no serviço e morada indicados em I.1).

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

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

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

20 de Março de 2006. — Pela Direcção de Serviços, Manuela
Almeida. 3000197860

PARQUE EXPO 98, S. A.
ANÚNCIO DE CONCURSO

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

1.1) DESIGNAÇÃO, ENDEREÇOS E PONTOS DE CONTACTO
Designação oficial:
Parque Expo 98, S. A.
Endereço postal:
Avenida de D. João II, lote 1.07.2.1.
Localidade:
Lisboa.
Código postal:
1998-014.
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País:
Portugal.
Telefone:
218919898.
Fax:
218919003.
Correio electrónico:
info@parqueexpo.pt
Mais informações podem ser obtidas no seguinte endereço:
Ver «pontos de contacto».
Caderno de encargos e documentos complementares (incluindo documentos para
diálogo concorrencial e para um Sistema de Aquisição Dinâmico) podem ser
obtidos no seguinte endereço:
Ver «pontos de contacto».
As propostas ou pedidos de participação devem ser enviados para o seguinte
endereço:
Ver «pontos de contacto».

I.2) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE E SUAS PRINCIPAIS ACTIVIDA-
DES
Outro: Sociedade Anónima.

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONTRATO

II.1) DESCRIÇÃO
II.1.1) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante:
Empreitada de desmantelamento do Pavilhão da Realidade Virtual.
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: Parque das Nações, em Lisboa.
II.1.3) O anúncio implica:
Um contrato público.
II.1.5) Breve descrição do contrato ou das aquisições:
A empreitada abrange os trabalhos de desmantelamento total do edifício, nome-
adamente todas as instalações técnicas e respectivos equipamentos, demolição
de todas as estruturas em betão armado ou metálicas, pavimentos, escadas,
rampas, coberturas, paredes de betão armado ou de alvenaria, revestidas com
qualquer tipo de material. A demolição inclui ainda todas as lajes térreas e
betões de limpeza subjacentes às mesmas, todas as fundações de pilares, pare-
des e muros de suporte de terras, maciços de encabeçamento de estacas e os
troços superiores das mesmas até cerca de 1,5 m de profundidade abaixo da
cota inferior dos respectivos maciços de encabeçamento.
II.1.6) Classificação CPV (Vocabulário Comum para os Contratos Públicos):
Objecto principal.
Vocabulário principal: 45110000.
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: 1 000 000,00.
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
obrigações 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 preço global para a totalidade dos trabalhos;
b) O pagamento será efectuado em prestações periódicas mensais, em confor-
midade com o progresso dos trabalhos, de acordo com o processo de con-
curso.
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 alvará concedido pelo Instituto dos Mercados de Obras Públicas e
Particulares e do Imobiliário (IMOPPI) contendo as seguintes autorizações:
b.1) A 1.ª subcategoria da 5.ª categoria, a qual tem de ser de classe que cubra
o valor global da proposta.
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 de concurso.
III.2.2) Capacidade económica e financeira:
Informação e formalidades necessárias para verificar o cumprimento dos requisi-
tos:
Os exigidos nas alíneas c), d) e i) do ponto 15.1, a) e b) do ponto 15.2 e e)
e f) do ponto 15.3 do programa de concurso. A capacidade económica e finan-
ceira dos concorrentes será avaliada nos termos do disposto nos artigos 67.º e
seguintes do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, no artigo 10.º do Decreto-
-Lei n.º 12/2004, de 9 de Janeiro, na Portaria n.º 1465/2002, de 14 de Novem-
bro, tendo em conta o actual quadro de referência da Portaria n.º 994/2004, de
5 de Agosto. Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 70.º do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março, para efeitos de análise da capacidade financeira, os
concorrentes deverão apresentar os seguintes documentos: relatório e contas,
acompanhados de relatórios de empresa de auditores ou certificação legal de
contas, relativos aos últimos três anos.
III.2.3) Capacidade técnica:
Informação e formalidades necessárias para verificar o cumprimento dos requisi-
tos:
Os exigidos nas alíneas e) a h) do ponto 15.1, a) e b) do ponto 15.2 e g) e h)
do ponto 15.3 do programa de concurso. Na avaliação da capacidade técnica
dos concorrentes para a execução da obra posta a concurso, serão adoptados os
seguintes critérios:
Comprovação da execução de, pelo menos, uma obra de idêntica natureza da
obra posta a concurso, de valor não inferior a 60 % do valor estimado do
contrato;
Adequação do equipamento e da ferramenta especial a utilizar na obra, seja
próprio, alugado ou sob qualquer outra forma, às suas exigências técnicas;
Adequação dos técnicos e os serviços técnicos, estejam ou não integrados na
empresa, a afectar à obra.

SECÇÃO IV: PROCESSO

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

IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
IV.2.1) Critérios de adjudicação:
Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta:
Os critérios enunciados 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.3.3) 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: 17/04/2006.
Hora: 17.
Documentos a título oneroso:
Sim.
Indicar preço: 250,00.
Divisa: euro.
Condições e modo de pagamento:
a) O processo de concurso será fornecido no prazo máximo de seis dias conta-
dos a partir da data de recepção do respectivo pedido escrito, mediante paga-
mento acrescido do IVA à taxa legal em vigor, a efectuar por cheque cruzado,
emitido à ordem da Parque Expo 98, 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: 27/04/2006.
Hora: 17.
IV.3.6) Língua ou línguas que podem ser utilizadas nas propostas ou nos pedi-
dos de participação:
PT.
IV.3.7) Período mínimo durante o qual o concorrente é obrigado a manter a
sua proposta:
Período em dias: 66 (a contar da data limite para recepção das propostas).
IV.3.8) Condições de abertura das propostas:
Data: 28/04/2006.
Hora: 10.
Lugar: instalações da Parque Expo 98, S. A., no endereço indicado em I.1).
Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas:
Sim.
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No acto público poderão intervir as pessoas que, para o efeito, estiverem
devidamente credenciadas, no máximo de um representante por concorrente,
considerando-se como um único concorrente as empresas que se apresentarem
associadas.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VI.3) OUTRAS INFORMAÇÕES
1 — O prazo de execução dos trabalhos é de 130 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 refe-
rido deverá contar-se a partir do acto público, e não da data de recepção das
propostas.
3 — Os critérios de adjudicação referidos no ponto IV.2.1) são enunciados no
programa do concurso.
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: 16/03/2006.

15 de Março de 2006. — Os Administradores da Parque Expo 98,
S. A.: Rui Palma — José Manuel Catarino. 3000197791

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:
Estação de Santa Apolónia.
Localidade:
Lisboa.
Código postal:
1100-105.
País:
Portugal.
Pontos de contacto:
Endereço.
À atenção de:
José Manuel Teixeira.
Telefone:
351 211022215.
Fax:
351 211022471.
Correio electrónico:
jmteixeira@mail.refer.pt
Endereços internet:
Endereço geral da entidade adjudicante:
www.refer.pt
Mais informações podem ser obtidas no seguinte endereço:
Ver «pontos de contacto».
O caderno de encargos e documentos complementares (incluindo documentos
relativos a um Sistema de Aquisição Dinâmico) podem ser obtidos no seguinte
endereço:
Ver «pontos de contacto».
As propostas ou pedidos de participação devem ser enviados para o seguinte
endereço:
Ver «pontos de contacto».

I.2) PRINCIPAIS ACTIVIDADES DA ENTIDADE ADJUDICANTE
Serviços ferroviários.

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONTRATO

II.1) DESCRIÇÃO
II.1.1) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante:
Seguro de Saúde 2006/01.
II.1.2) Tipo de contrato e local da realização das obras, da entrega dos forne-
cimentos ou da prestação de serviços:
c) Serviços:
Categoria de serviço: n.º 06.
II.1.3) O anúncio implica:
Um contrato público.
II.1.5) Breve descrição do contrato ou das aquisições:
Aquisição de um seguro de saúde de cobertura universal para todos os trabalha-
dores da REFER e de empresas associadas e de adesão facultativa para os fami-
liares.
II.1.6) Classificação CPV (Vocabulário Comum para os Contratos Públicos):
Objecto principal.
Vocabulário principal: 66.33.12.00-1.
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:
Todos os trabalhadores da REFER e empresas associadas e familiares dos mesmos
que desejem aderir. No último ano uma média de 5150 pessoas.

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

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

III.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:
Autorização emitida pelo Instituto de Seguros de Portugal para o exercício da
actividade seguradora em Portugal.
III.2.2) Capacidade económica e financeira:
Informação e formalidades necessárias para verificar o cumprimento dos requisi-
tos:
Conforme programa de concurso.
III.2.3) Capacidade técnica:
Informação e formalidades necessárias para verificar o cumprimento dos requisi-
tos:
Conforme programa de concurso.
III.2.4) Contratos reservados:
Não.

III.3) CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DOS CONTRATOS DE SERVIÇOS
III.3.1) A execução dos serviços está reservada a uma profissão específica:
Não.
III.3.2) As pessoas colectivas devem indicar os nomes e habilitações profissio-
nais do pessoal responsável pela execução do serviço:
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:
1. Extensão qualitativa da garantia de seguro a contratar, incluindo as respec-
tivas cláusulas de cobertura e exclusões — 30;
2. Preço — 70.
IV.2.2) Proceder-se-á a leilão electrónico:
Não.

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Número de referência atribuído pela entidade adjudicante:
Seguro de saúde_2006.
IV.3.2) Publicações anteriores referentes ao mesmo projecto:
Não.
IV.3.3) Condições para a obtenção do caderno de encargos e documentos com-
plementares:
Prazo para recepção de pedidos de documentos ou para aceder aos documentos:
Data: 21/04/2006.
Hora: 18.
Documentos a título oneroso:
Sim.
Em caso afirmativo, indicar preço: 100.
Divisa: euro.
Condições e modo de pagamento:
Cheque à ordem da REFER.
IV.3.4) Prazos de recepção das propostas e pedidos de participação:
Data: 06/05/2006.
Hora: 18.
IV.3.5) Língua ou línguas que podem ser utilizadas nas propostas ou nos pedi-
dos de participação:
PT.
IV.3.6) Período mínimo durante o qual o concorrente é obrigado a manter a
sua proposta:
Período em dias: 60 (a contar da data limite para recepção das propostas).
IV.3.7) Condições de abertura das propostas:
Data: 08/05/2006.
Hora: 15.
Lugar: Estação de Santa Apolónia, 1.º piso — Sala de Reuniões de Economia
e Finanças.
Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas:
Sim.
Todos, no entanto, só poderão intervir no acto público as devidamente creden-
ciadas pelos concorrentes.
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SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

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

VI.3) OUTRAS INFORMAÇÕES:
O prazo de duração do contrato referido em II.3) poderá ser prorrogado, nos
termos do programa de concurso e do caderno de encargos, por períodos de um
ano e até ao máximo de três renovações.
A quantia referida em IV.3.3) já inclui o IVA à taxa legal em vigor
de 21%.

VI.4) PROCESSOS DE RECURSO
VI.4.2) Interposição de recursos:

Informação precisa sobre os prazos para a interposição de recursos:
Os recursos hierárquicos que nos termos da lei caibam das deliberações do júri
são interpostos para o conselho de administração da Rede Ferroviária Nacional —
REFER, E. P., nos prazos previstos na lei, designadamente no artigo 180.º do
Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.
VI.4.3) Serviço junto do qual se pode obter mais informação sobre a apresenta-

ção de recursos:

Designação oficial:
Economia e Finanças — Gestão de Risco.
Endereço postal:
Estação de Santa Apolónia.
Localidade:
Lisboa.
Código postal:
1100-105.
País:
Portugal.
Telefone:
351 211022215.
Fax:
351 211022471.
Endereço internet:
www.refer.pt

O Presidente do Conselho de Administração, Luís Filipe Melo e
Sousa Pardal. 3000197881

SATA — GESTÃO DE AERÓDROMOS, 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
SATA — Gestão de Aeródromos, S. A. Presidente do Conselho

de Administração

Endereço Código postal
Avenida do Infante D. Henrique, 55, 2.º 9500-528 Ponta Delgada

Localidade/Cidade País
Ponta Delgada Portugal

Telefone Fax
296209710 296209716

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
duarte.cunha@sata.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   50

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

II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Fornecimento e assentamento de equipamento de raios X para bagagem de porão
para a Aerogare do Aeroporto da Ilha do Pico — Açores.

II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Fornecimento e assentamento de um equipamento de raios X para inspecção de ba-
gagem de porão com detecção automática de explosivos e de drogas para a sala de
Controlo de Segurança de Bagagens (HBS) da Aerogare do Aeroporto da Ilha do
Pico, Açores, incluindo ensaios, ligações, trabalhos de construção civil e demais
trabalhos para o seu bom funcionamento e adestramento de pessoal.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Aeroporto da Ilha do Pico, concelhos da Madalena e de São Roque, ilha do Pico,
Região Autónoma dos Açores, Portugal.

Código NUTS
201010000 — Região Autónoma dos Açores, Portugal.

II.1.8) Nomenclatura

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

Objecto 33.28.20.00-0 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

II.1.8.2) Outra  nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC) **
Equipamento de inspecção por raios X.

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

um lote £ vários lotes £ todos os lotes £

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

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO

II.2.1) Quantidade ou extensão total
Fornecimento e assentamento de um equipamento de raios X para inspecção de ba-
gagem de porão com detecção automática de explosivos e de drogas para a sala de
Controlo de Segurança de Bagagens (HBS) da Aerogare do Aeroporto da Ilha do
Pico, Açores, incluindo ensaios, ligações, trabalhos de construção civil e demais
trabalhos para o seu bom funcionamento e adestramento de pessoal.
Fornecimento e montagem orçamentados em 115 000 euros, com exclusão do IVA.

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

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

Prazo em meses \\ e/ou em dias 120 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
Ao concorrente a quem for adjudicada a prestação de serviços será exigida uma
caução no valor de 5% do preço total da adjudicação e será prestada por depósito
em dinheiro ou em títulos emitidos ou garantidos pelo Estado, ou mediante garan-
tia bancária, ou por seguro-caução, nos termos do processo de concurso.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
Financiamento através de verbas comunitárias e regionais, pagamentos até 44 dias
contados da data da aceitação da factura pela fiscalização.

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
Ao concurso poderão apresentar-se agrupamentos de empresas, sem que entre elas
exista qualquer modalidade jurídica de associação, desde que todas as empresas do
agrupamento apresentem os documentos exigidos para acompanhar as propostas. A
constituição jurídica dos agrupamentos não é exigida na apresentação da proposta,
mas as empresas agrupadas serão responsáveis perante a entidade adjudicante pela
manutenção das suas propostas, com as consequências legais. No caso de a adju-
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dicação ser feita a um agrupamento de empresas, estas associar-se-ão obrigatoria-
mente, antes da celebração do contrato, na modalidade de consórcio externo, em
regime de responsabilidade solidária.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

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

III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
Escritura ou cópia simples de constituição da empresa e escrituras posteriores de
alterações ao pacto social, se as houver;
Documentação da nomeação dos representantes legais da empresa e fotocópia dos
seus documentos de identificação;
Documento de registo da empresa na conservatória de registo comercial onde se
encontra matriculada;
Fotocópia do número de contribuinte da empresa;
Declaração, sob compromisso de honra, de que reúne os requisitos de idoneidade,
de acordo com o modelo constante do anexo I do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de
Junho, a que se refere o artigo 33.º do mesmo diploma, modelo conforme anexo I ao
programa de concurso.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
a) Documentos de prestação de contas dos três últimos exercícios findos ou dos
exercícios findos desde a constituição, caso esta tenha ocorrido há menos de três
anos;
b) Declaração do concorrente em qual indique, em relação aos últimos três anos, o
volume global dos seus negócios e dos fornecimentos de bens ou serviços objecto
do procedimento;
c) Cópia autenticada da última declaração periódica de rendimentos para efeitos de
IRC ou IRS ou, para as entidades que não estejam sujeitas a obrigação declarativa,
certidão dessa inexistência passada pelos serviços competentes da administração
fiscal.

III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
a) Lista dos principais bens ou serviços fornecidos nos últimos três anos, respec-
tivos montantes, datas e destinatários, a comprovar por declaração destes ou, na
sua falta e tratando-se de destinatários particulares, por simples declaração;
b) Declaração com a indicação dos técnicos integrados ou não na empresa, com a
indicação das habilitações literárias e profissionais, realçando aqueles que têm a
seu cargo o controle de qualidade, bem como das habilitações literárias e profis-
sionais desses técnicos, especialmente dos afectos ao fornecimento dos bens ou
serviços;
c) Indicação do pessoal efectivo médio anual do concorrente nos últimos três anos;
d) Descrição dos métodos adoptados pelo concorrente para garantia da qualidade e
dos meios de estudo e investigação que utiliza.

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 total: 55%;
2 Prazo de entrega: 20%;
3 Qualidade técnica dos equipamentos propostos: 15%;
4 Adaptabilidade ao local: 10%.

Por ordem decrescente de importância NÃO £ SIM ¢

ou

B2) Os critérios indicados no caderno de encargos £

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante
Processo n.º 22PORAOPIX.

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

Data limite de obtenção \\ /\\ /\\\\ ou 034 dias a contar da
publicação do anúncio no Diário da República.

Custo: 150 euros, excluído o IVA. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento:
Pagamento adiantado, por cheque ou dinheiro, na Tesouraria da SATA — Gestão
de Aeródromos, S. A., no local indicado em I.1).

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

030 dias a contar da sua publicação no Diário da República

Hora: 15 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
Pessoas que, para o efeito, estiverem devidamente credenciadas pelos concorrentes,
nos termos do artigo 12.º 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.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
PRODESA — FEDER.

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
O prazo indicado em II.3) Duração do contrato ou prazo de execução é máximo e os
dias são contados a partir da data da assinatura do contrato; a contagem dos pra-
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zos, nos termos do n.º 1 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho,
começa a correr independentemente de quaisquer formalidades e suspende-se nos
sábados, domingos e feriados.
A data limite de obtenção de documentos contratuais e adicionais indicado em
IV.3.2) Condições para obtenção de documentos contratuais e adicionais é desde a
data de envio do anúncio para publicação no Diário da República até ao fim do
segundo terço para apresentação das propostas.
O prazo indicado em IV.3.3) Prazo para recepção de propostas ou pedidos de par-
ticipação é até às 15 horas do 30.º dia contado nos termos do n.º 2 do artigo 6.º do
Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho (não se suspende nos sábados, domingos e
feriados), a partir da data da publicação do anúncio no Diário da República.

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.

17 de Março de 2006. — O Vogal do Conselho de Administração,
António Maurício de Sousa. 1000299269

RECTIFICAÇÕES

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONTRATO

II.1) DESCRIÇÃO
II.1.1) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante:
Empreitada de construção dos sistemas de drenagem e elevatórios do subsiste-
ma Lagoa/Meco e Santo António.
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.

SECÇÃO IV: PROCESSO

IV.1) TIPO DE PROCESSO

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.4) Prazos de recepção das propostas ou dos pedidos de participação:
Data: 04/05/2006.
Hora: 17.
IV.3.8) Condições de abertura das propostas:
Data: 05/05/2006.
Hora: 10.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VI.3) OUTRAS INFORMAÇÕES
1 — Rectifica-se, nos termos do presente anúncio, o ponto IV.3.4) e o ponto
IV.3.8) do anúncio.
2 — Rectificam-se, ainda, peças desenhadas constantes do processo de concur-
so, bem como o anexo IX do programa de concurso – Mapa de quantidades.
3 — Nos termos e para os efeitos do artigo 81.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de
2 de Março, avisam-se os interessados de que foram prestados esclarecimentos
referentes a esta empreitada e juntas cópias dos mesmos às peças patentes a
concurso. Os esclarecimentos encontram-se patentes, para consulta pelos inte-
ressados, no local indicado no ponto I.1) do anúncio.
Trata-se de um anúncio de rectificação ao anúncio n.º 1000296478, publicado
no Diário da República, 3.ª série, n.º 9, de 12 de Janeiro de 2006.

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO: 17/03/2006.

17 de Março de 2006. — O Presidente do Conselho de Adminis-
tração, Miguel Pires Amado. 1000299276



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIEN.º 64 — 30 de Março de 2006 6727

2. Despachos, Éditos, Avisos e Declarações

ÓRGÃOS DE SOBERANIA

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS
E DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

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

pelo Decreto-Lei n.º 442-B/88, de 30 de Novembro, reconhece-se à
APCE — Associação de Paralisia Cerebral de Évora, com o número
de identificação de pessoa colectiva 506801829, com sede na Ave-
nida de Dinis Miranda, 23, 7005-140 Évora, 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 15 de Abril de 2004, data em que se
considera efectuado o registo definitivo como IPSS, conforme consta
na declaração publicada no Diário da República, 3.ª série, n.º 16, de
24 de Janeiro de 2005, ficando condicionada à observância continuada
dos requisitos estabelecidos nas alíneas a), b) e c) do n.º 3 do artigo 10.º
do Código do IRC, com as consequências, em caso de incumprimento,
previstas nos n.os 4 e 5 desta disposição.

16 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. 3000191873

MINISTÉRIO DO TRABALHO
E DA SOLIDARIEDADE SOCIAL

Direcção-Geral da Segurança Social,
da Família e da Criança

Declaração
Declaro que, em conformidade com o disposto no artigo 17.º do

Código das Associações Mutualistas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 72/
90, de 3 de Março, e no artigo 37.º do regulamento aprovado pela
Portaria n.º 63/96, de 28 de Fevereiro, que se procedeu à conversão
do registo provisório em registo definitivo da alteração parcial dos
estatutos da instituição particular de solidariedade social, abaixo iden-
tificada, reconhecida como pessoa colectiva de utilidade pública.

O registo foi lavrado pelo averbamento n.º 29 à inscrição n.º 28/
81, a fl. 168 do livro n.º 2 das associações de socorros mútuos, e con-
sidera-se efectuado em 27 de Setembro de 2003, nos termos do n.º 1 do
artigo 34.º do regulamento supramencionado.

Denominação — A Beneficência Familiar Associação de Socor-
ros Mútuos.

Disposição alterada — artigo 6.º, aditamento do n.º 5.º.
A Associação criará uma secção de ambulâncias — para trans-

porte de associados doentes e dos familiares abrangidos.

7 de Março de 2006. — A Subdirectora-Geral, por delegação, nos
termos do despacho n.º 13 967/2004, de 24 de Junho (Diário da Re-
pública, 2.ª série, n.º 165, de 15 de Julho de 2004), Maria Luís Fer-
reira. 3000197855

MINISTÉRIO DA SAÚDE
Administração Regional de Saúde do Centro

Sub-Região de Saúde de Leiria

Deliberação
Por deliberação de 9 de Setembro de 2005 do conselho de admi-

nistração da Administração Regional de Saúde do Centro:

Susana Maria de Oliveira Ferreira das Neves, enfermeira, nível 1, do
Centro de Saúde de Pombal — autorizado o contrato de trabalho a

termo certo pelo período de três meses, com início em 21 de
Novembro de 2005, eventualmente renovável por um único e igual
período.

O Coordenador, Jorge Manuel Silva Pereira. 3000195528

Direcção-Geral da Saúde

Hospital de Nossa Senhora da Assunção — Seia

Deliberação
Por deliberação do conselho de administração do Hospital de Nos-

sa Senhora da Assunção — Seia de 2 de Fevereiro de 2006, ratificado
pelo conselho da administração da Administração Regional de Saúde
do Centro de 3 de Março de 2006, foi celebrado o contrato de traba-
lho a termo certo, por um período de três meses, renovado por igual
período ao abrigo do n.º 3 do artigo 18.º-A do Decreto-Lei n.º 53/98,
de 11 de Março, com o técnico de 2.ª classe de farmácia Pedro Filipe
Azóia Alexandre.

(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

10 de Março de 2006. — O Presidente do Conselho de Adminis-
tração, Eduardo Martins Alves da Silva. 1000299287

Hospital de Santa Luzia de Elvas

Deliberação
Por despacho da vogal executiva do conselho de administração

deste Hospital de 11 de Novembro de 2005, ratificado pelo
conselho de administração da ARS do Alentejo, por sua deli-
beração de 20 de Dezembro de 2005:

Anabela Filipe Sousa — ratificada a renovação do contrato de traba-
lho a termo certo, por um período de três meses, com início em
3 de Dezembro de 2005, nos termos do n.º 3 do artigo 18.º-A do
Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, visando o exercício das
funções inerentes à categoria de auxiliar de acção médica, da car-
reira do pessoal auxiliar. (Não carece de fiscalização prévia do
Tribunal de Contas.)

16 de Janeiro de 2006. — A Vogal Executiva do Conselho de Admi-
nistração, Rosa Maria M. S. do Paço Salgueira. 3000195959

TRIBUNAIS

TRIBUNAL DA COMARCA DE ÁGUEDA

Anúncio
Processo n.º 3114/05.7TBAGD.
Insolvência de pessoa colectiva (requerida).
Credor — José Abrantes de Oliveira.
Devedor — Njvc — Sgps, L.da

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

No Tribunal da Comarca de Águeda, 1.º Juízo de Águeda, no dia
10 de Março de 2006, às 16 horas, foi proferida sentença de declara-
ção de insolvência da devedora: Njvc — Sgps, L.da, número de iden-
tificação fiscal 974793094, com endereço em Covão, Valongo do
Vouga, 3750 Águeda, com sede na morada indicada.

É administrador do devedor: Nuno Miguel Mónica Silva, a quem é
fixado domicílio na morada da sede da Njc acima indicada.

Para administrador da insolvência é nomeada a pessoa adiante iden-
tificada, indicando-se o respectivo domicílio: Dr.ª Olívia Passos, com
endereço na Rua dos Bombeiros Voluntários, 12, B M, 2.º EP, apar-
tado 238, 3750-138 Águeda.

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

Ficam advertidos os credores do insolvente de que devem comuni-
car de imediato ao administrador da insolvência a existência de quais-
quer garantias reais de que beneficiem.
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Declara-se aberto o incidente de qualificação da insolvência com
carácter 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
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 22 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 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).

14 de Março de 2006. — O Juiz de Direito, Luís Miranda. —
A Oficial de Justiça, Rosa Costa. 1000299272

TRIBUNAL DA COMARCA DE ANADIA

Anúncio
Processo n.º 10-M/1991.
Prestação de contas (liquidatário).
Liquidatário judicial — Dr. Romão Nunes.
Ré — Cave Solar das Francesas, S. A.

A Dr.ª Maria Manuel Rijo Araújo Silva, juíza de direito deste Tribu-
nal:

Faz saber que são os credores e a falida notificados para, no prazo
de 5 dias, decorridos que sejam 10 dias de éditos, que começarão a

contar-se da publicação do anúncio, se pronunciarem sobre as contas
apresentadas pelo liquidatário (artigo 223.º, n.º 1, do CPEREF).

15 de Março de 2006. — A Juíza de Direito, Maria Manuel Rijo
Araújo Silva. — O Oficial de Justiça, Alípio Pereira. 3000197858

TRIBUNAL DA COMARCA DAS CALDAS DA RAINHA

Anúncio
Processo n.º 480/06.0TBCLD.
Insolvência de pessoa colectiva (requerida).
Credora — Viapronto — Betão Pronto, L.da
Devedora — Bremoli Sociedade de Construções Civis, L.da

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

No Tribunal da Comarca das Caldas da Rainha, 3.º Juízo das Caldas
da Rainha, no dia 10 de Março de 2006, ao meio-dia, foi proferida
sentença de declaração de insolvência da devedora: Bremoli Socie-
dade de Construções Civis, L.da, número de identificação fiscal
503554979, com endereço no Largo do Conde Fontalva, 7-2,
2500 Caldas da Rainha, com sede na morada indicada.

São administradores do devedor, 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. Arnaldo Pereira, com
endereço na Rua do Engenheiro Duarte Pacheco, 13, 2.º, direito,
2500-198 Caldas da Rainha

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A taxa de juros moratórios aplicável.

É designado o dia 16 de Maio de 2006, pelas 15 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].
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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).

15 de Março de 2006. — A Juíza de Direito, Raquel Pinheiro. —
A Oficial de Justiça, Maria Clara Marecos Cabral Pereira dos San-
tos. 1000299283

TRIBUNAL DA COMARCA DA COVILHÃ

Anúncio
Processo n.º 2410/05.8TBCVL.
Insolvência de pessoa colectiva (apresentação).
Insolvente — J. Correia & Afonso, L.da, e outro(s).

Convocatória de assembleia de credores

Nos autos de insolvência acima identificados em que são:
Insolvente — J. Correia & Afonso, L.da, número de identificação

fiscal 501972773, com endereço no sítio do Tronco, Belmonte, 6250-
-000 Belmonte.

Administrador da insolvência: António Ramos Correia, com ende-
reço na Rua de Mateus Fernandes, 135, 1.º, B, apartado 521, 6201-
-907 Covilhã.

Ficam notificados todos os interessados de que no processo supra-
-identificado foi designado o dia 2 de Maio de 2006, pelas 14 horas,
para a realização da reunião de assembleia de credores.

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

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

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

14 de Março de 2006. — O Juiz de Direito, Jorge Ferreira da
Costa. — O Oficial de Justiça, Hélder Rui Ferreira Fonseca.

3000197917

Anúncio
Processo n.º 1/06.5TBCVL.
Insolvência de pessoa colectiva (requerida).
Credora — Virgínia Maria Bernardo Pinto.
Devedora — Amaro e Cruz, 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 Covilhã, 3.º Juízo da Covilhã, no dia
9 de Março de 2006, pelas 16 horas, foi proferida sentença de decla-
ração de insolvência da devedora: Amaro e Cruz, L.da, com endereço
no sítio da Cruzinha, Peso, 6200-608 Peso, com sede na morada in-
dicada.

É administradora da devedora: Margarida Maria Cruz Proença
Amaro, com endereço na Rua Direita, 24, Peso, 6200-909 Peso, a
quem é fixado domicílio na morada indicada.

Para administrador da insolvência é nomeada a pessoa adiante iden-
tificada, indicando-se o respectivo domicílio: António Ramos Cor-
reia, com endereço na Rua de Mateus Fernandes, 135, 1.º, B, aparta-
do 521, 6201-907 Covilhã.

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 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 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).

14 de Março de 2006. — O Juiz de Direito, Jorge Ferreira da
Costa. — A Oficial de Justiça, Lurdes Ferreira. 3000197925

TRIBUNAL DA COMARCA DE ESTARREJA

Anúncio
Processo n.º 1435/05.8TBETR.
Insolvência de pessoa colectiva (requerida).
Credora — Cecomate Centro Com. Mat. e Equipamento, L.da
Insolvente — Serviavanca Carpintaria 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 Estarreja, 2.º Juízo de Estarreja, no dia
8 de Março de 2006, ao meio-dia, foi proferida sentença de declara-
ção de insolvência da devedora: Serviavanca Carpintaria Unipessoal,
L.da, número de identificação fiscal 506012018, com endereço na Rua
do Angeli, 8, Avanca, 3860-000 Estarreja, com sede na morada indi-
cada.

É administrador da devedora: Manuel Fernando Resende Pereira,
número de identificação fiscal 813912547, com endereço na Rua do
Angelim, 8, Avanca, 3860-000 Estarreja, 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. Nuno Miguel Nasci-
mento Lemos, com endereço na Rua de Luís de Camões, 48, 2.º, di-
reito, 3860-000 Estarreja.

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.

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).

10 de Março de 2006. — A Juíza de Direito, Isabel Cristina Gaio
Ferreira de Castro. — A Oficial de Justiça, Ana Soledade Guerra
Delgado. 3000197802

TRIBUNAL DA COMARCA DE GOUVEIA

Anúncio
Processo n.º 546/05.4TBGVA.
Insolvência de pessoa singular (apresentação).
Administrador — António Ramos Correia e outro(s).
Credora — Ana Catarina Abreu Morais e outro(s).

No Tribunal da Comarca de Gouveia, Secção Única de Gouveia, no
dia 9 de Janeiro de 2006, ao meio-dia, foi proferida sentença de de-
claração de insolvência do devedor: João Albuquerque Saraiva e mu-
lher, Maria Adelaide Ferreira da Silva, com endereço na Rua de 25 de
Abril, 14, São Paio, 6290-000 Gouveia, com domicílio na morada
indicada.

Para administrador da insolvência é nomeada a pessoa adiante iden-
tificada, indicando-se o respectivo domicílio: António Ramos Cor-
reia, Rua de Mateus Fernandes, 135, 1.º, B, apartado 521, 6201-
-907 Covilhã.

Foi designado o dia 5 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.

10 de Março de 2006. — O Juiz de Direito, Miguel Mauro Fer-
nandes de Castro. — O Oficial de Justiça, Carlos Manuel Abrantes.

3000197921

TRIBUNAL DA COMARCA DE OURÉM

Anúncio
Processo n.º 470/06.3TBVNO.
Insolvência de pessoa colectiva (apresentação).
Insolvente — Didoce, Pastelaria e Confeitaria, 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 Ourém, 1.º Juízo de Ourém, no dia
16 de Março de 2006, ao meio-dia, foi proferida sentença de declara-
ção de insolvência da devedora: Didoce, Pastelaria e Confeitaria, L.da,
número de identificação fiscal 506051846, com endereço na Zona
Indust. de Ourém, lotes 92 e 93, ap. 66, Casal dos Frades, 2494-
-909 Ourém, com sede na morada indicada.

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

Para administrador da insolvência é nomeada a pessoa adiante iden-
tificada, indicando-se o respectivo domicílio: Rui Nunes Dias da Sil-
va, com endereço na Rua de Serpa Pinto, 37, 1.º, esquerdo, Viseu,
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.

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).
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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 31 de Maio 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).

16 de Março de 2006. — O Juiz de Direito, João Mendes Ferreira. —
A Oficial de Justiça, Maria do Céu Castanheira. 3000197841

TRIBUNAL DA COMARCA DE SÃO PEDRO DO SUL

Anúncio
Processo n.º 41/06.4TBSPS.
Insolvência de pessoa colectiva (apresentação).
Devedora — Lafconta — Gabinete de Contabilidade, L.da

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

No Tribunal da Comarca de São Pedro do Sul, Secção Única, no dia
10 de Fevereiro de 2006, ao meio-dia, foi proferida sentença de de-
claração de insolvência da devedora: Lafconta — Gabinete de Conta-
bilidade, L.da, número de identificação fiscal 502891858, com ende-
reço na Avenida de Sá Carneiro, 39, rés-do-chão, direito, 3660-000 São
Pedro do Sul, com sede na morada indicada.

É administrador da devedora: Pedro Daniel Simões Moura Couti-
nho, a quem é fixado residência na Avenida do Dr. Sá Carneiro, 39,
rés-do-chão, direito, São Pedro do Sul.

Para administrador da insolvência é nomeada a pessoa adiante iden-
tificada, indicando-se o respectivo domicílio: Dr. Alfredo do Carmo
Gomes, Rua de 21 de Agosto, 156, 3510-119 Viseu.

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

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

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

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 reconhecido por decisão
definitiva, não está dispensado de o reclamar no processo de insol-
vência (n.º 3 do artigo 128.º do CIRE).

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

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

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

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

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

A taxa de juros moratórios aplicável.

E designado o dia 26 de Abril de 2005, pelas 15 horas, para a rea-
lização da reunião de assembleia de credores de apreciação do relató-
rio, podendo os interessados fazer-se representar por mandatário com
poderes especiais para o efeito.

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

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

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

13 de Março de 2006. — O Juiz de Direito, Carlos Mário Borges. —
A Oficial de Justiça, Teresa Ventura. 3000193992

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

Anúncio
Processo n.º 694-D/1997.
Prestação de contas (liquidatário).
Liquidatária judicial — Dr.ª Bertília M. S. Rodrigues Pereira e outro(s).
Requerida — J. H. e Rogério, L.da, e outro(s).
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O Dr. António José Fialho, juiz de direito deste Tribunal:

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

14 de Março de 2006. — O Juiz de Direito, António José Fialho. —
A Oficial de Justiça, Maria Lurdes Garcia Correia. 3000197801

TRIBUNAL DA COMARCA DE TORRES VEDRAS

Anúncio
Processo n.º 4309/05.9TBTVD.
Insolvência de pessoa colectiva (requerida).
Credor — Pedro António Morais da Silva
Insolvente — Construção Ventosa — Const. Civis e Obras Públicas,

Unip., L.da, e outro(s).

Construção Ventosa — Const. Civis e Obras Públicas, Unip., L.da,
número de identificação fiscal 502721987, com endereço na Rua dos
Moinhos, 9, Casal Moinho do Frade-Bordinheira, 0000-000 São Made
da Ventosa, Torres Vedras.

Viriato Pedrosa Ribeiro, com endereço na Rua do Professor Aires
de Sousa, 1, 6.º, B, apartado 42028, 1601-801 Lisboa.

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

A decisão de encerramento do processo foi determinada por des-
pacho da juiz datado de 10 de Março de 2006.

Efeitos do encerramento: não ter sido requerido o complemento
da sentença, nos termos previstos no artigo 39.º, n.º 2, alínea a), do
CIRE.

13 de Março de 2006. — A Juíza de Direito, Sara Ferreira Maia. —
A Oficial de Justiça, Ana Ramos. 3000197854

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

Anúncio
Processo n.º 3621/05.1TJVNF.
Insolvência de pessoa colectiva (requerida).
Credora — Sabino & Sabino — Construção Civil, L.da

Insolvente — Berlafil — Construção e Compra e Venda de Imóveis,
L.da, e outro(s).

Convocatória de assembleia de credores

Nos autos de insolvência acima identificados em que são:
Berlafil — Construção e Compra e Venda de Imóveis, L.da, número

de identificação fiscal 502107430, com endereço no lugar de Cimo
da Veiga, Cruz, 4770-156 Cruz.

Dr.ª Dalila Lopes, com endereço na Rua de Camilo Castelo Bran-
co, 21, 1.º, direito, 4760-127 Vila Nova de Famalicão.

Ficam notificados todos os interessados de que no processo supra-
-identificado foi designado o dia 31 de Março de 2006, pelas 10 ho-
ras, para a realização da reunião de assembleia de credores.

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

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

16 de Março de 2006. — O Juiz de Direito, Manuel Alexandre
Ferreira. — O Oficial de Justiça, Alcino Manuel M. Costa e Silva.

3000197864

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

Anúncio
Processo n.º 160-C/2002.
Prestação de contas (liquidatário).
Liquidatário judicial — Dr. Alfredo do Carmo Gomes.
Requerida — Ilda Maria Cabral Almeida Marques.

O Dr. Pedro Ribeiro, juiz de direito deste Tribunal:
Faz saber que são os credores e a falida, notificados para, no

prazo de 5 dias, decorridos que sejam 10 dias de éditos, que come-
çarão a contar-se da publicação do anúncio, se pronunciarem so-
bre as contas apresentadas pelo liquidatário (artigo 223.º, n.º 1, do
CPEREF).

22 de Fevereiro de 2006. — O Juiz de Direito, Pedro Ribeiro. —
A Oficial de Justiça, Fátima Oliveira. 3000196035

1.º JUÍZO DO TRIBUNAL DE COMÉRCIO DE LISBOA

Anúncio
Processo n.º 592/03.2TYLSB.
Falência (requerida).
Requerente — Ministério Público.
Requerida — Inforbolsa — Soc. Informação Financeira, L.da

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

Faz saber que, por sentença de 9 de Março de 2006 proferida nos
presentes autos, foi declarada a falência da requerida Inforbolsa — Soc.
Informação Financeira, L.da, número de identificação fiscal
501918752, com domicílio na Praça do Duque de Saldanha, 20, 4.º,
direito, Lisboa, tendo sido fixado em 30 dias contados da publicação
do competente anúncio no Diário da República, o prazo para os
credores reclamarem os seus créditos, conforme o estatuído no dis-
posto no artigo 128.º, n.º 1, alínea e), do CPEREF.

14 de Março de 2006. — O Juiz de Direito, António Marcelo dos
Reis. — A Oficial de Justiça, Isabel David Nunes. 3000197840

2.º JUÍZO DO TRIBUNAL DE COMÉRCIO DE LISBOA

Anúncio
Processo n.º 1389/04.8TYLSB.
Insolvência de pessoa colectiva (requerida).
Credora — Technal Portuguesa Sistemas de Alumínio, L.da

Insolvente — Aluradial — Serralharia Civil, L.da, e outro(s).

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

No Tribunal de Comércio de Lisboa, 2.º Juízo de Lisboa, no dia
7 de Junho de 2005, ao meio-dia, foi proferida sentença de declara-
ção de insolvência da devedora: Aluradial — Serralharia Civil, L.da,
número de identificação fiscal 505183005, com endereço na Azinha-
ga da Amiteira, 10, Póvoa de Santo Adrião, 0000-000 Póvoa de San-
to Adrião, com sede na morada indicada.

São administradores do devedor: Vítor Manuel Jesus Esteves da Silva,
com endereço na Avenida de 25 de Abril, lote 69, 5.º, C, Jardim Radial,
0000-000 Póvoa de Santo Adrião, Luís Filipe Alves da Silva, com
endereço na Rua de José Paulo de Oliveira, 18, 2.º, C, Bairro de São
José, 2620-073 Póvoa de Santo Adrião; e Agostinho Manuel Pimen-
ta Mendes, com endereço na Avenida de 25 de Abril, lote 99, 3.º, A,
Jardim Radial, 0000-000 Póvoa de Santo Adrião, a quem é fixado
domicílio nas moradas indicadas.

Para administrador da insolvência é nomeada a pessoa adiante iden-
tificada, indicando-se o respectivo domicílio: Paula Alexandre San-
tos, com endereço na Rua de Manuel Marques, 4, 12.º, E, 1750-
-000 Lisboa.

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 insolvên-
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cia nomeado, para o domicílio constante do presente edital
(n.º 2 do artigo 128.º do CIRE), acompanhado dos documentos
probatórios de que disponham, elaborado nos termos do artigo 128.º
do CIRE.

É designado o dia 19 de Abril de 2006, pelas 15 horas, para a rea-
lização da reunião de assembleia de credores de apreciação do relató-
rio, podendo fazer-se representar por mandatário com poderes espe-
ciais para o efeito.

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

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

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

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

É obrigatória a constituição de mandatário judicial.

9 de Março de 2006. — A Juíza de Direito, Maria José de Al-
meida Costeira. — A Oficial de Justiça, Maria Julieta Antunes.

3000197823

3.º JUÍZO DO TRIBUNAL DE COMÉRCIO DE LISBOA

Anúncio
Processo n.º 599/05.5TYLSB.
Insolvência de pessoa colectiva (requerida).
Credor — Instituto de Segurança Social, I. P.
Devedora — Cirimpal — Fabricantes de Circuitos Impressos, L.da

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

A Dr.ª Maria de Fátima Reis Silva, juíza de direito do 3.º Juízo do
Tribunal de Comércio de Lisboa:

Faz saber que, no Tribunal de Comércio de Lisboa, 3.º Juízo, no dia
14 de Fevereiro de 2006, pelas 12 horas, foi proferida sentença de
declaração de insolvência da devedora: Cirimpal — Fabricantes de
Circuitos Impressos, L.da, com sede no Pavilhão 50, Casal do Cotão,
Alto da Bela Vista, Agualva-Cacém.

São administradores da devedora: Carlos Filipe Araújo Esteves, com
endereço na Rua de Vasco Santana, 19, 3.º, E, Mercês, Algueirão, Mem
Martins; e Jorge Villa Navarrra, com endereço na Rua das Honduras,
24, 5.º, Coslada, Madrid, Espanha, a quem é fixado domicílio nas
moradas indicadas.

Para administrador da insolvência é nomeada a pessoa adiante iden-
tificada, indicando-se o respectivo domicílio: Dr. Luís Manuel Cachudo
Nunes, Rua de Sampaio e Pina, 58, 2.º, esquerdo, 1070-250 Lisboa.

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

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

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

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

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

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

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

É designado o dia 4 de Maio de 2006, pelas 14 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.

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

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

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

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

É obrigatória a constituição de mandatário judicial.

17 de Fevereiro de 2006. — A Juíza de Direito, Maria de Fátima Reis
Silva. — O Oficial de Justiça, Abel Anjos Galego. 3000197827

Anúncio
Processo n.º 129/06.1TYLSB.
Insolvência de pessoa colectiva (apresentação).
Devedora — Erre Três Eme — Papelarias, L.da

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

No Tribunal de Comércio de Lisboa, 3.º Juízo de Lisboa, no dia
6 de Março de 2006, ao meio-dia, foi proferida sentença de declara-
ção de insolvência da devedora: Erre Três Eme — Papelarias, L.da,
número de identificação fiscal 503703761, com sede na Rua de Ja-
cinto Nunes, 8, 1.º, direito, Penha de França, Lisboa.

É administrador da devedora: Francisco António Oliveira de Al-
meida Ricarte, com residência fixada na Rua de Jacinto Nunes, 8, 1.º,
direito, Penha de França, Lisboa.

Para administrador da insolvência é nomeado o Dr. Pedro Miguel
Medeiros de Mesquita Gabriel, com domicílio na Rua do Professor
Mário de Albuquerque, 1, 7.º, A, 1600-774 Lisboa.

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 anúncio (n.º 2 do
artigo 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).

É designado o dia 22 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), casos em que é necessário o pa-
trocínio judiciário.

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.

9 de Março de 2006. — A Juíza de Direito, Maria de Fátima Reis
Silva. — O Oficial de Justiça, José Ribeiro. 3000197774

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

Anúncio
Processo n.º 26/05.8TYVNG.
Insolvência de pessoa colectiva (requerida).
Credora — Amélia Clotilde da Silva Almeida Pereira e outro(s).
Insolvente — J. A. Almeida, L.da, e outro(s).
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Encerramento de processo

Nos autos de insolvência acima identificados em que são:
Devedora: J. A. Almeida, L.da, número de identificação fiscal

500906424, com sede na Rua de D. João I, 523, 4450-000 Matosi-
nhos.

Administrador de insolvência: Carlos Henrique Maia Pinto, com
escritório no Edifício 2000, entrada A, 3.º, esquerdo, 2400-
-163 Leiria.

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

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

Efeitos do encerramento: os previstos no artigo 233.º do CIRE.
Ao administrador da insolvência foram remetidos os respectivos

anúncios para publicação.

27 de Fevereiro de 2006. — O Juiz de Direito, Paulo Fernando
Dias Silva. — O Oficial de Justiça, Joaquim Afonso.

1000299277

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTARÉM

Serviços de Acção Social

Despacho

Delegação de competências

O conselho administrativo dos Serviços de Acção Social do Ins-
tituto Politécnico de Santarém, em sessão ordinária desta data, em
presença do despacho do presidente do Instituto Politécnico de San-
tarém, de 17 de Abril de 1996, publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 103, de 3 de Maio de 1996, que aprovou o Regula-
mento Orgânico dos Serviços de Acção Social do Instituto Poli-
técnico de Santarém, no uso das competências definidas nos arti-
gos 16.º e 17.º do Decreto-Lei n.º 129/93, de 22 de Abril, e ainda,
no cumprimento do disposto nos artigos 35.º a 41.º do CPA, deli-
berou, por unanimidade, efectuar as seguintes delegações de com-
petências:

1) Na administradora dos Serviços de Acção Social do Instituto
Politécnico de Santarém (SASIPS), Dr.ª Maria Teresa Mar-
tins de Campos, as seguintes competências:

a) Autorizar a realização de despesas com aquisição de bens
e serviços até ao limite máximo de 24 939 euros;

b) Autorizar a realização de despesas, devidamente dis-
criminadas, incluídas em planos de actividades, devi-
damente aprovados, até ao limite máximo de
74 819 euros;

c) Autorizar a realização de despesas relativas à execução
de planos ou programas plurianuais, legalmente apro-
vados, até ao montante máximo de 124 699 euros.

2) No director de serviços dos Serviços de Acção Social,
Dr. António José Duarte da Fonseca, que também usa Antó-
nio da Fonseca, as seguintes competências:

a) Autorizar a realização de despesas com aquisição de bens
e serviços até ao limite máximo de 12 469 euros

b) Autorizar a realização de despesas devidamente discri-
minadas incluídas em planos de actividades devidamen-
te aprovados e relativos à execução de planos ou pro-
gramas plurianuais legalmente aprovados até ao
montante máximo de 37 409 euros.

3) A presente delegação envolve igualmente a competência para
autorizar o pagamento das respectivas despesas;

4) Consideram-se ratificados todos os actos praticados pelos
visados, definidos no âmbito deste despacho, desde 1 de Ja-
neiro de 2006 até à data da publicação.

26 de Janeiro de 2006. — A Presidente do Conselho Administrati-
vo, Maria de Lurdes Esteves Asseiro da Luz. 3000192877

AUTARQUIAS

CÂMARA MUNICIPAL DE ALCOCHETE

Aviso

Reclassificação

Para o efeito do disposto no n.º 5 do artigo 6.º do Decreto-Lei
n.º 497/99, de 19 de Novembro, aplicável à administração local pelo
Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro, se torna público que,
por meu despacho de 10 de Fevereiro de 2006, decidi proceder à re-
classificação de Fernanda Maria dos Santos Formigo, passando esta
funcionária da categoria de técnico profissional de secretariado espe-
cialista do quadro de pessoal desta autarquia para a categoria de téc-
nico genérico em comissão de serviço extraordinária por um período
de 12 meses conforme previsto na alínea b) do n.º 1 do artigo 5.º do
Decreto-Lei n.º 218/2000.

A presente reclassificação produzirá efeitos a partir de 1 de Março
de 2006.

17 de Fevereiro de 2006. — O Vereador do Pelouro dos Recursos
Humanos, Paulo Alves Machado. 1000299279

CÂMARA MUNICIPAL DE ALMADA

Aviso n.º 21/2006

Para os devidos efeitos, torna-se público que a presidente da Câ-
mara autorizou, em 7 de Março de 2006, a celebração de contrato
administrativo de provimento com Isabel de Jesus Granadeiro Se-
queira, para realização de estágio probatório na carreira de técnico
superior de 2.ª classe (licenciatura em Relações Públicas) na sequên-
cia de concurso externo de admissão a estágio para ingresso nessa
carreira, cuja lista de classificação final foi afixada em 2 de Março
de 2006.

O processo não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Con-
tas e produzirá efeitos legais no prazo de 20 dias a contar da publica-
ção do presente aviso. O júri do estágio é o designado para o con-
curso e a sua composição encontra-se publicada no Diário da
República, 3.ª série, n.º 139, de 21 de Julho de 2005.

14 de Março de 2006. — O Vereador dos Serviços Municipais de
Recursos Humanos, Organização, Informática, Actividades Econó-
micas e Serviços Urbanos, Carlos Manuel Coelho Revés.

3000197806

Aviso n.º 22/2006
Por despacho da presidente da Câmara de 9 de Março de 2006 foi

autorizada a nomeação provisória, para lugar do quadro de pessoal,
do candidato aprovado no concurso externo de ingresso para canto-
neiro de limpeza, cuja lista de classificação final foi afixada ao públi-
co em 24 de Agosto de 2005, José Carlos Ferreira da Costa. A nomea-
ção deverá produzir o seu efeito legal no prazo de 20 dias a contar da
publicação do presente aviso.

(Isento de visto do Tribunal de Contas.)

16 de Março de 2006. — O Vereador dos Serviços Municipais de Re-
cursos Humanos, Organização, Informática, Actividades Económicas e
Serviços Urbanos, Carlos Manuel Coelho Revés. 3000197805

CÂMARA MUNICIPAL DE ALVAIÁZERE

Aviso
Concurso externo de ingresso para provimento de um lu-

gar de técnico superior de contabilidade de 2.ª classe
(estagiário).

Nomeação

Para os devidos efeitos se faz público que, por meu despacho de
hoje, nomeei, por urgente conveniência de serviço, a partir de hoje,
para o referido lugar, a única candidata classificada e aprovada no
concurso em epígrafe, aberto por aviso datado de 2 de Junho de 2005,
publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 118, de 22 de Junho
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de 2005, cuja lista de classificação final foi publicada, por aviso de
22 de Fevereiro de 2006:

Célia Margarida Simões Miguel — 18 valores.

1 de Março de 2006. — O Presidente da Câmara, Paulo Delgado
Morgado. 3000197822

CÂMARA MUNICIPAL DE ARGANIL

Aviso
Ricardo João Barata Pereira Alves, presidente da Câmara Municipal

de Arganil:

Faz público que, de acordo com o seus despachos datados de 20 de
Fevereiro de 2006 e 27 de Fevereiro de 2006 e em cumprimento do
disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/
89, de 7 de Dezembro, foram renovados, nos termos do disposto no
n.º 2 do artigo 139.º do Código do Trabalho, de 27 de Agosto de 2003,
conjugado com o artigo 10.º da Lei n.º 23/2004, de 22 de Junho, os
contratos de trabalho com termo resolutivo certo, correspondentes a
cada profissão das abaixo descritas, celebrados entre esta Câmara
Municipal e os seguintes trabalhadores:

Pedro José Fontes Figueiredo — técnico de informática-adjunto,
nível 1, por mais seis meses, com efeitos a partir de 21 de
Fevereiro de 2006.

Fernando José Ribeiro Cavaleiro da Maia Vale — técnico supe-
rior de 2.ª classe — engenheiro florestal, por mais 12 meses,
com efeitos a partir de 1 de Março de 2006.

Ana Maria de Carvalho — auxiliar de serviços gerais, por mais
12 meses, com efeitos a partir de 1 de Março de 2006.

José Fernando da Costa Castanheira Duarte — operário qualifi-
cado — serralheiro, por mais 12 meses, com efeitos a partir
de 1 de Março de 2006.

Helena Celeste Ferreira Luís — auxiliar de acção educativa, por
mais 12 meses, com efeitos a partir de 1 de Março de 2006.

Sandra Marize Martins Soares e Silva — auxiliar de acção educa-
tiva, por mais 12 meses, com efeitos a partir de 1 de Março
de 2006.

13 de Março de 2006. — O Presidente da Câmara, Ricardo João
Barata Pereira Alves. 3000197787

CÂMARA MUNICIPAL DA BATALHA

Aviso DAF
Contrato de trabalho a termo certo

Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 34.º
do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicável à adminis-
tração local por força do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 409/91, de
17 de Outubro, com as alterações posteriores do Decreto-Lei n.º 218/
98, de 17 de Julho, torna-se público que esta Câmara Municipal cele-
brou, com Luís Carlos dos Santos Ferreira e Joaquim da Silva Oliveira
Dias, contrato de trabalho a termo certo, por urgente conveniência
de serviço, na categoria de cantoneiro de vias, válido pelo prazo de
seis meses, podendo ser renovado nos termos da lei, para o exercício
das funções correspondentes às da categoria mencionada, com início
em 16 de Fevereiro de 2006, a remunerar pelo valor de 434,51 eu-
ros, acrescido do subsídio de férias e Natal e do subsídio de refeição.

(Isento de visto do Tribunal de Contas, segundo o disposto no ar-
tigo 3.º da Lei n.º 13/96, de 20 de Abril.)

10 de Fevereiro de 2006. — O Presidente da Câmara, António José
Martins de Sousa Lucas. 3000197893

Aviso
Manutenção de comissão de serviço

Torna-se público que por meu despacho e no uso da competência
que me é conferida pela alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/
99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Ja-
neiro, e conforme o disposto no artigo 25.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de
Janeiro, foi mantida a comissão de serviço da engenheira Maria Fer-
nanda Guapo como chefe de divisão da Divisão de Ordenamento do
Território e do engenheiro Rui Manuel Gouveia Dias Ferreira como
chefe de Divisão de Obras Municipais.

24 de Fevereiro de 2006. — O Presidente da Câmara, António José
Martins de Sousa Lucas. 3000197890

Aviso DAF
Contrato de trabalho a termo certo

Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 34.º
do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicável à adminis-
tração local por força do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 409/91, de
17 de Outubro, com as alterações posteriores do Decreto-Lei n.º 218/
98, de 17 de Julho, torna-se público que esta Câmara Municipal cele-
brou, com Susana Isabel Bastos Monteiro e Caria Margarida Amado
de Matos, contrato de trabalho a termo certo, por urgente conve-
niência de serviço, na categoria de auxiliar administrativa, válido pelo
prazo de seis meses, podendo ser renovado nos termos da lei, para o
exercício das funções correspondentes às da categoria mencionada,
com início em 1 de Março de 2006, a remunerar pelo valor de
405,96 euros, acrescido do subsídio de férias e Natal e do subsídio de
refeição.

(Isento de visto do Tribunal de Contas, segundo o disposto no ar-
tigo 3.º da Lei n.º 13/96, de 20 de Abril.)

1 de Março de 2006. — O Presidente da Câmara, António José
Martins de Sousa Lucas. 3000197885

Aviso DAF
Contrato de trabalho a termo certo

Em cumprimento do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 34.º
do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicável à adminis-
tração local por força do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 409/91, de
17 de Outubro, com as alterações posteriores do Decreto-Lei n.º 218/
98, de 17 de Julho, torna-se público que esta Câmara Municipal cele-
brou, com Maria Célia Silva Pereira de Sousa, contrato de trabalho a
termo certo, por urgente conveniência de serviço, na categoria de
auxiliar de acção educativa, válido pelo prazo de seis meses, podendo
ser renovado nos termos da lei, para o exercício das funções corres-
pondentes às da categoria mencionada, com início em 1 de Março de
2006, a remunerar pelo valor de 450,37 euros, acrescido do subsídio
de férias e Natal e do subsídio de refeição.

(Isento de visto do Tribunal de Contas, segundo o disposto no ar-
tigo 3.º da Lei n.º 13/96, de 20 de Abril.)

1 de Março de 2006. — O Presidente da Câmara, António José
Martins de Sousa Lucas. 3000197897

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTELO DE PAIVA

Aviso
Renovação dos contratos de trabalho

a termo resolutivo certo

Por despacho do vice-presidente da Câmara de 20 de Fevereiro
de 2006 foi renovado por mais quatro meses, com início a 21 de
Março de 2006, inclusive, os contratos de trabalho a termo resolu-
tivo certo, celebrados com Armando Manuel Vieira Rodrigues e
Fernando Manuel Nunes da Silva para os lugares de operário semi-
qualificado/cantoneiro e Manuel Adelino da Conceição da Silva e
Luís Manuel da Rocha Moreira para os lugares de operário qualifica-
do/pedreiro, em 21 de Março de 2005 para desempenhar funções no
âmbito do projecto do «Parque da Feira» de Castelo de Paiva, os
quais haviam sido objecto de publicação no apêndice n.º 60 ao Diá-
rio da República, 2.ª série, n.º 85, de 3 de Maio de 2005, e apêndi-
ce n.º 137 ao Diário da República, 2.ª série, n.º 200, de 18 de Ou-
tubro de 2005.

(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

24 de Fevereiro de 2006. — O Vice-Presidente da Câmara, Rui
César de Sousa Albergaria e Castro. 3000197862

CÂMARA MUNICIPAL DE COIMBRA

Aviso
Plano Estratégico e Plano de Urbanização

da Cidade de Coimbra

João José Nogueira Gomes Rebelo, vereador da Câmara Municipal de
Coimbra:

Torna público que, por deliberação n.º 299/2005, de 28 de Novem-
bro de 2005, foi determinada a elaboração do Plano Estratégico e
Plano de Urbanização da Cidade de Coimbra com a área aproximada
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de 5000 ha, de acordo com a planta anexa e com os seguintes termos
de referência em que Coimbra se assume como:

Centro urbano que transcende a condição de cidade média —
posição central no eixo litoral entre as áreas metropolitanas
de Lisboa e Porto e com capacidade estruturante na região
centro;

Espaço urbano dotado de factores de excelência — o capital
humano e cultural, o pólo científico e tecnológico, o núcleo
da saúde, a capacidade de relacionamento internacional, a ele-
vada dotação de equipamentos e serviços de nível superior;

Cidade que carece de dinamizar a sua base demográfica, de res-
ponder a processos de recomposição produtiva e social, de
reabilitar o centro histórico e de reforçar a coesão urbana;

Cidade que tem possibilidade de dar um salto qualitativo em ter-
mos de imagem, funcionalidade e vivência urbana;

Cidade atractiva, empreendedora e modelo cultural, assumindo-
-se como centro de funções metropolitanas e alternativa, na
localização de empresas e fixação de emprego, às áreas me-
tropolitanas de Lisboa e Porto.

Para tanto, o Plano Estratégico deverá:

Estabelecer uma ideia/modelo de cidade entendida num espaço
metropolitano, regional e nacional (e reconhecimento inter-
nacional), com uma identidade e imagem urbana personaliza-
da;

Análise da moderação selectiva das densidades habitacionais ten-
do como objectivo a harmonia das soluções urbanísticas e o
equilíbrio do seu impacte sobre infra-estruturas e equipamen-
tos, assim como a concretização de áreas de desenvolvimento
económico especializadas e estratégicas;

Estudar uma rede descentralizada de equipamentos e funções;
Apoiar parcerias entre agentes públicos e privados (instituições

de ensino superior e investigação, empresas, associações em-
presariais, etc.) e a cooperação entre municípios vizinhos;

Promover a fixação de emprego de base tecnológica que aposte
em I & D.

E o Plano de Urbanização, alicerçado no PDM e conclusões do
Plano Estratégico, deverá integrar e desenvolver:

O sistema de circulação, estacionamento e transportes decorrente
das propostas contidas no estudo «Organização do sistema de
transportes de Coimbra», e onde se destaca o papel relevante
da linha de metro ligeiro de superfície;

A estrutura verde urbana, que se pretende de características con-
tínuas garantindo o envolvimento geral da cidade e que de-
verá desenvolver a estrutura concelhia e regional, ficando
essas áreas ligadas através de uma rede de caminhos pedonais
e ciclovias;

A localização das diversas funções urbanas, designadamente ha-
bitacionais, comerciais, turísticas, empresariais, bem como a
delimitação das áreas a recuperar ou reconverter;

A criação de mecanismos de controlo da dinâmica imobiliária e
atitude perante os prédios devolutos e a excessiva terciarização
dos bairros residenciais;

Orientação para uma política de solos, tanto públicos como pri-
vados;

Medidas mitigadoras da transformação clandestina do território;
Os indicadores e os parâmetros urbanísticos aplicáveis a cada uma

das categorias e subcategorias de espaços.

Deverá, ainda:

Definir zonas de intervenção urbanística prioritária;
Interiorizar a realização de intervenções de qualificação do es-

paço público e reabilitação urbana;
Redimensionar as redes básicas de infra-estruturas e de equipa-

mentos colectivos complementares, em resposta às novas
solicitações sociais e funcionais;

Articular/relacionar as duas margens do rio com a ampliação do
conceito de «área central» da cidade;

Considerar a permanência de diferentes graus de consolidação no
tecido urbano, que carecem de soluções urbanísticas adequadas;

Assumir a importância da recuperação do edificado, relativamente
à construção nova, corrigir assimetrias e contrariar a
desertificação;

Requalificar e valorizar os bairros camarários e de índole
cooperativista;

Apoiar a construção de habitação própria;
Criar mecanismos de cedência, em espécie, de fogos construídos

assim como a construção de fogos a custos controlados;

Conferir flexibilidade quanto à natureza e localização de activi-
dades produtivas garantindo adaptação às oscilações das ten-
dências de investimento sem comprometer os equilíbrios fun-
cional e ambiental do território;

Prever a transformação e renovação de áreas e edifícios com
usos desadequados;

Promover modelos para a recuperação e revitalização das áreas
históricas, nomeadamente a Alta, a Baixa e Santa Clara.

Os cidadãos interessados dispõem de prazo de 30 dias contados a partir
da data de publicação do presente aviso no Diário da República, para
a formulação de sugestões bem como apresentação de informação so-
bre quaisquer questões que possam ser consideradas no âmbito do res-
pectivo procedimento de elaboração. As sugestões devem ser apresen-
tadas por escrito e enviadas para a Divisão de Planeamento Urbanístico
e Projectos Especiais, sita na casa Aninhas, Praça de 8 de Maio, ou
através do endereço electrónico www.cm-coimbra.pt.

27 de Fevereiro de 2006. — O Vereador, João José Nogueira
Gomes Rebelo.

3000197842

CÂMARA MUNICIPAL DE FARO

Aviso n.º 135/2006
Concurso externo de ingresso para provimento

de 25 lugares de assistente administrativo

Para conhecimento dos interessados, torna-se público a lista dos
candidatos admitidos relativa ao concurso externo de ingresso para
25 lugares de assistente administrativo, do quadro de pessoal da Câmara
Municipal de Faro, aberto através de Aviso n.º 344/2004, publicado no
Diário da República, 3.ª série, n.º 122, de 28 de Junho de 2005.

Mais se torna público, nos termos do n.º 2 do artigo 35.º do Decre-
to-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, adaptado à administração local pelo
Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, que todos os candidatos ad-
mitidos ao referido concurso deverão estar presentes no dia 11 de Abril
de 2006, pelas 10 horas, na Escola Secundária João de Deus, na Ave-
nida de 5 de Outubro, em Faro, nas salas respectivas, a fim de realizar
a prova escrita de conhecimentos gerais, com carácter eliminatório,
munidos do bilhete de identidade ou de documento válido com foto-
grafia.
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Relação dos candidatos admitidos

Sala 200 A:

Adriana Patrícia Costa das Dores Sousa.
Aldina Celisa Vasconcelos Berenguer.
Alexandra Gomes de Mendonça Pereira.
Alexandra Isabel Pereira Duarte.
Alexandra Maria Gil Gomes dos Reis.
Alexandrina Maria Gomes Lima.
Ana Cristina Barão Santos Ramos.
Ana Cristina Barão Serra.
Ana Cristina Brito Silva Cardoso.
Ana Cristina Correia Ventura.
Ana Cristina Custódio Gaspar.
Ana Cristina da Conceição de Sousa.
Ana Cristina das Neves Quintas.
Ana Cristina de Brito Rodrigues Torres dos Santos.
Ana Cristina Leitão Correia.
Ana Cristina Martins dos Santos.
Ana Cristina Martins Ribeiros.
Ana Cristina Martins Rodrigues Simões Cerca.
Ana Cristina Nobre de Morais.
Ana Cristina Sousa Correia.
Ana Cristina Vicente da Silva.
Ana Dulcineia do Rosário Brás de Almeida.
Ana Filipa Veliça Poeira.
Ana Isa Saúde Caboz Ribeiro.
Ana Isabel Bandarra Soromenho Silva.
Ana Isabel Canhestro Soares Gil.
Ana Isabel Carrilho Marques.
Ana Lúcia da Costa Fernandes Oliveira.
Ana Lúcia Miguel Neves.
Ana Lúcia Pereira Jacinto de Sousa Pinto.

Sala 200 B:

Ana Luísa da Palma Cavalheiro Ascenso.
Ana Luísa Gonçalves Fernandes Cláudio.
Ana Luísa Neto Reis Simões.
Ana Luísa Soares Santos Silva.
Ana Manuela Rodrigues do Ó.
Ana Margarida Farias Ramos.
Ana Margarida Pinto Lopes.
Ana Maria Barreto Almiro Ribeiro.
Ana Maria Cavaco Simão Pardal.
Ana Maria Correia Nunes.
Ana Maria Soares Monteiro Perdigão.
Ana Micaela Graça e Costa.
Ana Paula Albino Ferro.
Ana Paula Barreiros Viegas Agostinho.
Ana Paula dos Barros Pereira.
Ana Paula Guerreiro dos Santos.
Ana Paula Nunes de Oliveira Silva.
Ana Rita dos Santos Correia.
Ana Sofia Machado Raposo.
Ana Sofia Piloto Parra.
Ana Teresa Cavaco Aguiar.
Ana Teresa Silvestre dos Santos Costa da Silva.
Ana Vitória da Silva Dias.
Anabela Maria Diogo Fernandes.
Anabela Rei Viegas.
Anaísa Lopes Conhoto.
André Miguel Matos.
Andreia Alexandra Ramos da Cruz.
Andreia Ascensão Trindade Guerreiro.
Andreia Raquel da Brites Mansinho Vieira.

Sala 200 C:

Andreia Sofia de Sousa Godinho Ferreira.
Ângela Cristina de Sousa Lourenço.
Ângela Maria Marques Estêvão Teixeira.
Ângela Maria Monteiro.
Ângela Maria Saúde Viegas Valério.
António Fragoso da Fonseca.
Armanda Narciso dos Santos Silva Santos.
Audrey Guerreiro.
Belmira de Fátima Gomes Antunes.
Bibiana Maria Coelho Carlos.
Brígida Andreia Pires Santinho.
Brígida Inês do Sacramento Gomes.
Bruno Miguel Lourenço Pereira.

Carina Heloísa Gonçalves Cunha da Cruz Vieira.
Carina Isabel Pereira Lopes.
Carina Teixeira Piriquito Guerreiro.
Carla Alexandra de Jesus Marques.
Carla Alexandra Estêvão Machado Canhoto.
Carla Cristina Cavaco Simão.
Carla Isabel Pacheco Gomes.
Carla Isabel Rodrigues Gonçalves.
Carla Loureiro Ferreira.
Carla Maria Martins Gonçalves Batista.
Carla Maria Nunes Castanho da Cruz.
Carla Patrícia Rodrigues Baião.
Carla Sofia de Jesus Romana Duarte.
Carla Sofia Dias Gomes.
Carla Sofia Gonçalves Peixoto.
Carla Sofia Jerónimo Quintino.
Carla Wong Brito.

Sala 201:

Carlos Manuel Damasceno Duarte.
Carlos Manuel Matias Pires.
Carlos Sousa Veiga.
Carmen Paula Cabaça Rodrigues Baço.
Carmen Sofia da Silva Vieira.
Carolina Moreira Boto Santos.
Cátia Carolina Faísca de Matos.
Cecília Paula Pinto Viegas.
Celéce do Rosário Candeias Cavaco Rodrigues.
Celeste da Conceição da Costa Tavares.
Celeste Maria Santos Madeira Romão.
Célia Cristina Couto da Graça Andrade.
Célia Cristina Martins Gonçalves Domingos.
Célia Maria Correia Quitério Colucas.
Célia Maria Palma Dias.
Célia Martins Luís Borges.
Cidália Nascimento Rosário Pacheco.
Cláudia Cristina de Brito Silvestre.
Cláudia Cristina de Sousa Correia Atanásio.
Cláudia Cristina Ramires dos Santos.
Cláudia Cristina Rodrigues Baião.
Cláudia dos Santos das Neves.
Cláudia Filipa Norte Curto.
Cláudia Isabel dos Santos Estêvão Matias.
Cláudia Isabel Vargues Viegas.
Cláudia Madeira Santana.
Cláudia Maria Afonso David Martins.
Cláudia Maria Correia dos Santos.
Cláudia Maria Dias Pereira.
Cláudia Patrícia Martins dos Santos.

Sala 202:

Cláudia Paula Gago Pedro Teixeira.
Cláudia Sónia Ramos Batista de Sousa.
Cristiano Dias André.
Cristiano Miguel Quintela Afonso.
Cristina Andreia Costa Miguel.
Cristina Guerreiro Vaz.
Cristina Isabel dos Santos Reis Medeiros Branco.
Cristina Isabel Ramos Raimundo Pereira Guerreiro.
Cristina Maria Clemente Rodrigues da Costa.
Cristova Linda dos Santos Rosa Geada.
Custódia Maria dos Santos Andorinha.
Daniel Brás Gregório do Carmo.
Daniela Alexandra Valério Alves.
David Alexandre Duarte Nunes.
Débora Dias Espírito Santo.
Diana Maria Duarte Gonçalves Lopes.
Dulceneia Jesus Reis e Silva.
Élia Patrícia Vargues da Silva.
Elisabete Borges Martins.
Elisabete Clara Gomes Machado.
Elisabete Leonor Ferreira David.
Elisabete Loução Mascarenhas.
Elisabete Maria de Brito Sousa.
Elisabete Maria Lopes dos Reis.
Elisabete Maria Vargues da Silva.
Elsa Cristina Alves Bento Tomé.
Elsa Cristina Salgado Nogueira.
Elsa Maria Viegas Dias.
Emanuel dos Santos José.
Esmeralda Rosa de Sousa Mesquita Nogueira.
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Sala 203:

Ester Maria Rochinha Pescadinha da Fonseca Quintanilha.
Eunice Maria Gomes de Sousa Maia Mendes.
Eva Margarida Beirão Pinto Contreiras.
Fátima Ana Muzavor.
Fátima Isabel Rosa Gonçalves.
Fátima Susana Faustino Ladeira.
Fernanda de Sousa Lopes.
Fernanda Paula Dias Castanheira.
Fernando Vasco Bentes Cortes.
Filipa Alexandra Brito Guerreiro.
Filipa Alexandra dos Santos.
Filipa Maria Soares Rolão.
Filipe José Correia Guia.
Filipe José Martinho Fernandes da Silva Rolão.
Filipe Pereira Carvalho.
Filomena do Rosário Andrade Soares Raposo.
Flávia Viegas Neto Correia.
Florbela Adelaide dos Santos Viegas.
Francisco José Borges de Quintanilha e Mendonça.
Francisco Manuel Leal Paixão.
Georgina Maria Vieira Vedes.
Goreti Filipa Santos Mestre.
Graça Cristina Carmelo de Mendonça Afra e Castro Reis.
Graça Maria da Cruz Tavares Anjinho.
Graça Maria Santiago Barreto da Silva.
Hélder Renato Pires Mendonça.
Helena de Jesus Guerreiro Brás.
Helena dos Santos Soares.
Hélia Carina Guerreiro Assunção.
Hélio David Soares dos Santos.

Sala 205:

Hélio João da Conceição de Jesus.
Hugo António Cabrita Cândido.
Hugo Filipe Barbosa Modesto.
Hugo Filipe Vieira Vedes.
Idália Maria Martins Gonçalves.
Idalina de Jesus de Sousa Gonzalez.
Inês Isabel Duarte Gonçalves de Matos Manhita.
Iolanda da Conceição Mesquita Alves Veiga.
Isa Paula Jerónimo dos Santos.
Isabel da Conceição Pereira Serafim.
Isabel Maria da Conceição Marques.
Isabel Maria Leal Cabo Verde Cordeiro.
Isabel Maria Martins Vasco.
Isabel Ramada Fernandes.
Isadora Goreti Serôdio Vairinhos da Silva.
Isália José Farrobinha Rufino.
Ivan Houari Gomes Lafayette.
Ivo Miguel da Silva dos Reis.
Ivone Carla Baptista da Silva.
Jaime Manuel Machado Dias Ferreira.
Joana Marieta Viegas da Silva Pereira.
João Carlos Drummond Piteira Vaz de Barros.
João Carlos Gonçalves Ferreira Sampaio.
João Gonçalo Marcelino Bandeira.
João Leonardo Pereira Martins.
João Luís Guedelha Rebelo Marques.
João Manuel do Carmo Pires.
João Pedro Bento da Costa.
Jorge Humberto Cereja da Conceição.
Jorge Manuel dos Santos Soares.

Sala 210:

Jorge Miguel Tendeiro Batista.
Jorge Paulo Teixeira Braz.
José Jorge Ramalhinho Prazeres.
José Manuel Ventura Coelho.
Josélia de Jesus Martins.
Josélia Maria Moreira Boto Rodrigues.
Joselina Venceslau do Brito.
Judite Maria Ribeiro Rosa.
Juliana Maria Terlica Revés.
Julieta Martins Lemos d’Almeida.
Laura Maria Samuel dos Santos.
Laurinda Martins da Costa Marcelino.
Lénia Mafalda Pereira Gamito Ribeiro.
Leonel Salvador dos Santos da Conceição.

Leonilde Maria Gonçalves de Jesus Martins.
Lídia Maria Carriço Correia Lopes Martins.
Lídia Maria Duarte Mateus.
Liliana Marisa Geraldes Moreiras Madureira de Almeida.
Lúcia Filipa Morais Jorge.
Luís Carlos Pereira Cristóvão.
Luís Fernando Nobre Justino Guerreiro.
Luís Filipe Costa Gamito.
Luís Filipe Gordinho dos Santos.
Luís Filipe Pereira Nogueira.
Luís Miguel Afonso da Palma Dias Gonçalves.
Luís Miguel Neves.
Luís Miguel Paulino Duarte.
Lurdes Frederico Olivares Pereira.
Madalena de Jesus Gonçalves da Rosa.
Madalena Gaspar Dentinho.

Sala 215:

Mafalda Sofia Mourão Conceição Silva Morais.
Magda Maria Ribeiro dos Santos Rita.
Magda Marília de Castro Fontoura Lopes.
Mara Lúcia Batista Santos Bernardo.
Márcio José Gomes Laginha.
Marco António Domingos Pedro.
Marco Nuno Marcos Morgado de Piedade Marques.
Margarete de Sousa Nascimento.
Margarida Isabel Guerreiro Emídio.
Margarida Isabel Pacheco Montes.
Margarida Maria Cruz Paredes.
Maria Adelaide Rosa Lourenço Fernandes.
Maria Alexandra Viegas Martins Simões.
Maria Amélia Oliveira Guerra Marques.
Maria Antónia Marques Rodrigues.
Maria Clara Patrício Janeiro.
Maria Cristina Vieira Pereira.
Maria da Assunção Peixoto Miranda.
Maria da Assunção Rodrigues da Silva.
Maria da Conceição Correia Sequeira.
Maria da Glória Veiga.
Maria da Graça Bartilotti do Vale Roxo.
Maria de Fátima Inácio do Nascimento.
Maria de Guadalupe Pereira Rendeiro Marcelino.
Maria de Jesus Dias Vicente.
Maria de Lurdes da Encarnação Limpo de Lacerda Pestana Girão.
Maria do Rosário Vicente da Silva.
Maria Dulce Martins Figueiras.
Maria Edite da Costa.
Maria Elisabete Pereira Osório.

Sala 300 A:

Maria Estela Evaristo Fernandes Soares Torres.
Maria Filomena Amaro do Nascimento.
Maria Filomena dos Santos Correia.
Maria Filomena Moreira Conceição Magalhães.
Maria Gabriela Martins Constantino Costa.
Maria Goreti dos Santos do Rosário Rufino.
Maria Hortense Martins Nunes.
Maria Inês Pacheco de Lima Nobre.
Maria Inês Silva Ruas.
Maria Ivone Andrez Ferreira.
Maria José da Silva Ramos.
Maria José Fernandes Domingos Duarte Portela.
Maria José Lourenço Guedelha Palma.
Maria José Ludovina Mestre.
Maria José Martins Nogueira.
Maria José Mendes Leal Guerreiro Valente.
Maria José Vidigal dos Santos.
Maria Leonor Gulipa Lopes.
Maria Leonor Teixeira Catarino.
Maria Manuela Domingos Pereira.
Maria Manuela Gonçalves Bandeiras Gago.
Maria Manuela Martins Domingos.
Maria Margarida Ribeiro Y Alberty Neto Alves.
Maria Neves do Carmo Caetano.
Maria Paula Borralho Sarilho.
Maria Paula Dias Anastácio Pereira.
Maria Paula Fernandes Oliveira.
Maria Paula Mendes Gonçalves Henriques.
Maria Teresa Correia Gomes.
Maria Valéria Martins dos Ramos.
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Sala 310 A:

Mariana de Fátima Costa Marcelo.
Marina Isabel Pacheco Montes dos Santos.
Marisa Alexandra da Silva Carvalho Coelho.
Marisa Leonor Correia Ramos.
Marta Isabel Cabrita dos Santos.
Marta Isabel Macio Vilas.
Marta Isabel Neto Mendonça.
Marta Isabel Neves Dias.
Marta Isabel Pires Botelho Dimas.
Marta Ramalho Ramos.
Marta Suzana Estreia de Esberard.
Miguel Ângelo Afonso Martins.
Miguel Ângelo Martins Gonçalves.
Milene Guerreiro Tomé.
Milene Mara do Carmo Santos.
Milene Sofia Neves Silvestre.
Miriam Hortense Pereira Alexandre.
Mónica de Jesus Galhofa Pinto.
Mónica Gaspar Lima da Cruz.
Mónica Isabel Pires do Nascimento.
Mónica Paula Ribeiro Parreira Guerreiro Dias.
Mónica Sofia Gonçalves do Nascimento.
Mónica Sofia Luz Vidal do Carmo.
Mónica Sofia Rodrigues Pereira.
Natacha Andrea Anacleto Tendinha Pinto de Carvalho.
Natália Estêvão Gonçalves Cachaço Rocha.
Natália Gomes de Sousa.
Natália Maria Nunes Guerreiro Cabeleira.
Natércia da Conceição Coelho Batista Gonçalves.
Natércia do Carmo Martins Maria Saboia.

Sala 209:

Natércia Feliciano Mestre.
Neide Regina de Oliveira Lousa.
Nélia Maria Teixeira da Encarnação Gomes.
Nelson Miguel Gonçalves Valente.
Nelson Neves Batista.
Nisolina Maria Farrobal Soares Pinheiro.
Nívio Jair Galacho Bastos.
Noélia Cristóvão Neto Encarnação.
Noémia Maria Gomes Rita.
Norberta Maria Santos Gonçalves.
Nuno Miguel Ruas da Encarnação.
Olga Cristina Quitério Pinheiro Vidal.
Patrícia Alexandra Machado Martins Parra.
Patrícia Carla Pestana Martins Carromba.
Patrícia da Conceição Neto Joaquim.
Patrícia Isabel Neto Neves.
Patrícia Maria Gonçalves Faísca.
Patrícia Susana Crespo Cavaco.
Paula Argentina Palmeira Fernandes.
Paula Brígida Fernandes de Almeida Martins Transmontano.

Sala 204:

Paula Carla Franco Lopes Gil.
Paula Cristina Gonçalves Leitão Rocha.
Paula Cristina Serrano Geraldo Silva.
Paula Filomena de Campos Telo Murta Pereira Graça Mira.
Paula Timóteo Guerreiro dos Santos Retré.
Paulo Alexandre Cascalheira da Silva.
Paulo Filipe do Nascimento Carapucinha Teixeira.
Paulo Jorge Neiva Gonçalves.
Paulo Miguel Sancho Custódio.
Pedro Joaquim Madeira Lacão.
Pedro Miguel Duarte Ramos.
Pedro Miguel Leite Carneiro Geraldes Nunes.
Pedro Miguel Manita Pereira da Cruz.
Pedro Miguel Vieira Nobre.
Pedro Regada da Cruz Nunes.

Sala 216:

Rafael de Jesus Gonzalez Bandeiras.
Regina Maria Fernandes Domingues.
Ricardo Fernandes Pedro.
Ricardo Filipe Cartaxo Feliciano.
Ricardo Inácio de Castro.
Ricardo Manuel Pereira Tomás.

Ricardo Miguel Nunes Bota.
Rita Alexandra Caetano Branco.
Rita Isabel Bernardo Felício.
Rita Margarida Cotrim Barata Figueiredo e Encarnação.
Rogério Cerqueira Pires.
Rosa Maria Dias Pereira.
Rosa Maria Tendeiro Cavaco Nobre.
Rosália da Conceição Alves Medeiros.
Rossana Patrícia Costa Miguel.

Sala 300 B:

Rui José Godinho Correia Bexiga.
Rui Manuel Guerreiro da Fonseca Laranjo.
Rui Patrício da Rocha Guerreiro.
Rui Pedro da Costa Conceição.
Sandra Cristina do Serro Martinho.
Sandra Cristina Domingues Brásia de Jesus.
Sandra Cristina Rabeca João.
Sandra Isabel Antunes Cavaco.
Sandra Isabel Casimiro Pires Rocheta de Soares Valente.
Sandra Isabel Correia de Sousa Pereira.
Sandra Isabel da Palma Soares Martins.
Sandra Isabel Estêvão Serra.
Sandra Isabel Fernandes Pereira.
Sandra Isabel Samuel dos Santos.
Sandra Maria Martins Cristina.

Sala 300 C:

Sandra Maria Santos de Abreu.
Sandra Odete Romão Barbeiro.
Sandra Sofia Martins Alvino.
Sandrina Candeias Correia.
Sara Alexandra Gonçalves dos Santos.
Sara da Conceição Pereira Silvestre.
Sara Filipa Guerreiro Roma.
Sérgio Emanuel Lopes Carneiro.
Sérgio Lopes da Piedade.
Sérgio Manuel Chaveiro Gatinho.
Sérgio Miguel Tenreiro Tomás.
Sílvia Andreia Freitas Artilheiro.
Sílvia Belchior Rosário Teixeira.
Sílvia Coelho Sousa da Silva Domingues.
Sílvia Cristina Custódio Mendes Gonçalves.

Sala 303:

Sílvia Cristina Faísca Vargas.
Sílvia de Jesus da Silva Rosa.
Sílvia Fernandes Martins Saraiva.
Sílvia Isabel Candeias Estevens.
Sílvia Maria do Bento Pereira.
Sílvia Mendonça Nunes António.
Sílvia Rodrigues da Silva.
Sílvia Teixeira Dourado.
Sofia Cristina Palma Gonçalves.
Sofia Isabel Guerreiro do Carmo.
Sofia Isabel Ruas Fernandes Casimiro Murta.
Sónia Correia Branco dos Santos de Sousa.
Sónia Cristina Pontes Ambrósio.
Sónia Cristina Reis Lopes.
Sónia Filipa Almeida Guerreiro Cavaco.

Sala 305:

Sónia Isabel Bernardo Gonçalves Emídio.
Sónia Isabel Silvestre Zacarias.
Sónia José Leote Inácio.
Sónia Margarida Fernandes Campos Gonçalves.
Sónia Maria Coelho Dias.
Sónia Maria dos Santos Costa.
Sónia Maria Palma Pereira José.
Sónia Marisa Peixe Rei de Brito.
Susana dos Reis Loureiro.
Susana dos Santos Candeias Gomes.
Susana Isabel Domingues Prazeres.
Susana Isabel Machado Martins Parra.
Susana Isabel Pacheco Martins.
Susana Isabel Reis Vaz Roma.
Susana Luísa dos Santos Ferreira Cavaco.
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Sala 312:

Susana Maria Medeiros Brito.
Tânia Merinela Tomaz Pereira Horta.
Tânia Sofia da Silva Guerreiro.
Telma Andreia Matos Santos.
Telma Marisa Lopes da Luz.
Telma Sónia Alferes da Silva.
Telmo Miguel Gonçalves Simões.
Teresa Cristina Afonso Faleiro.
Teresa Isabel Campos Gonçalves.
Teresa Isabel Guerreiro Quinta Gomes Gabin.
Teresa Maria dos Santos Coelho Silva.
Teresa Maria Pires Neves Rio Coles.
Teresa Sofia dos Reis Cordeiro.
Tiago Manuel Marcelino Bandeira.
Vanda Cristina da Costa Pires.

Sala 313:

Vanessa Cristina Castro de Oliveira.
Vanessa Fernandes Veloso.
Vânia Filipa de Almeida Cipriano.
Vânia Manuela Machinho Mendonça.
Vera Cristina Jorge Rodrigues Silva.
Vera de Lima Duque Valério.
Vera Helena Vieira Custódio.
Vera Isabel Sotero Mateus.
Vera Lúcia da Silva Marçal.
Vera Lúcia Vieira Fernandes.
Vera Maria Gregório Torradinho Martins.
Vera Mónica Brás Borges.
Vera Mónica dos Santos Bárbara.
Vitória Barroso Fernandes Rodrigues Pinto.
Viviana Rodrigues de Jesus Romeira.
Zélia Maria Rocha Fernandes Pereira.

13 de Março de 2006. — O Presidente da Câmara, José Apolinário.
1000299293

Aviso n.º 136/2006
Torna-se público, em cumprimento do despacho datado de 7 de

Outubro de 2005, usando da faculdade 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,
na redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, o projecto
de lista de classificação final do concurso externo de ingresso para
10 lugares de auxiliar administrativo, do quadro de pessoal da Câmara
Municipal de Faro, aberto através de Aviso n.º 367/2003, publicado
no Diário da República, 3.ª série, n.º 14, de 17 de Janeiro de 2004,
nos termos dos artigos 15.º, 34.º e 38.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de
11 de Julho, adaptado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/
99, de 25 de Junho:

Projecto de lista de classificação final

Candidatos aprovados Valores

1.º Maria Eduarda Fernandes Chagas Reis ........................ 16,55
2.º Maria Manuela Soares Neto Palermo Dumiense ........ 16,33
3.º João Paulo de Vilhena Baptista .................................. 16,25
4.º Eunice de Sousa Arsénio Candeias .............................. 16,17
5.º Rui Pedro de Jesus de Sousa Domingos ...................... 16,11
6.º Diamantino José Arsénio ........................................... 16,08
7.º Ana Cristina dos Anjos Quinta Arcanjo .................... 16,05
8.º Maria Margarida Pereira Viegas Gago ........................ 16,00
9.º Avelino Paulo Mendes do Serro ................................. 15,94

10.º Susana de Fátima Pinto Teixeira Garibaldi (b) .......... 15,86
11.º Patrícia Carla Pestana Martins Carromba .................. 15,83
12.º Brígida Andreia Pires Santinho .................................. 15,72
13.º Isabel Maria Leal Cabo Verde Cordeiro ..................... 15,64
14.º Teresa Maria Nascimento Félix ................................. 15,58
15.º Fernanda de Sousa Lopes ............................................ 15,50
16.º Maria Filomena Moreira Conceição Magalhães ......... 15,47
17.º Sílvia Maria Costa Damas .......................................... 15,42
18.º Maria Manuela Domingos Pereira .............................. 15,36
19.º Maria José Vargues do Nascimento Palma ................. 15,33
20.º Susana Isabel Domingos Prazeres ............................... 15,30
21.º Ana Cristina das Neves Quintas ................................. 15,25
22.º Cláudia Cristina de Brito Silvestre .............................. 15,17
23.º Maria José Martins Nogueira ...................................... 15,03

Candidatos aprovados Valores

24.º Olga Maria de Sousa Ferreira Maio ............................ 15,00
25.º Rogério da Conceição Manuel .................................... 14,94
26.º Verónica Maria Guerreiro Pereira Valente ................. 14,83
27.º Ana Cristina Martins Ribeiros .................................... 14,78
28.º Ana Maria Rodrigues Felisberto Madeira ................... 14,58
29.º Maria Helena Ferreira Silva dos Santos ..................... 14,50
30.º Maria da Graça da Conceição Morgadinho dos Santos 14,33
31.º Elsa Maria Coelho Jacinto Fantasia ........................... 14,25
32.º Maria Antónia Dias Guerreiro Marques ..................... 14,22
33.º Nídia Maria Domingos Batista ................................... 14,19
34.º Susana Dias da Silva ................................................... 14,11
35.º Isa do Carmo Nascimento Aldeia ............................... 14,03
36.º Domingos Viegas Santos ............................................. 13,94
37.º José Manuel Cortegano Marcelo ................................ 13,83
38.º Marta Soares Alexandre ............................................. 13,78
39.º Vítor Manuel Machado ............................................... 13,69
40.º Ana Vitória Silva Dias ................................................ 13,50
41.º Carla Sofia Amorim ................................................... 13,39
42.º Maria Bárbara Silva Rosa Gomes ............................... 13,17
43.º Sandra Cristina Rosa Guerreiro ................................... 13,05
44.º Ana Cristina Custódio Martins ................................... 12,80
45.º Graça Maria Santiago Barreto da Silva ....................... 12,75
46.º Lúcia Filipa Morais Jorge ........................................... 12,55
47.º Márcia Daniela Guerreiro Horta ................................. 12,47
48.º Fernando Vasco Correia Marques ............................... 12,39
49.º João Pedro Bento da Costa ........................................ 12,28
50.º José António Baptista Pires ....................................... 12,17
51.º Eduarda do Carmo Mendonça Felício ......................... 12,13
52.º Maria Eugénia Martins Gonçalves .............................. 12,08
53.º Sandra Cristina Rabeca João ....................................... 12,00

Candidatos excluídos:

Ana Cristina Viegas Galvão Paiva Conceição (a).
Sandra Maria Martins Cristina (a).

(a) Excluídos por não terem comparecido à prova de conhecimen-
tos gerais e a entrevista profissional de selecção.

(b) Em cumprimento do disposto no artigo 3.º, n.º 1, do Decreto-
-Lei n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro.

Os candidatos deverão, querendo, no âmbito do exercício do direito
de participação dos interessados, dizer, por escrito, o que se lhes ofere-
cer, no prazo de 10 dias úteis, contados a partir da data da publicação
do presente aviso no Diário da República, nos termos do disposto no
artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, adaptado à ad-
ministração local, pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho.

Os candidatos poderão consultar o processo na Secção de Recruta-
mento da Câmara Municipal de Faro, entre as 9 e as 15 horas.

13 de Março de 2006. — O Presidente da Câmara, José Apolinário.
1000299292

CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL

Aviso n.º 113/2006
Abertura de procedimentos concursais para provimento

de cargos de direcção intermédia

1 — De acordo com o disposto nos artigos 20.º e 21.º da Lei n.º 2/
2004, de 15 de Janeiro, com a redacção que lhe foi conferida pela Lei
n.º 51/2005, de 30 de Agosto, aplicável por força do n.º 1 do artigo 9.º
do Decreto-Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril, torna-se público que a
Câmara Municipal do Funchal tem abertos procedimentos concursais
para provimento dos lugares de direcção intermédia abaixo indicados:

1) Cargos de direcção intermédia de 1.º grau:

a) Director do Departamento de Urbanismo.

2) Cargos de direcção intermédia de 2.º grau:

a) Chefe de Divisão de Arquivos (Departamento Adminis-
trativo);

b) Chefe de Divisão de Fiscalização Municipal (Departa-
mento Administrativo);

c) Director da Estação de Biologia Marinha do Funchal
(Departamento de Ciência);



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIEN.º 64 — 30 de Março de 2006 6741

d) Director do Gabinete de Informação Geográfica (De-
partamento de Planeamento Estratégico);

e) Chefe de Divisão de Estudos de Obras Municipais (De-
partamento de Planeamento Estratégico);

f) Chefe de Divisão de Gestão Urbanística da Zona Cen-
tro (Departamento de Urbanismo).

Os interessados deverão enviar requerimento de candidatura, dirigi-
do ao presidente da Câmara Municipal do Funchal, Praça do Municí-
pio, 9004-512 Funchal, no prazo de 10 dias úteis, a contar da data da
publicitação na Bolsa de Emprego Público (www.bep.gov.pt) das cor-
respondentes ofertas de emprego.

9 de Março de 2006. — O Vereador, por delegação do Presidente
da Câmara, Pedro Miguel Amaro de Bettencourt Calado.

1000299264

Aviso n.º 114/2006
Por meu despacho datado de 14 de Março, nomeei definitivamen-

te para a categoria de técnico superior de 2.ª classe (área de geogra-
fia), Sónia Maria Sousa Henriques e Noélia Sousa de Abreu, na se-
quência de aprovação no estágio do respectivo concurso externo de
ingresso, aberto por aviso publicado do Diário da República, 3.ª sé-
rie, n.º 187, de 10 de Agosto de 2004.

14 de Março de 2006. — O Vereador, por delegação do Presidente
da Câmara, Pedro Miguel Amaro de Bettencourt Calado.

1000299265

Aviso n.º 115/2006
1 — Nos termos do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, apli-

cável à administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de
Junho, torna-se público que se encontra aberto, pelo prazo de 15 dias
úteis, a contar do dia seguinte ao da presente publicação no Diário da
República, concurso externo de ingresso para provimento de 20 lu-
gares de cantoneiro de limpeza, do quadro de pessoal desta autarquia,
referência CE 2/2006.

2 — O concurso é válido apenas para o provimento dos lugares
acima mencionados.

3 — O local de trabalho — município do Funchal.
4 — Remuneração correspondente ao índice 155 (498,98 euros).

As condições de trabalho e as regalias sociais são as genericamente vi-
gentes e aplicáveis aos funcionários e agentes da administração local.

5 — Conteúdo funcional da carreira — o cantoneiro de limpeza
procede à remoção de lixos e equiparados, varredura e limpeza de ruas,
limpeza de sarjetas, lavagem das vias públicas, limpeza de chafariz,
remoção de lixeiras e extirpação de ervas.

6 — Métodos de selecção a utilizar — prova prática de avalia-
ção de conhecimentos e prova teórica oral de avaliação de conhe-
cimentos, ambas com carácter eliminatório. A classificação final
será a que resultar da média aritmética simples dos resultados ob-
tidos nos dois métodos de selecção, valorados segundo uma escala
de 0 a 20 valores.

6.1 — A prova prática de conhecimentos, com a duração máxima
de 30 minutos, consistirá na realização de tarefas no âmbito de lim-
peza de espaços públicos e da recolha de resíduos sólidos urbanos, tendo
em consideração o conteúdo funcional acima descrito.

6.2 — Programa da prova teórica oral de conhecimentos, que terá
a duração máxima de quinze minutos: cálculo numérico e aritmético
(manipulação de números e resolução de operações algébricas e arit-
méticas); direitos e deveres dos funcionários públicos e estatuto disci-
plinar (Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro); tipologia de resíduos
sólidos (bibliografia recomendada — capítulo II do Regulamento de
Resíduos Sólidos e de Comportamentos Poluentes no Concelho do
Funchal).

6.3 — O sistema de classificação final, incluindo a respectiva fór-
mula classificativa, consta das actas de reuniões do júri, sendo as
mesmas facultadas aos candidatos sempre que solicitadas.

7 — Podem concorrer os indivíduos que reúnam os requisitos ge-
rais constantes do n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de
11 de Julho, e possuam a escolaridade obrigatória.

8 — Quota de emprego — nos termos do n.º 1 do artigo 3.º, con-
jugado com o n.º 1 do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de
Fevereiro, é garantida a reserva de um lugar, por concurso, para can-
didatos com deficiência, com um grau de incapacidade igual ou supe-
rior a 60 %. Estes devem declarar no requerimento, sob compro-
misso de honra, o respectivo grau de incapacidade, o tipo de
deficiência e os meios de comunicação/expressão a utilizar no pro-
cesso de selecção, nos termos dos artigos 6.º e 7.º do diploma supra-
mencionado.

9 — Formalização das candidaturas — mediante requerimento, di-
rigido ao presidente da Câmara Municipal, entregue, conjuntamente
com os documentos que as devam instruir, no Departamento de Re-
cursos Humanos desta Câmara Municipal, Largo do Município, 9004-
-512 Funchal, pessoalmente, ou através de carta registada com aviso
de recepção dentro do prazo de abertura do concurso.

10 — Dos requerimentos deverão constar os seguintes elementos:
identificação completa (nome, filiação, naturalidade, número, data e
arquivo de identificação do bilhete de identidade), residência e estado
civil, referência ao concurso e data da publicação do aviso.

11 — O processo de candidatura deverá ser instruído com os do-
cumentos comprovativos da posse dos requisitos gerais de admissão a
concurso previstos no n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98,
de 11 de Julho, e com o certificado de habilitações literárias.

12 — É dispensável a apresentação dos documentos compro-
vativos da posse dos requisitos gerais, desde que os candidatos de-
clarem no requerimento, sob compromisso de honra, a situação
precisa em que se encontram relativamente a cada um dos requisi-
tos de admissão.

13 — Composição do júri do concurso:

Presidente — Henrique Miguel de Figueiredo da Silva da Costa
Neves, vereador.

Vogais efectivos:

Alberto Félix Andrade Aveiro, chefe de divisão, que substi-
tuirá o presidente nas suas faltas e impedimentos.

José Gregório Mendes Spínola, chefe de divisão.

Vogais suplentes:

Graciela Andrea Ramos de Sousa, engenheira do ambiente
de 1.ª classe.

Ana Cláudia Moita Pereira, técnica superior de 2.ª classe.

14 — As listas de candidatos admitidos e excluídos e as listas
classificativas serão afixadas no Departamento de Recursos Huma-
nos.

14 de Março de 2006. — O Vereador, por delegação do Presidente
da Câmara, Pedro Miguel Amaro de Bettencourt Calado.

1000299266

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 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 3/1995, emitido em 20 de Fevereiro de 1995 e regis-
tado em 20 de Fevereiro de 1995, em nome de HR & L, Sociedade
Imobiliária, L.da, com sede em Urbanização dos Castelos Velhos,
Guarda, contribuinte n.º 502768843, para o prédio sito em Castelos
Velhos, Guarda, freguesia de São Vicente, Guarda, descrito na Con-
servatória do Registo Predial da Guarda, sob o n.º 805/19880106, e
inscrito na matriz sob o artigo 879, 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 pela
firma HR & L, Sociedade Imobiliária, L.da, com sede em Urbanização
dos Castelos Velhos/Guarda, contribuinte n.º 502768843 e consta do
seguinte:

Pretende-se nos lotes n.os 24 a 31, destinados a (moradias gemi-
nadas), proceder à sua anexação com vista à criação de um
único lote destinado à construção de um edifício de habitação
colectiva, mantendo-se no entanto o mesmo número de fo-
gos já anteriormente aprovado (8), com uma ligeira redução
na área total de construção de habitação (- 69 m2) e um ligei-
ro acréscimo na área total de construção de garagens (+
106 m2);

A referida proposta de alteração da licença de operação de lo-
teamento, encontra-se disponível para consulta nos dias úteis,
das 9 horas às 12 horas e 30 minutos e das 14 às 16 horas, na
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Secção de Obras Particulares da Câmara Municipal da Guarda,
sita na Praça do Município, Guarda, acompanhada da infor-
mação técnica, elaborada pelo Departamento de Planeamen-
to 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-
do ao presidente da Câmara Municipal da Guarda, e dentro do prazo
de discussão pública.

17 de Fevereiro de 2006. — O Presidente da Câmara, Joaquim
Carlos Dias Valente. 1000299284

CÂMARA MUNICIPAL DE LAGOS

Aviso n.º 102/2006
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, torna-se público que, por
despacho do presidente datado de 17 de Fevereiro de 2006, foi res-
cindido, a seu pedido, o contrato de trabalho a termo resolutivo cer-
to, celebrado com Paula Alexandra Morgado da Silva, na categoria de
técnico superior (psicologia), com efeitos a partir do dia 15 de Feve-
reiro de 2006, inclusive, em virtude de nesta data ter iniciado um
contrato administrativo de provimento na carreira de técnico superi-
or (psicologia).

22 de Fevereiro de 2006. — Por delegação de assinatura, a Chefe
de Divisão de Recursos Humanos, Maria Eva Agostinho de Sousa.

1000299286

CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA

Aviso
Abertura de período de discussão pública

1 — Nos termos do artigo 22.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, faz-se público que se encontra aberto a partir do 8.º dia a
contar da presente publicação, e pelo prazo de 15 dias, o período de
discussão pública para aprovação do pedido de licenciamento da ope-
ração de loteamento/emparcelamento a levar a efeito na Calçada da
Picheleira, 119-125 e 127-129, pertencente à freguesia do Beato,
durante o qual os interessados poderão apresentar as suas reclama-
ções, observações ou sugestões.

2 — Durante este período os interessados poderão consultar o pro-
jecto de loteamento, bem como a informação técnica elaborada pe-
los serviços municipais competentes, devendo dirigir-se à Divisão de
Administração, Relações Públicas e Apreciação Liminar (Gabinete de
Relações Públicas) da Direcção Municipal de Gestão Urbanística, Edi-
fício CML, Campo Grande, 25, 3.º, F.

3 — Os interessados deverão apresentar as suas reclamações, ob-
servações ou sugestões em ofício devidamente identificado, dirigido
ao presidente da Câmara Municipal de Lisboa, podendo utilizar para
o efeito impresso próprio que pode ser obtido nos locais acima refe-
ridos.

6 de Março de 2006. — A Vereadora, Gabriela Seara.
3000197826

Aviso
Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 59.º, 69.º e 70.º do De-

creto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro, que aprovou o Estatuto Disci-
plinar dos Funcionários e Agentes da Administração Central, Regio-
nal e Local (doravante designado por Estatuto Disciplinar), notifica-se
José Manuel Rodrigues Ramos, com a categoria de cantoneiro de lim-
peza, funcionário da Câmara Municipal de Lisboa, de que, na sequên-
cia do processo disciplinar n.º 3/2004 PDI, e por despacho datado de
4 de Novembro de 2005 do director municipal de Recursos Humanos,
Professor Dr. Pedro Cordeiro, exarado ao abrigo da subdelegação de
competências constante do Despacho n.º 175/P/2005, de 22 de Se-
tembro, publicado no Boletim Municipal, n.º 606, de 29 de Setembro
de 2005, foi-lhe aplicada a pena de suspensão pelo período de 121 dias,
suspensa pelo período de um ano, nos termos do artigo 33.º do Esta-
tuto Disciplinar.

A pena foi-lhe aplicada por ter faltado ao serviço num total de
22 faltas interpoladas, sem apresentar qualquer justificação; o que

consubstanciou uma infracção disciplinar, por violação do dever de
assiduidade, punível com pena de suspensão pelo período de 121 dias,
suspensa pelo período de um ano, nos termos do artigo 11.º, n.º 1,
alínea c), e n.os 3 e 4 do artigo 12.º do Estatuto Disciplinar.

A pena produzirá efeitos 15 dias após a publicação do presente aviso.
O funcionário poderá interpor recurso hierárquico e contencioso,

nos termos da lei.

7 de Março de 2006. — O Director Municipal, Luís Centeno Fra-
goso. 3000197828

Aviso
Cessação de contrato de trabalho

a termo resolutivo certo

Por despacho de 15 de Fevereiro de 2006 da vereadora da área
de Gestão dos Recursos Humanos, Dr.ª Marina João da Fonse-
ca Lopes Ferreira, com a delegação de competências confe-
rida pelo despacho n.º 72/P/2006, de 16 de Fevereiro (Bole-
tim Municipal, n.º 626, de 16 de Fevereiro de 2006):

Susana Raquel Marcelo de Matos Tamagnini, técnico profissional de
2.ª classe (arquivo) — foi autorizado o pedido de cessação de con-
trato de trabalho a termo resolutivo certo, a partir do dia 1 de Fe-
vereiro de 2006.

20 de Março de 2006. — O Director Municipal, Luís Centeno Fra-
goso. 3000197829

Aviso
Nomeações

Por despacho de 23 de Fevereiro de 2006, do director municipal
de Recursos Humanos (subdelegação de 16 de Janeiro de 2006,
Boletim Municipal, n.º 623, de 26 de Janeiro de 2006):

António Luís da Conceição, Carla Alexandra Fernandes de Pinho, João
Francisco Duarte Rodrigues, Jorge Franclim Costa Gomes da Silva,
José Abel Henriques Robalo, José Mário Barradas Calvo, Julieta
Maria Vicente Gonçalves Cavaco, Laura Alves do Rosário Lucas,
Lídia Maria Geraldes Branco e Manuel Braga Moreno Ferreira,
técnicos superiores de 2.ª classe, do grupo de pessoal técnico supe-
rior — nomeados, precedendo concurso, técnicos superiores de
1.ª classe, do grupo de pessoal técnico superior, do quadro de pes-
soal deste município.

20 de Março de 2006. — O Director Municipal, Luís Centeno Fra-
goso. 3000197830

Aviso
Nomeação

Aprovação em estágio

Por despacho de 9 de Março de 2006 do director municipal de
Recursos Humanos (subdelegação de 16 de Janeiro de 2006,
Boletim Municipal, n.º 623, de 26 de Janeiro de 2006):

Rui Pedro Estêvão da Silva Santos Pereira, técnico superior, esta-
giário (filosofia) — nomeado, na sequência de aprovação em es-
tágio probatório, técnico superior de 2.ª classe (filosofia), do
grupo de pessoal técnico superior, do quadro de pessoal deste
município.

20 de Março de 2006. — O Director Municipal, Luís Centeno Fra-
goso. 3000197831

Aviso
Nomeações

Por despacho de 3 de Março de 2006 do director municipal de
Recursos Humanos (subdelegação de 16 de Janeiro de 2006,
Boletim Municipal, n.º 623, de 26 de Janeiro de 2006):

Isabel Maria Lobato Catarino e Sandra Maria da Conceição Cordei-
ro Marques, técnicos profissionais de 2.ª classe (ambiente) — no-
meados, procedendo concurso, técnicos profissionais de 1.ª classe
(ambiente), do grupo de pessoal técnico-profissional, do quadro de
pessoal deste município.

20 de Março de 2006. — O Director Municipal, Luís Centeno Fra-
goso. 3000197832
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Aviso
Nomeações

Por despacho de 3 de Março de 2006, do director municipal de
Recursos Humanos (subdelegação de 16 de Janeiro de 2006,
Boletim Municipal, n.º 623, de 26 de Janeiro de 2006):

Ana Cristina Gonçalves Arada Dias, António José Borges Pinto,
António José da Costa Marques, António Viegas da Costa, Bru-
no Miguel Dias Aguilar Correia, Bruno Miguel Neves Florêncio,
Cândida Isabel Pereira Soares, Carlos Alberto Mendes Andorinha,
Daniel Fernandes Brás, Delfim de Almeida, Egídio Henrique Ri-
beiro Gonçalves, Elisabete Novais de Almeida Monteiro, João
Carlos Alcobia Cortesão, João Miguel Teles Ferreira Brasil, Jorge
Manuel Matias dos Santos, José António Nunes do Dese. Orto
Videira, José Carlos Pereira Soares, Luís Borges Semedo, Luís
Manuel de Matos Fernandes, Maria de Fátima Rodrigues Bote-
lho Simões, Maria de Lurdes Sentieiro Pereira Fidalgo, Nuno
Miguel Duarte de Sousa Almeida, Paulo Alexandre Ferreira de
Oliveira, Paulo César Correia Serra, Paulo Manuel Afonso Aze-
vedo, Pedro Jorge Fialho Lopes Borrões, Rosa Maria da Silva Varela
Antunes, Ricardo Alexandre Peres Pereira e Vítor David Alves
Fonseca dos Santos Costa — nomeados, precedendo concurso,
coveiros, do grupo de pessoal auxiliar, do quadro de pessoal deste
município.

15 de Março de 2006. — O Director Municipal, Luís Centeno Fra-
goso. 3000197833

CÂMARA MUNICIPAL DE LOUSADA

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, aplicado à administra-
ção local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, torna-se
público que, por despacho de 3 do corrente mês, autorizei a celebra-
ção do contrato de trabalho a termo certo, pelo prazo de 12 meses,
podendo ser objecto de renovação mas a sua duração total não pode-
rá exceder 3 anos incluindo renovações, nem ser renovado mais de
duas vezes, de acordo com o n.º 1 do artigo 139.º da Lei n.º 99/2003,
de 27 de Agosto, com Rui Pedro de Araújo Mendes, para exercer
funções inerentes à categoria de técnico superior (engenheiro civil),
a partir do dia 3 de Janeiro de 2006.

4 de Janeiro de 2006. — O Presidente da Câmara, Jorge Manuel
Fernandes Malheiro de Magalhães. 3000195507

CÂMARA MUNICIPAL DE MATOSINHOS

Aviso n.º 123/2006
Discussão pública

Guilherme Manuel Lopes Pinto, presidente da Câmara Municipal de
Matosinhos:

Torna público, no uso das competências que lhe são atribuídas pelo
artigo 68.º, n.º 1, alínea v), do Decreto-Lei n.º 169/99, de 18 de Se-
tembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de
Janeiro, conjugado com o artigo 131.º do Código do Procedimento
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de
Novembro, com a nova redacção conferida pelo Decreto-Lei n.º 6/
96, de 31 de Janeiro, que na execução do que dispõe o n.º 2 do ar-
tigo 33.º, conjugado o n.º 3 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 555/99,
de 16 de Dezembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei
n.º 177/2001, de 4 de Junho, se procede à discussão pública da altera-
ção da licença da operação de loteamento titulada pelo Alvará n.º 12/
73, através do qual é licenciada a alteração ao Alvará de Loteamento
n.º 12/73 que incide sobre o prédio localizado na Urbanização do
Padrão, na freguesia de Leça do Balio, passado em nome de António
Alves Quelhas.

Mais torna público que a referida alteração, respeitante ao requeri-
mento n.º 12805/2005, de 17 de Outubro, em nome de Maria Fer-
nanda Silva Gaio para a parcela de terreno descrita na Conservatória
do Registo Predial de Matosinhos sob o n.º 02574/040604, e inscrita
na matriz sob o artigo 5020, consta do seguinte:

1) Aumento da área de implantação, passando de 70 m2 para
91 m2; aumento da área total de construção passando de
210 m2 para 273 m2.

Os interessados devem dirigir por escrito as suas sugestões ao pre-
sidente da Câmara Municipal de Matosinhos, dentro do prazo de
15 dias após publicação do presente aviso no Diário da República,
3.ª série.

24 de Fevereiro de 2006. — O Presidente da Câmara, Guilherme
Manuel Lopes Pinto. 1000299275

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTEMOR-O-VELHO

Aviso n.º 06/2006-RH
Contratos a termo resolutivo certo

Em cumprimento do disposto na alínea b) do artigo 34.º do Decre-
to-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado à administração local
pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, torna-se público que
foram celebrados os contratos de trabalho a termo resolutivo certo
com os seguintes trabalhadores:

Adérito José da Costa Carneiro — operário altamente qualifica-
do (mecânico) remunerado pelo escalão 1, índice 189, pelo
prazo de um ano, com início em 23 de Novembro de 2005.

António Couceiro Nobre — operário semiqualificado (cantoneiro)
remunerado pelo escalão 1, índice 137, pelo prazo de seis
meses, com início em 23 de Novembro de 2005.

António João Viegas Nossa — operário semiqualificado (canto-
neiro) remunerado pelo escalão 1, índice 137, pelo prazo de
seis meses, com início em 23 de Novembro de 2005.

António Luís Ferreira Davim — operário semiqualificado (can-
toneiro) remunerado pelo escalão 1, índice 137, pelo prazo de
seis meses, com início em 23 de Novembro de 2005.

Armando Ferreira Simões — operário qualificado (jardineiro)
remunerado pelo escalão 1, índice 142, pelo prazo de um ano,
com início em 1 de Junho de 2005.

Augusto Breda Gonçalves — cantoneiro de limpeza — remune-
rado pelo escalão 1, índice 155, pelo prazo de um ano, com
início em 11 de Janeiro de 2006.

Cristina Isabel da Silva Pedreiro — auxiliar de serviços gerais —
remunerada pelo escalão 1, índice 128, pelo prazo de seis
meses, com início em 17 de Outubro de 2005.

Dália Maria de Oliveira Santos — auxiliar de serviços gerais —
remunerada pelo escalão 1, índice 128, pelo prazo de seis
meses, com início em 28 de Setembro de 2005.

Diana Margarida Pinto Figo Roxo — auxiliar técnico de turis-
mo — remunerada pelo escalão 1, índice 199, pelo prazo de
um ano, com início em 1 de Setembro de 2005.

Fernando Manuel dos Santos Dinis — cantoneiro de limpeza —
remunerado pelo escalão 1, índice 155, pelo prazo de um ano,
com início em 1 de Junho de 2005.

Filipa Alexandra da Silva Roxo — técnica superior de 2.ª classe,
estagiária (serviço social) remunerada pelo escalão 1, índi-
ce 321, pelo prazo de um ano, com início em 1 de Fevereiro
de 2006.

Francisco José Ascenso Campos — técnico superior de 2.ª clas-
se, estagiário (desporto/educação física) remunerado pelo es-
calão 1, índice 321, pelo prazo de um ano, com início em 12 de
Janeiro de 2006.

Francisco José Couceiro Nobre — auxiliar de serviços gerais —
remunerado pelo escalão 1, índice 128, pelo prazo de um ano,
com início em 13 de Setembro de 2005.

Gilberto da Costa Moio — operário semiqualificado (cantoneiro)
remunerado pelo escalão 1, índice 137, pelo prazo de seis
meses, com início em 23 de Novembro de 2005.

Jorge Manuel dos Santos Carvalho — operário qualificado (pe-
dreiro) remunerado pelo escalão 1, índice 142, pelo prazo de
um ano, com início em 16 de Agosto de 2005.

José António Azul Madaleno — operário altamente qualificado
(mecânico) remunerado pelo escalão 1, índice 189, pelo pra-
zo de um ano, com início em 9 de Janeiro de 2006.

Leandro de Sousa Pessanha — técnico profissional de 2.ª classe
(informática) remunerado pelo escalão 1, índice 199, pelo
prazo de um ano, com início em 21 de Setembro de 2005.

Marcelo Tiago de Jesus Santa Rita — auxiliar de serviços gerais —
remunerado pelo escalão 1, índice 128, pelo prazo de um ano,
com início em 6 de Fevereiro de 2006.

Maria de Fátima Oliveira Mendes — auxiliar de serviços gerais —
remunerada pelo escalão 1, índice 128, pelo prazo de seis
meses, com início em 17 de Outubro de 2005.



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIE N.º 64 — 30 de Março de 20066744

Marília da Conceição Neta Azul — cantoneira de limpeza —
remunerada pelo escalão 1, índice 155, pelo prazo de um ano,
com início em 2 de Fevereiro de 2006.

Mário Luís da Costa Melo Rama Bonito — auxiliar administra-
tivo — remunerado pelo escalão 1, índice 128, pelo prazo de
seis meses, com início em 6 de Outubro de 2005.

Mário Manuel Cavaleiro de Jesus — operário semiqualificado
(cantoneiro) remunerado pelo escalão 1, índice 137, pelo prazo
de um ano, com início em 13 de Outubro de 2005.

Nélia Mendes Matias — técnica profissional de 2.ª classe (ani-
mador sócio-cultural/desporto) remunerada pelo escalão 1,
índice 199, pelo prazo de um ano, com início em 16 de Se-
tembro de 2005.

Óscar da Silva — operário semiqualificado (cantoneiro) remune-
rado pelo escalão 1, índice 137, pelo prazo de seis meses, com
início em 23 de Novembro de 2005.

Pedro Jorge Mendes Simões — técnico superior de 2.ª classe,
estagiário (desporto/educação física) remunerado pelo escalão 1,
índice 321, pelo prazo de um ano, com início em 12 de Janei-
ro de 2006.

Ricardo Manuel Oliveira Freire — auxiliar de serviços gerais —
remunerado pelo escalão 1, índice 128, pelo prazo de seis
meses, com início em 6 de Outubro de 2005.

Rodrigo António Canoso Graça — cantoneiro de limpeza —
remunerado pelo escalão 1, índice 155, pelo prazo de um ano,
com início em 1 de Junho de 2005.

Rodrigo Octávio de Sousa Pessanha — auxiliar de serviços ge-
rais — remunerado pelo escalão 1, índice 128, pelo prazo de
seis meses, com início em 17 de Outubro de 2005.

Rui Pedro Jorge Couceiro — motorista de ligeiros — remunera-
do pelo escalão 1, índice 142, pelo prazo de um ano, com início
em 21 de Dezembro de 2005.

Sílvia Maria Andrade Simões — auxiliar de serviços gerais —
remunerada pelo escalão 1, índice 128, pelo prazo de seis
meses, com início em 16 de Setembro de 2005.

Tânia Raquel Ramos Rasteiro — técnica superior de 2.ª classe,
estagiária (engenheira civil) remunerada pelo escalão 1, índi-
ce 321, pelo prazo de um ano, com início em 21 de Setembro
de 2005.

Vitorino Lourenço Fernandes — operário qualificado (electricis-
ta) remunerado pelo escalão 1, índice 142, pelo prazo de um
ano, com início em 27 de Outubro de 2005.

10 de Fevereiro de 2006. — O Presidente da Câmara, Luís Manuel
Barbosa Marques Leal. 3000197781

Aviso n.º 07/2006-RH
Contratos a termo resolutivo certo

Em cumprimento do disposto na alínea b) do artigo 34.º do Decre-
to-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado à administração local
pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, torna-se público que:

Foram renovados os contratos de trabalho a termo resolutivo
certo com os seguintes trabalhadores:

Paulo António Barata Lourenço — técnico superior de
2.ª classe — sociologia, pelo prazo de um ano, com iní-
cio em 1 de Abril de 2005.

Rui Santos Ângelo Cavaleiro — técnico superior de 2.ª clas-
se — gestão e administração pública, pelo prazo de um
ano, com início em 13 de Abril de 2005.

Amândio José Rainho Correia Monteiro — operário quali-
ficado (canalizador), pelo prazo de um ano, com início
em 10 de Maio de 2005.

Ana Isabel Verão F. Cavaco — assistente administrativa,
pelo prazo de um ano, com início em 18 de Maio de 2005.

Augusto Breda Gonçalves — cantoneiro de limpeza, pelo
prazo de seis meses, com início em 17 de Junho de 2005.

Bruno Miguel Achando da Silva Graça — técnico superior
de 2.ª classe — engenheiro civil, pelo prazo de um ano,
com início em 15 de Junho de 2005.

Salvador Girão Ferreira — operário semiqualificado (canto-
neiro), pelo prazo de seis meses, com início em 21 de
Julho de 2005.

José da Silva Sousa — operário semiqualificado (cantoneiro),
pelo prazo de seis meses, com início em 21 de Julho de
2005.

Luísa Alexandra de Sá Marques — técnica superior de
2.ª classe — arquitecta, pelo prazo de um ano, com iní-
cio em 12 de Julho de 2005.

Ana Luísa Cabete Ferreira — técnica superior de 2.ª clas-
se — jornalismo, pelo prazo de um ano, com início em
16 de Julho de 2005.

Sérgio Rodrigo Fagundo Piroto — fiscal municipal, pelo
prazo de um ano, com início em 1 de Julho de 2005.

Hugo Miguel Correia de Santa Rita — operário qualificado
(electricista), pelo prazo de um ano, com início em 9 de
Agosto de 2005.

Hermínia Santos Fonseca Monteiro — cantoneira de lim-
peza, pelo prazo de um ano, com início em 22 de Setem-
bro de 2005.

Rita Couceiro Mendes Simões — engenheira técnica civil,
pelo prazo de um ano, com início em 1 de Outubro de
2005.

Maria Isabel Cunha Silva Pinto Costa Castanho — enge-
nheira técnica civil, pelo prazo de um ano, com início
em 1 de Outubro de 2005.

Francisco José Ferreira Gomes — motorista de ligeiros, pelo
prazo de um ano, com início em 1 de Outubro de 2005.

Paula Cristina Nunes de Aguiar — engenheira técnica civil,
pelo prazo de um ano, com início em 1 de Outubro de
2005.

Luís Miguel Lopes da Costa — técnico profissional cons-
trução civil, pelo prazo de um ano, com início em 1 de
Outubro de 2005.

Hugo Gonçalo Cadima Lopes — técnico profissional — to-
pógrafo, pelo prazo de um ano, com início em 1 de Ou-
tubro de 2005.

Flávio Nuno Leite Ferreira Imperial — técnico superior de
2.ª classe — história, pelo prazo de um ano, com início
em 2 de Outubro de 2005.

Sandra Andreia Dias Madeira Lopes — técnica superior de
2.ª classe — história, pelo prazo de um ano, com início
em 2 de Outubro de 2005.

Sandra Cristina Santos Gonçalves — auxiliar serviços gerais,
pelo prazo de um ano, com início em 15 de Novembro
de 2005.

Débora Fedra Simões Fernandes — técnica profissional SIG,
pelo prazo de um ano, com início em 9 de Novembro de
2005.

Paulo Manuel Marques Regala — motorista de ligeiros, pelo
prazo de um ano, com início em 29 de Novembro de
2005.

Maria Conceição Pereira Cardoso — auxiliar acção educa-
tiva, pelo prazo de um ano, com início em 27 de No-
vembro de 2005.

Lucinda Maria Roque Maia Fernandes — auxiliar serviços
gerais, pelo prazo de um ano, com início em 2 de De-
zembro de 2005.

João Miguel Martinho Couto — vigilante jardins e parques
infantis, pelo prazo de um ano, com início em 3 de De-
zembro de 2005.

Sandra Isabel Cruz Teixeira — auxiliar serviços gerais,
pelo prazo de um ano, com início em 2 de Dezembro
de 2005.

Salvador Paixão Félix — auxiliar técnico turismo, pelo pra-
zo de um ano, com início em 5 de Dezembro de 2005.

Ana Maria Jesus Tomás — auxiliar serviços gerais, pelo
prazo de um ano, com início em 9 de Dezembro de 2005.

Maria da Conceição Ferro — auxiliar técnica de educação,
pelo prazo de um ano, com início em 9 de Dezembro de
2005.

Paulo Jorge Simões Mendes — técnico profissional SIG, pelo
prazo de um ano, com início em 3 de Janeiro de 2006.

Rosa Maria Ferreira Azedo Fernandes — auxiliar serviços
gerais, pelo prazo de um ano, com início em 31 de De-
zembro de 2005.

Miquelina Teixeira de Jesus — auxiliar serviços gerais, pelo
prazo de um ano, com início em 17 de Janeiro de 2006.

João Ferreira Lobo — técnico de 2.ª classe, pelo prazo de
um ano, com início em 1 de Março de 2006.

Marco Alexandre Branco Nunes — técnico profissional, pelo
prazo de um ano, com início em 1 de Março de 2006.

Joana Catarina Duarte Coelho — técnica superior de 2.ª clas-
se — arquitecta, pelo prazo de um ano, com início em
2 de Março de 2006.

Foram rescindidos os contratos de trabalho a termo resolutivo
certo com os seguintes trabalhadores:

António Manuel Caldeira Fonseca Pintor — operário qua-
lificado (tractorista), a partir de 1 de Setembro de 2005.
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Mário Rui Fernandes Maia — condutor de máquinas pesa-
das e veículos especiais, a partir de 1 de Setembro de 2005.

Paulo de Jesus Sousa Travassos — condutor de máquinas
pesadas e veículos especiais, a partir de 1 de Setembro de
2005.

Armindo Simões Pessoa — condutor de máquinas pesadas e
veículos especiais, a partir de 1 de Setembro de 2005.

Hugo Miguel Correia de Santa Rita — operário qualificado
(electricista), a partir de 1 de Outubro de 2005.

Luís Manuel da Silva Cavaleiro — operário qualificado (pe-
dreiro), a partir de 1 de Outubro de 2005.

Mauro Joaquim Pereira Ascenso — operário qualificado (ca-
nalizador), a partir de 1 de Outubro de 2005.

Amândio José Rainho Correia Monteiro — operário quali-
ficado (canalizador), a partir de 1 de Outubro de 2005.

Paulo Jorge Bento Fabrício — operário qualificado (pedrei-
ro), a partir de 1 de Outubro de 2005.

Hermínia Santos Fonseca Monteiro — cantoneira de lim-
peza, a partir de 7 de Outubro de 2005.

Francisco José Ferreira Gomes — motorista de ligeiros, a
partir de 13 de Outubro de 2005.

José Augusto da Silva Teixeira — operário semiqualificado
(cantoneiro), a partir de 31 de Outubro de 2005.

Salvador Girão Ferreira — operário semiqualificado (canto-
neiro), a partir de 31 de Outubro de 2005.

José da Silva Sousa — operário semiqualificado (cantoneiro),
a partir de 31 de Outubro de 2005.

Anabela da Silva Gomes — auxiliar técnica de educação, a
partir de 1 de Dezembro de 2005.

Maria da Conceição Ferro — auxiliar técnica de educação,
a partir de 1 de Dezembro de 2005.

Maria Manuela Santos Almeida — auxiliar técnica de edu-
cação, a partir de 1 de Dezembro de 2005.

Flávio Nuno Leite Ferreira Imperial — técnico superior de
2.ª classe — história, a partir de 1 de Dezembro de 2005.

Paula Cristina Nunes de Aguiar — engenheira técnica civil,
a partir de 1 de Dezembro de 2005.

Rita Couceiro Mendes Simões — engenheira técnica civil,
a partir de 1 de Dezembro de 2005.

João Miguel Martinho Couto — vigilante jardins e parques
infantis, a partir de 2 de Dezembro de 2005.

Sérgio Rodrigo Fagundo Piroto — fiscal municipal, a partir
de 9 de Dezembro de 2005.

Paulo António Barata Lourenço — técnico superior de
2.ª classe — sociologia, a partir de 20 de Dezembro de
2005.

Rui Santos Ângelo Cavaleiro — técnico superior de 2.ª clas-
se — gestão e administração pública, a partir de 20 de
Dezembro de 2005.

Gonçalo Nuno Ferreira Cristo — técnico superior de 2.ª clas-
se — arquitecto, a partir de 29 de Dezembro de 2005.

Bruno Miguel Achando da Silva Graça — técnico superior
de 2.ª classe — engenheiro civil, a partir de 3 de Janeiro
de 2006.

Sandra Andreia Dias Madeira Lopes — técnica superior de
2.ª classe — história, a partir de 4 de Janeiro de 2006.

Paulo Jorge Simões Mendes — técnico profissional SIG, a
partir de 11 de Janeiro de 2006.

Débora Fedra Simões Fernandes — técnica profissional SIG,
a partir de 11 de Janeiro de 2006.

Luís Miguel Lopes da Costa — técnico profissional cons-
trução civil, a partir de 11 de Janeiro de 2006.

10 de Fevereiro de 2006. — O Presidente da Câmara, Luís Manuel
Barbosa Marques Leal. 3000197782

Aviso
Torna público, para efeitos do n.º 3 do artigo 22.º e n.º 2 do ar-

tigo 27.º, ambos 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 Ju-
nho, que se encontra em discussão pública o pedido de licenciamento
de alteração (uso do rés-do-chão dos lotes 1, 2 e 4 de «comércio»
para «comércio, serviços/restauração e bebidas)» do loteamento titu-
lado pelo Alvará n.º 04/1999, de 22 de Julho, no prédio localizado na
Vinha da Parreira, da freguesia de Montemor-o-Velho, requerido por
Fozneto — Construções, L.da, contribuinte n.º 501642986, pelo pe-
ríodo de 15 dias, que se inicia 8 dias após a publicação do presente
aviso no Diário da República.

Durante o período de discussão pública acima fixado, o pedido de
alteração de loteamento, a que corresponde o processo administrati-

vo n.º 10/2005, acompanhado da informação técnica elaborada pelos
serviços municipais, encontra-se disponível, para consulta, na Secção
de Administração Urbanística e Atendimento ao Munícipe, durante
as horas normais de expediente.

As sugestões, reclamações ou observações que eventualmente ve-
nham a ser apresentadas devem ser formuladas através de requerimento
escrito, dirigido ao presidente da Câmara Municipal, devendo neste
constar a identificação e o endereço dos seus autores e a qualidade em
que as apresentam.

16 de Fevereiro de 2006. — O Vereador, com competências dele-
gadas, António Monteiro Saltão. 3000197784

CÂMARA MUNICIPAL DE MURÇA

Aviso
Concurso interno de acesso limitado para provimento
de uma vaga de técnico de comunicação de 1.ª classe

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho
datado 10 de Março de 2006, foi nomeado para o lugar de técnico de
comunicação de 1.ª classe, João Carlos Vaz Pinto Vilaverde, primeiro
e único candidato classificado com 16,75 valores, no concurso refe-
renciado em epígrafe.

Em conformidade com o artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de
7 de Dezembro, o candidato deverá aceitar a nomeação no prazo de
20 dias úteis a contar da data da publicação do presente aviso no Diário
da República.

(Isento de visto do Tribunal de Contas, nos termos do artigo 46.º,
n.º 1, conjugado com o artigo 114.º, n.º 1, da Lei n.º 98/97, de 26 de
Agosto.)

13 de Março de 2006. — O Presidente da Câmara, João Luís Tei-
xeira Fernandes. 1000299289

CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS

Edital n.º 173/2006
Isaltino Afonso de Morais, licenciado em Direito, presidente da Câ-

mara Municipal de Oeiras:

Faz público que, nos termos do artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 555/
99, de 16 de Dezembro, com a nova redacção dada pelo Decreto-
-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, se encontrará a partir do dia 27 de
Março de 2006 e pelo prazo de 15 dias, a discussão pública referen-
te ao pedido de loteamento em Tercena/Barcarena — Quinta das
Lindas — titulado por A. Lopes Farinha, L.da, nos termos do n.º 3 do
artigo 22.º, conjugado com os n.os 2 e 3 do artigo 27.º do referido
decreto-lei.

A consulta do processo, para efeito de eventuais observações ou
sugestões por parte do público em geral, poderá naquele prazo ser
efectivada, todos os dias, de segunda-feira a sexta-feira, no período
compreendido entre as 8 horas e 30 minutos e as 17 horas e 30 mi-
nutos, na Divisão de Licenciamento e Apoio Administrativo desta
Câmara Municipal.

E para constar se passou o presente e outros de igual teor, que vão
ser afixados nos lugares públicos do costume.

20 de Março de 2006. — O Presidente da Câmara, Isaltino Afonso
de Morais. 3000197816

CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO BAIRRO

Aviso n.º 13/2006
Concurso externo de ingresso para admissão de três

motoristas de transportes colectivos do grupo de pes-
soal auxiliar.

Para os devidos efeitos, torna-se pública a lista dos candidatos ad-
mitidos/excluídos ao concurso externo de ingresso para admissão de
três motoristas de transportes colectivos do grupo de pessoal auxiliar,
conforme concurso aberto por aviso de abertura publicado no Diário
da República, 3.ª série, n.º 197/2005, de 13 de Outubro.

Candidatos admitidos:

Alexandre Paulo Nascimento Branco.
António Casal de Oliveira.
Carlos Alberto de Oliveira Simões.
Humberto Manuel Ferreira Gomes.
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Paula Alexandra Leite Novais.
Américo Costa da Silva.
Fernando Santiago de Oliveira.
Armando Augusto Salgado.
Jorge Lopes Antunes Simões.

Candidatos excluídos:

Alexandre César de Oliveira Silva (c).
António Emanuel de Jesus Ferreira (c) e (d).
César Manuel Teixeira Sousa (d).
Luís Miguel Simões Henriques (b).
Rui Oliveira Pinho (a).

(a) Candidato excluído por não possuir a habilitação necessária para
a condução de transportes colectivos durante a período de candidatu-
ra ao concurso, carta de condução para a categoria D.

(b) Candidato excluído por não entregar declaração, sob compro-
misso de honra, indicando qual a situação relativamente a cada um
dos requisitos gerais previstos no n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho.

(c) Candidato excluído por não apresentar comprovativo de ter a
habilitação necessária para a condução de transportes colectivos, car-
ta de condução para a categoria D.

(d) Candidato excluído por não apresentar curriculum vitae.

17 de Março de 2006. — O Presidente da Câmara, Mário João
Ferreira da Silva Oliveira. 3000197789

CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO HOSPITAL

Aviso
Celebração de contrato de trabalho a termo resolutivo

certo — fiel de mercado e feiras

Em cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 34.º do Decreto-
-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado à administração local pelo
Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, torna-se público que nesta
Câmara Municipal se celebrou um contrato trabalho a termo resolu-
tivo certo:

Fernando Rodrigues Pegado — com a categoria de fiel de merca-
do e feiras, remunerado pelo escalão 1, índice 142, pelo prazo
de 12 meses, com início em 2 de Janeiro de 2006.

21 de Fevereiro de 2006. — O Presidente da Câmara, Mário Amé-
rico Franco Alves. 1000299270

Aviso
Renovação de contrato de trabalho a termo resolutivo

certo — tempo inteiro

Em cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 34.º do Decreto-
-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado à administração local pelo
Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, torna-se público que nesta
Câmara Municipal se efectuaram as seguintes renovações de contrato
a termo resolutivo certo a tempo inteiro com os seguintes indiví-
duos, durante o mês de Fevereiro de 2006:

Isabel Maria da Conceição Paiva Correia — com a categoria de
auxiliar de serviços gerais, remunerada pelo escalão 1, índi-
ce 128, com início em 2 de Fevereiro de 2006.

Cláudia Alexandra de Campos Borges — com a categoria de au-
xiliar de serviços gerais, remunerada pelo escalão 1, índice 128,
com início a partir de 2 de Fevereiro de 2006.

José Francisco Garcia de Campos — com a categoria de moto-
rista de pesados, remunerado pelo escalão 1, índice 151, pelo
prazo de 12 meses, com início em 2 de Fevereiro de 2006.

João Paulo Correia Lopes — com a categoria de motorista de
pesados, remunerado pelo escalão 1, índice 151, pelo prazo de
12 meses, com início em 2 de Fevereiro de 2006.

José Carlos Marques da Silva — com a categoria de engenheiro
de recursos florestais, remunerado pelo escalão 1, índice 400,
pelo prazo de 12 meses, com início em 1 de Fevereiro de 2006.

Ana Isabel das Neves Nunes — com a categoria de engenheira
técnica civil, remunerada pelo escalão 1, índice 295, pelo prazo
de 12 meses com início em 1 de Fevereiro de 2006.

Anabela da Silva Amaral, com a categoria de auxiliar de serviços
gerais, remunerada pelo escalão 1, índice 128, com início em
1 de Fevereiro de 2006.

Maria Fernanda Tavares Abrantes Pestana — com a catego-
ria de cozinheira, remunerada pelo escalão 1, índice 142,
pelo prazo de 12 meses, com início em 1 de Fevereiro de
2006.

3 de Março de 2006. — O Presidente da Câmara, Mário Américo
Franco Alves. 1000299271

CÂMARA MUNICIPAL DE OVAR

Aviso
Faz-se público que esta Câmara Municipal celebrou contratos de

trabalho a termo resolutivo certo, pelo prazo de um ano com os in-
divíduos abaixo indicados, nos termos seguintes:

Na categoria de técnica de 2.ª classe, na área de conservação e
restauro, índice 295, escalão 1, a iniciar em 1 de Março de
2006, com Raquel João Resende Elvas.

Na categoria de tratador-apanhador de animais, índice 137, es-
calão 1, a iniciar em 1 de Março de 2006, com Hélder Manuel
Valente Pinho.

Processos isentos de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.

2 de Março de 2006. — O Presidente da Câmara, Manuel Alves de
Oliveira. 3000197776

CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA DELGADA

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

datado de 3 de Março de 2006, foram nomeados para a categoria de
operário qualificado principal — jardineiros, Manuel José Frazão Fer-
nandes, Victor Manuel Silva Correia, António David Medeiros Silva e
Manuel Nicolau Duarte.

Os nomeados deverão aceitar a nomeação para os lugares, no pra-
zo de 20 dias após a publicação do presente aviso no Diário da Re-
pública, de acordo com o previsto no artigo 11.º do Decreto-Lei
n.º 427/89, de 7 de Dezembro.

7 de Março de 2006. — Pela Presidente da Câmara, (Assinatura
ilegível.) 1000299267

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA FEIRA

Aviso n.º 3085/2006/INT
Alteração a loteamento com alvará n.º 19/04 — lotes 3, 4,

7, 8, 39, 40, 41, 44, 45 e 46

Alfredo de Oliveira Henriques, presidente da Câmara Municipal de Santa
Maria da Feira:

Nos termos e para efeitos do preceituado no artigo 77.º do Decre-
to-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, por remissão do n.º 1 do ar-
tigo 22.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com as al-
terações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho,
torna-se público que a Câmara Municipal de Santa Maria da Feira vai
proceder à abertura do período de discussão pública do pedido de li-
cenciamento de alteração aos lotes n.os 3, 4, 7, 8, 39, 40, 41, 44, 45,
46 do alvará de loteamento n.º 19/2004, emitido em 15 de Dezem-
bro de 2004, que consiste em alterar a tipologia para habitação uni-
familiar, que corre os seus termos sob o processo especificado em
epígrafe.

Os lotes a alterar estão descritos na Conservatória do Registo Pre-
dial de Santa Maria da Feira sob os n.os 01792/130505, 01793/130505,
01796/130505, 01797/130505, 01828/130505, 01829/130505,
01830/130505, 01833/130505, 01834/130505, 01835/130505 e ins-
critos na matriz urbana sob os artigos 2709, 2710, 2713, 2714, 2745,
2746, 2747, 2750, 2751, 2752, da freguesia de Mozelos, deste con-
celho.

A discussão pública decorrerá pelo período de 15 dias úteis e inici-
ar-se-á oito dias úteis após a publicação do presente aviso no Diário
da República, podendo os interessados consultar o processo de licen-
ciamento e respectivos pareceres e informações técnicas no Depar-
tamento Jurídico e Administrativo da Câmara Municipal, sita no Largo
da República, em Santa Maria da Feira, durante o horário normal de
expediente (das 9 horas às 12 horas e 30 minutos e das 14 horas às
17 horas e 30 minutos).
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No caso de oposição, os interessados, podem apresentar, por escri-
to, a sua exposição devidamente fundamentada, através de requeri-
mento dirigido ao presidente da Câmara.

1 de Março de 2006. — Pelo Vereador do Pelouro de Planeamen-
to e Urbanismo, a Directora de Departamento, Justina Sousa.

3000197777

CÂMARA MUNICIPAL DE SERNANCELHE

Aviso
Transferência de pessoal

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho de
16 de Fevereiro de 2006, foi autorizada a transferência da assis-
tente administrativa, do quadro de pessoal da Câmara Municipal
de Viseu, Sandra Isabel Trindade Carromão, para idêntico lugar do
quadro de pessoal da Câmara Municipal de Sernancelhe, ao abrigo
do artigo 25.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, com
a redacção dada pelos Decretos-Leis n.os 175/98, de 2 de Julho, e
218/98, de 17 de Julho, aplicado à administração local pelo
Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, com efeitos a partir de
1 de Março de 2006.

17 de Março de 2006. — O Presidente da Câmara, José Mário de
Almeida Cardoso. 1000299288

CÂMARA MUNICIPAL DE SETÚBAL

Aviso n.º 379/2005/DRH
Contratos de trabalho a termo certo

Para os efeitos previstos no artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/89,
de 7 de Dezembro (aplicado à administração local pelo Decreto-Lei
n.º 409/91, de 17 de Outubro), se torna público que foram celebrados
contratos de trabalho a termo certo, pelo prazo de um ano, para a
categoria de auxiliar administrativo, com Miguel Ângelo Marques
Esteves e Susana da Silva Tavares Bernardo, com início em 21 de
Novembro de 2005, ao abrigo do disposto nos artigos 3.º e 9.º, n.º 1,
alínea h), e 10.º, todos da Lei n.º 23/2004, de 22 de Junho (regime do
contrato de trabalho na Administração Pública).

23 de Novembro de 2005. — O Presidente da Câmara, Carlos
Manuel Barateiro de Sousa. 3000191961

Aviso n.º 1/DURB/2006
Loteamento

Expedição de alvará

José Manuel Aranha Figueiredo, vereador da Câmara Municipal de
Setúbal:

Faço público que, no uso de competência delegada pelo presidente
da Câmara, nos termos do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezem-
bro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, foi ex-
pedido o alvará n.º 1/2006, a favor de PASIM — Sociedade Imobiliá-
ria, S. A., contribuinte fiscal n.º 500893829, com sede na Praça de
5 de Outubro, 10, em Paço de Arcos, Oeiras, a quem por deliberação
desta Câmara Municipal em sua reunião ordinária realizada em 6 de
Abril de 2005, foi concedido o licenciamento do loteamento do pré-
dio misto situado em Quinta de São Francisco à Rua de Castelo (pro-
longamento), da freguesia de Nossa Senhora da Anunciada, deste con-
celho, formado pela reunião dos prédios descritos na 1.ª Conservatória
do Registo Predial de Setúbal:

Um sob o n.º 00710/270789 e inscrito na respectiva matriz rús-
tica sob o artigo 11.º da Secção D e na matriz urbana sob o
artigo 3048, da referida freguesia, com a área total de
12 062,4450 m2, confrontando do norte com Henrique Ma-
nuel Gomes Rego, João Firmino Mairinho; do sul com Manuel
Gomes Rego, Maria Isabel Coelho Gomes, Luís António So-
bral dos Santos, Henrique Gomes Rego e Azinhaga do Moinho
de Vento; do nascente com Rua do Castelo — prolongamen-
to, Henrique Manuel Gomes Rego, Luís António Sobral dos
Santos, Pedro Monteiro, Sociedade Recreativa de Palhavã,
Maria Isabel Coelho Gomes e Henrique Manuel Gomes Rego;
do poente com Jaime Filipe Puna, Luís António Sobral dos
Santos e Maria Isabel Coelho Gomes;

Outro situado na Azinhaga do Casal do Moinho de Vento, Ave-
nida de São Francisco Xavier, da freguesia de Nossa Senhora
da Anunciada, concelho de Setúbal, e descrito sob o n.º 1560/
19980821 e inscrito na respectiva matriz urbana da mesma
freguesia, sob o artigo 4553, com a área de 539 m2, confron-
tando do norte com terrenos camarários; do sul e nascente
com Israel de Jesus e do poente com a Avenida de São Fran-
cisco Xavier, perfazendo a área total de 12 601,4 m2.

O prédio objecto da operação, segundo o Plano Director Munici-
pal de Setúbal, encontra-se classificado com espaço urbano consolida-
do — área de edifícios agrupados.

A operação tem as características e obedecerá às prescrições a se-
guir indicadas:

Área total da parcela — 12 601,4 m2;
Área total dos lotes — 5437 m2;
Área total de cedência — 7164,4 m2;
Número de lotes constituídos — 8;
Usos — habitação colectiva;
Número de pisos — 7 p + 3 caves;
Número total de fogos — 127;
Superfície total de pavimentos (STP) — 18 865 m2;
Número de lugares de parqueamento — 322 (269 em cave e 53 no

exterior).

É autorizada a constituição de oito lotes de terreno, numerados de
um a oito, com a localização prevista na planta-síntese que passa a
constituir o anexo I a este alvará, a qual é assinada e autenticada com
o selo branco usado por esta Câmara Municipal.

Os lotes constituídos têm as seguintes áreas:

Lote 1 — 987 m2;
Lote 2 — 582 m2;
Lote 3 — 620 m2;
Lote 4 — 1338 m2;
Lote 5 — 484 m2;
Lote 6 — 500 m2;
Lote 7 — 481 m2;
Lote 8 — 445 m2.

As obras de urbanização, a executar na área do loteamento, foram
licenciadas por esta Câmara Municipal, por deliberação tomada em
sua reunião ordinária realizada em 6 de Agosto de 2003, incorporan-
do o acto a aprovação dos respectivos projectos, com os condiciona-
mentos indicados nos pareceres de Águas do Sado, S. A., e PMGIAS
(parecer n.º 139/03, de 7 de Julho de 2003), Portugal Telecom, S. A.
(ofício referência ITE 3/70/03/NPF2, de 21 de Abril de 2003), EDP —
Distribuição de Energia, S. A. (carta 838/02 PSPC-LU, de 23 de Agosto
de 2002) e Setgás, S. A. (proc. n.º 32/03, de 5 de Maio), transmitidos
oportunamente ao requerente.

Será da responsabilidade do promotor do loteamento a regulariza-
ção de quaisquer situações que venham a ser detectadas durante a fase
de execução das obras, até à recepção provisória, resultantes de omis-
sões e deficiências dos projectos, sejam as que digam respeito a ques-
tões intrínsecas à operação de loteamento, sejam as que de modo
directo ou indirecto possam colidir com interesses públicos ou priva-
dos na envolvente da área a urbanizar.

O pedido de recepção provisória deverá ser efectuado no período
máximo de 15 dias, subsequentes ao termo do prazo fixado para con-
clusão das obras de urbanização, findo o qual a Câmara procederá à
realização de vistoria e deliberará sobre a caducidade da licença de
obras de urbanização, caso se verifique não terem sido concluídas
aquelas obras.

O pedido de recepção provisória, deverá ser instruído com os pa-
receres das entidades gestoras das diversas redes e acompanhado com
o levantamento topográfico da área urbanizada (após execução de
todas as obras de urbanização), contemplando o registo de todos os
elementos físicos definidos nos projectos, relacionados com as obras
a executar. O levantamento deverá ser efectuado com base no siste-
ma de coordenadas geográfica nacional e entregue em material
reprodutível ou em disquete formato DWG versão 14.

Destinada a assegurar a boa e regular execução das obras de urba-
nização, foi prestada a garantia bancária n.º 213-02-0004481, do
Banco Millennium BCP, em 17 de Maio de 2005, no valor de
440 989,27 euros.

Assegura a boa e regular execução de arruamentos, arranjos de es-
paços exteriores, rede de abastecimento de água, rede de drenagem de
águas residuais pluviais, rede de drenagem de águas residuais domésti-
cas, rede de telecomunicações, rede eléctrica, rede de gás e muros de
suporte.
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O prazo para conclusão das obras de urbanização foi fixado em
12 meses, contados a partir da data do registo deste alvará nos servi-
ços municipais.

O promotor do loteamento deverá proceder à instalação de con-
tentores para recolha de lixo doméstico e placas toponímicas, com
modelos e critérios a indicar oportunamente pelos Serviços Técnicos
Municipais.

A execução de passeios confinantes com os lotes a edificar, pode-
rão ser efectuadas até à data da recepção definitiva das obras de urba-
nização, por conveniência da construção dos edifícios nos lotes, por
forma a evitar a sua deterioração.

Os lancis dos passeios deverão ter largura mínima de 12 cm e de-
verão ser facetados nas zonas de acesso automóvel ao interior do lote.

Foi paga a importância de 234 303,3 euros para reforço e manu-
tenção das infra-estruturas, que deu entrada nos cofres municipais em
30 de Setembro de 2005, pela guia de receita n.º 3/19642/31435.

A redução da caução, quando requerida, será efectuada de acordo
com o seguinte faseamento dos trabalhos:

a) Terraplanagens e execução de todas as infra-estruturas no
subsolo a confirmar pelas entidades concessionárias e res-
ponsáveis das diversas redes — 20 %;

b) Execução da rede viária — 20 %;
c) Restantes trabalhos até à recepção provisória das obras de

urbanização — 40 %;
d) Recepção definitiva das obras de urbanização — 20 %.

Cedências — são cedidas ao município as parcelas de terreno a seguir
indicadas, assinaladas na planta de cedências, que passa a constituir o
anexo II a este alvará, devidamente assinada e autenticada:

a) Área de 3090,4 m2, para domínio público, destinada a ar-
ruamentos e passeios, assinalada na planta de cedências a
preto;

b) Área de 2638 m2, para domínio público, destinada a equipa-
mento (parcela A), assinalada na planta de cedências a pon-
teado azul;

c) Área de 1436 m2, para domínio público, destinada a espaços
verdes (parcela B), assinalada na planta de cedências a pon-
teado verde.

Para constar se publica o presente aviso num jornal de âmbito local
e vai ser afixado edital de idêntico teor nos Paços do Município e na
sede da Junta de Freguesia de Nossa Senhora da Anunciada.

2 de Fevereiro de 2006. — O Vereador, com competência delega-
da na Área do Urbanismo, José Manuel Aranha Figueiredo.

3000197800

Aviso n.º 2/DURB/2006
Loteamento

Expedição de alvará

José Manuel Aranha Figueiredo, vereador da Câmara Municipal de
Setúbal:

Faço público que, no uso de competência delegada pelo presidente
da Câmara, nos termos do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezem-
bro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, foi ex-
pedido o alvará n.º 2/2006 a favor de Cooperativa de Habitação e
Construção Económica Bairro dos Trabalhadores, C. R. L., contribu-
inte fiscal n.º 500638616, com sede na Praceta de 29 de Dezembro,
3, em Vendas de Azeitão, a quem por deliberação desta Câmara Mu-
nicipal em sua reunião ordinária realizada em 19 de Janeiro de 2005,
foi concedido o licenciamento do loteamento do prédio rústico situado
em Casal de Bolinhos, Brejos de Azeitão, da freguesia de São Louren-
ço, deste concelho, descrito na 1.ª Conservatória do Registo Predial
de Setúbal sob o n.º 5368/20041019, e inscrito na respectiva matriz
rústica sob o artigo 270 da secção B da referida freguesia, confron-
tando do norte com Rua de Carlos César e lote 120; do sul com Es-
trada Nacional; do nascente com Companhia Agrícola Comercial Maria
Teresa e do poente com Rua Pedro Nunes, com a área total de
13 650 m2.

O prédio objecto da operação, segundo o Plano Director Munici-
pal de Setúbal, encontra-se inserido em espaço urbanizável de baixa
densidade H1.

A operação tem as características e obedecerá às prescrições a se-
guir indicadas:

Área total do prédio — 13 650 m2;
Área total dos lotes — 5554,03 m2;
Área total de cedência — 8095,97 m2;

Número de lotes constituídos — 9;
Usos — habitação;
Número de pisos — habitação colectiva 2 + 1 sub.; moradias

unifamiliares 2;
Número total de fogos — 20;
Superfície total de pavimentos (STP) — 2896 m2;
Número de lugares de parqueamento — habitação colectiva:

24 em cave; moradias unifamiliares: 24 (dos quais 16 em ga-
ragem); públicos: 14.

É autorizada a constituição de nove lotes de terreno, numerados de
um a nove, com a localização prevista na planta-síntese que passa a
constituir o anexo I a este alvará, a qual é assinada e autenticada com
o selo branco usado por esta Câmara Municipal.

Os lotes constituídos têm as seguintes áreas:

Lote 1 — 1237,53 m2;
Lote 2 — 539,36 m2;
Lote 3 — 532,40 m2;
Lote 4 — 540,79 m2;
Lote 5 — 540,79 m2;
Lote 6 — 540,79 m2;
Lote 7 — 540,79 m2;
Lote 8 — 540,79 m2;
Lote 9 — 540,79 m2;.

As obras de urbanização, a executar na área do loteamento, foram
licenciadas por esta Câmara Municipal, por deliberação tomada em
sua reunião ordinária realizada em 19 de Janeiro de 2005, incorpo-
rando o acto a aprovação dos respectivos projectos, com os condicio-
namentos indicados nos pareceres de E. D. P. — Distribuição de
Energia, S. A. (referência 1954/04/PSPC, de 16 de Julho), GAGIAS
(parecer n.º 424/04, de 28 de Outubro), Águas do Sado, S. A. (refe-
rência SAT 675-04, de 21 de Outubro) e Setgás, S. A. (processo 46/
2004, de 21 de Junho), transmitidos oportunamente ao requerente.

Será da responsabilidade do promotor do loteamento a regulariza-
ção de quaisquer situações que venham a ser detectadas durante a fase
de execução das obras, até à recepção provisória, resultantes de omis-
sões e deficiências dos projectos, sejam as que digam respeito a ques-
tões intrínsecas à operação de loteamento, sejam as que de modo
directo ou indirecto possam colidir com interesses públicos ou priva-
dos na envolvente da área a urbanizar.

O pedido de recepção provisória deverá ser efectuado no período
máximo de 15 dias, subsequentes ao termo do prazo fixado para con-
clusão das obras de urbanização, findo o qual a Câmara procederá à
realização de vistoria e deliberará sobre a caducidade da licença de
obras de urbanização, caso se verifique não terem sido concluídas
aquelas obras.

O pedido de recepção provisória, deverá ser instruído com os pa-
receres das entidades gestoras das diversas redes e acompanhado com
o levantamento topográfico da área urbanizada (após execução de
todas as obras de urbanização), contemplando o registo de todos os
elementos físicos definidos na planta-síntese e nos projectos, relaci-
onados com as obras a executar. O levantamento deverá ser efectu-
ado com base no sistema de coordenadas geográfica nacional e entre-
gue em material reprodutível ou em disquete formato DWG versão
14.

Destinada a assegurar a boa e regular execução das obras de urbani-
zação, foi prestada a garantia bancária n.º 043-43.010040-4, do Banco
Montepio Geral, em 22 de Abril de 2005, no valor de 398 226,06 eu-
ros.

Assegura a boa e regular execução de arruamentos, sinalização,
arranjo de espaços exteriores, rede de abastecimento de água, redes de
drenagem de águas residuais domésticas e pluviais, rede de telecomu-
nicações, rede eléctrica e rede de gás.

O prazo para conclusão das obras de urbanização foi fixado em
12 meses, contados a partir da data do registo deste alvará nos servi-
ços municipais.

O promotor do loteamento deverá proceder à instalação de con-
tentores para recolha de lixo doméstico e placas toponímicas, com
modelos e critérios a indicar oportunamente pelos Serviços Técnicos
Municipais.

A execução de passeios confinantes com os lotes a edificar, poderá
ser efectuada até à data da recepção definitiva das obras de urbaniza-
ção, por conveniência da construção dos edifícios nos lotes, por for-
ma a evitar a sua deterioração.

Os lancis dos passeios deverão ter largura mínima de 12 cm e de-
verão ser facetados nas zonas de acesso automóvel ao interior do lote
e nas zonas das passadeiras de peões.

O pagamento das taxas para reforço e manutenção das infra-estru-
turas foi efectuado em espécie, pela dação em pagamento do lote
n.º 120, constituído pelo alvará de loteamento n.º 17/96, destinado a
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equipamento e terciário, mantendo a cooperativa requerente o direi-
to de superfície pelo prazo de 20 anos e demais condições constantes
na escritura realizada em 16 de Novembro de 2005, lavrada de fl. 85 a
fl. 86 v.º do livro n.º 8.

A redução da caução, quando requerida, será efectuada de acordo
com o seguinte faseamento dos trabalhos:

a) Terraplanagens e execução de todas as infra-estruturas no
subsolo a confirmar pelas entidades concessionárias e res-
ponsáveis das diversas redes — 20 %;

b) Execução da rede viária — 20 %;
c) Restantes trabalhos até à recepção provisória das obras de

urbanização — 40 %;
d) Recepção definitiva das obras de urbanização — 20 %.

Cedências — são cedidas ao município as parcelas de terreno a seguir
indicadas, assinaladas na planta de cedências, que passa a constituir o
anexo II a este alvará, devidamente assinada e autenticada:

a) Área de 4420,77 m2, para domínio público, destinada a ar-
ruamentos e passeios, assinalada na planta de cedências a
preto;

b) Área de 3378,40 m2, para domínio público, destinada a zo-
nas verdes, assinalada na planta de cedências a tracejado
verde;

c) Área de 296,80 m2, destinada a equipamento de utilização
colectiva, assinalada na planta de cedências a verde.

Para constar se publica o presente aviso num jornal de âmbito local
e vai ser afixado edital de idêntico teor nos Paços do Município e na
sede da Junta de Freguesia de São Lourenço.

15 de Fevereiro de 2006. — O Vereador, com competência dele-
gada na Área do Urbanismo, José Manuel Aranha Figueiredo.

3000197803

Aviso n.º 15/2006/DRH
Nomeação em regime de substituição — designação

para o exercício de funções de chefia

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho, de
20 de Dezembro de 2005, fazendo uso de competência própria, Ma-
ria João de Sousa Talhadas Henriques, assistente administrativo espe-
cialista, foi nomeada, em regime de substituição, pelo período de seis
meses, para exercer o cargo de chefe da Secção de Compras da Divi-
são de Património e Aprovisionamento do Departamento de Admi-
nistração Geral e Finanças, ao abrigo do disposto no artigo 28.º do
Decreto-Lei n.º 466/79, de 7 de Dezembro (na redacção do Decreto-
-Lei n.º 406/82, de 27 de Setembro).

Esta nomeação produz efeitos a partir de 1 de Janeiro de 2006 para
a qual foi reconhecida a urgente conveniência de serviço.

(Isento de visto do Tribunal de Contas.)

13 de Janeiro de 2006. — O Presidente da Câmara, Carlos Manuel
Barateiro de Sousa. 3000197807

Aviso n.º 43/2006/DRH
Concurso externo de ingresso para o provimento de um

lugar da categoria de técnico superior assessor da car-
reira de técnico superior jurista (recrutamento excep-
cional para lugares de acesso).

Para efeitos do disposto nos artigos 6.º, n.º 1, 7.º, alínea a), 9.º,
alínea a), 27.º e 28.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, com
as adaptações constantes do Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho,
torna-se público que, autorizado pelo meu despacho n.º 43/2006/DRH,
de 26 de Janeiro de 2006, fazendo uso de competência própria, se
encontra aberto, pelo prazo de 15 dias úteis a contar da data de pu-
blicação do respectivo aviso no Diário da República, concurso ex-
terno de ingresso com vista ao provimento de um lugar existente no
quadro de pessoal da categoria de técnico superior assessor da carreira
de técnico superior jurista (recrutamento excepcional para lugar de
acesso), de acordo com o estipulado no artigo 28.º do Decreto-Lei
n.º 184/89, de 2 de Junho, e nos seguintes termos:

1 — Legislação aplicável — o presente concurso rege-se pelo dis-
posto no Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, Decreto-Lei n.º 238/
99, de 25 de Junho, Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro (apli-
cado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de
Outubro), no Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Outubro, no Decre-
to-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, no Decreto-Lei n.º 412-A/

98, de 30 de Dezembro, e no artigo 28.º do Decreto-Lei n.º 184/89,
de 2 de Junho.

2 — Prazo de validade — o presente concurso visa exclusivamen-
te o provimento do lugar da categoria referida, esgotando-se com o
preenchimento do mesmo.

3 — Remuneração base — corresponde ao escalão 1, índice 610,
conforme o disposto no Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de De-
zembro.

4 — Local de trabalho — área do município de Setúbal. As condi-
ções de trabalho e as regalias sociais são as genericamente vigentes
para os funcionários da administração local.

5 — Requisitos especiais de admissão (área de recrutamento) — de
entre indivíduos, vinculados ou não à Administração Pública, possui-
dores de licenciatura em Direito e experiência profissional na mesma
área, de duração não inferior à exigível para acesso à categoria de
técnico superior assessor (11 anos).

6 — Conteúdo Funcional (descrição de funções) — funções de
investigação, estudo concepção e adaptação de métodos e proces-
sos científico-técnicos, no âmbito do Direito, executadas com au-
tonomia e responsabilidade, tendo em vista informar a decisão
superior, requerendo uma especialização e formação básica de ní-
vel de licenciatura.

7 — Requisitos gerais para admissão a concurso — os exigidos e
constantes do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho:

a) Ter nacionalidade portuguesa, salvo nos casos exceptuados
com lei especial ou convenção internacional;

b) Ter idade não inferior a 18 anos;
c) Possuir as habilitações literárias legalmente exigidas para o

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

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

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

exercício da função e ter cumprido as leis de vacinação obri-
gatória.

8 — Métodos de selecção — os métodos de selecção a utilizar se-
rão os seguintes:

Avaliação curricular (com carácter eliminatório);
Prova escrita de natureza teórica de conhecimentos gerais e es-

pecíficos (com carácter eliminatório);
Entrevista profissional de selecção.

8.1 — Avaliação curricular (AC) — a avaliação curricular, com
carácter eliminatório, será classificada de 0 a 20 valores e será obtida
através da aplicação da seguinte fórmula:

AC =
 1 H + 2 FP + 5 EP

8

em que:

AC = avaliação curricular;
H = habilitações académicas de base;
FP = formação profissional relacionada com a área do lugar posto

a concurso;
EP = experiência profissional traduzida no tempo de exercício

efectivo de funções na área de actividade para que o concurso
foi aberto com particular relevância para as que se insiram no
âmbito da gestão de recursos humanos e em especial no que
ao Direito Administrativo diz respeito.

a) Habilitação académica de base (H):

Licenciatura com classificação inferior a Bom — 12 valores;
Licenciatura com classificação igual ou superior a Bom — 14 va-

lores;
Pós-graduação — 16 valores;
Mais do que um curso de pós-graduação — 17 valores;
Mestrado — 18 valores;
Doutoramento — 20 valores.

b) Formação profissional (FP):

Curso ou acção com duração mínima de um dia e até uma sema-
na — 1 valor;

Curso ou acção com duração mínima de uma semana — 2 valo-
res;

Curso ou acção com duração mínima de um e até três meses —
4 valores;
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Curso ou acção com duração superior a três meses — 6 valores.

c) Experiência profissional (EP) — no âmbito dos recursos huma-
nos, designadamente na parte que respeita aos aspectos organizativos
das actividades de segurança, higiene e saúde no trabalho e da integra-
ção profissional:

1 valor por cada ano de exercício efectivo de funções na área de
actividade para que o concurso foi aberto e que se insira no
âmbito da gestão de recursos humanos;

0,1 valores por cada ano de serviço público para além daqueles;
1 valor pela participação efectiva em um ou mais organismos

ou organizações internacionais relevantes para o âmbito do
concurso;

1 valor pela participação em um ou mais projectos de investiga-
ção do mesmo âmbito;

1 valor por uma ou mais publicações ou apresentação pública de
comunicações do mesmo âmbito.

A classificação em cada um dos parâmetros não poderá exceder os
20 valores, sendo eliminados os candidatos que obtenham nesta fase,
classificação inferior a 9,5 valores.

8.2. — Prova de conhecimentos (PC) — os candidatos aprovados
na avaliação curricular nos termos do disposto anteriormente serão
sujeitos a uma prova teórica de conhecimentos gerais e específicos
que terá a forma escrita, com carácter eliminatório, de duração má-
xima de 90 minutos, será classificada de 0 a 20 valores, sendo elimi-
nados os candidatos que obtenham, nesta fase, classificação inferior a
9,5 valores, e versará sobre os seguintes temas:

Prova de conhecimentos gerais:

Regime de Férias, Faltas e Licenças — Decreto-Lei n.º 100/
99, de 31 de Março, alterado pela Lei n.º 117/99, de 11 de
Agosto, e pelo Decreto-Lei n.º 157/2001, de 11 de Maio.

Direito a Férias, Faltas Justificadas, Tipos de Licenças (ar-
tigos 2.º, 3.º, 5.º, 7.º, 13.º, 21.º, 29.º, 30.º, 31.º, 66.º e
72.º).

Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes da Admi-
nistração Pública — Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Ja-
neiro;

Responsabilidade e infracção disciplinar; deveres gerais; es-
cala, caracterização e efeitos das penas; factos a que são
aplicáveis as diferentes penas (artigos 2.º, 3.º, 11.º, 12.º,
13.º, 22.º a 27.º)

Código do Procedimento Administrativo — Princípios Ge-
rais (artigos 3.º e seguintes) — aprovado pelo Decreto-
-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro, na redacção intro-
duzida pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro.

Prova de conhecimentos específicos:

Especificidade do processo produtivo nas organizações pú-
blicas;

A reforma da Administração Pública anunciada na Resolu-
ção do Conselho de Ministros n.º 53/2004, de 21 de Abril;

O processo organizativo de funcionamento das actividades
de segurança, higiene e saúde no trabalho nas autarquias
locais cujos princípios gerais encontram-se definidos no
Decreto-Lei n.º 441/91, de 14 de Novembro, e cujo re-
gime organizativo e de funcionamento foi estabelecido
pelo Decreto-Lei n.º 26/94, de 1 de Fevereiro, alterado
pela Lei n.º 7/95, de 29 de Março.

Quadro de competências bem como o Regime Jurídico de
Funcionamento dos Órgãos das Autarquias Locais estabe-
lecido pela Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada e
republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro.

8.3 — Entrevista profissional de selecção (EPS) — os candida-
tos aprovados na sequência da aplicação dos métodos anteriormen-
te definidos serão convocados para uma entrevista profissional de
selecção, a qual terá a duração máxima de 20 minutos, que visa
avaliar, numa relação interpessoal e de forma objectiva e sistemáti-
ca, as aptidões profissionais e pessoais dos candidatos para o exer-
cício do cargo, através da comparação com um perfil delineado de
acordo com as seguintes características, resultando a sua classifica-
ção da aplicação da seguinte expressão EPS = A + B + C + D, sendo
cada factor valorado de 1 até 5 valores, em que: 1 = insatisfatório;
2 = pouco satisfatório; 3 = satisfatório; 4 = bom e 5 = muito bom,
num total de 20 valores:

A = motivação e interesse no desempenho da função;
B = conhecimento da função;

C = qualificação e perfil profissional;
D = capacidade de expressão.

Classificação final — a classificação final será efectuada numa es-
cala de 0 a 20 valores de acordo com a seguinte fórmula:

CF =
 AC + 2 PC + EPS

4

em que:

CF = classificação final;
AC = avaliação curricular;
PC = prova de conhecimentos;
EPS = entrevista profissional de selecção.

Consideram-se não aprovados os candidatos que na classificação
final obtenham classificação inferior a 9,5 valores.

Os critérios de apreciação, ponderação e os respectivos níveis de
avaliação dos métodos de selecção a utilizar no presente concurso
bem como os sistemas de classificação final e fórmulas classificativas
constam das actas de reunião do júri, sendo as mesmas facultadas aos
candidatos sempre que solicitarem.

9 — Constituição do júri:

Presidente — Carlos Manuel Barateiro de Sousa, presidente da
Câmara.

Vogais efectivos:

Joaquim Júlio Janeiro Varino, técnico superior jurista asses-
sor, director do Departamento de Urbanismo, que substi-
tuirá o presidente nas suas faltas e impedimentos.

Ana Paula da Costa Lopes, técnica superior de psicologia
assessora principal, directora do Departamento de Cultu-
ra, Educação, Desporto, Juventude e Inclusão Social.

Vogais suplentes:

Francisco Manuel Carrasco Lobo Soares, técnico superior
assessor principal da carreira de engenheiro civil, direc-
tor de projecto municipal equiparado a director de depar-
tamento.

Sérgio Ricardo Sousa Coelho Dias, arquitecto assessor prin-
cipal, director do Departamento de Obras Municipais,
Transportes e Mobilidade Urbana, em regime de substi-
tuição.

10 — A lista dos candidatos admitidos bem como a lista de classi-
ficação final, contendo a respectiva graduação, serão afixadas no pla-
card do Departamento de Recursos Humanos (DRH), sito na Praça
do Brasil, 17, desta cidade.

11 — Formalização de candidaturas: as candidaturas devem ser
formalizadas através de requerimento de admissão dirigido ao presi-
dente da Câmara Municipal de Setúbal, ao cuidado do Departamento
de Recursos Humanos (DRH), podendo ser remetido pelo correio, com
aviso de recepção, para o apartado 80, 2901 Setúbal Codex, ou en-
tregue pessoalmente no Departamento de Recursos Humanos, sito na
Praça do Brasil, 17, desta cidade.

11.1 — Dos requerimentos de admissão deverão constar obrigato-
riamente:

a) Identificação completa: nome, filiação, naturalidade, nacio-
nalidade, data de nascimento, número, local e data de emis-
são do bilhete de identidade, morada, código postal e telefo-
ne, se o houver;

b) Habilitações literárias e profissionais (cursos de formação e
outros);

c) Identificação do concurso, mediante identificação do Diário
da República, onde se encontra publicitado o aviso de aber-
tura, e respectiva categoria a que concorre;

d) Experiência profissional, com menção expressa das funções
desempenhadas, com indicação do vínculo e antiguidade na
carreira, na actual categoria e na função pública;

e) Quaisquer outros elementos que os candidatos entendam de-
ver apresentar que possam ser relevantes para a apreciação
do seu mérito ou de constituírem motivo de preferência le-
gal. Estes documentos só serão tidos em consideração se
devidamente comprovados.

11.2 — Os requerimentos de admissão devem ser obrigatoriamente
acompanhados dos seguintes documentos:

a) Documento comprovativo das habilitações literárias, com
indicação da instituição de ensino e respectiva classificação
final de curso;
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b) Fotocópia do bilhete de identidade;
c) Fotocópia do número fiscal de contribuinte;
d) Curriculum vitae;
e) Documentos comprovativos da experiência e da formação

profissional.

11.3 — A não apresentação dos documentos comprovativos dos
requisitos exigidos no ponto anterior determina a exclusão do con-
curso assistindo ao júri a faculdade de exigir a qualquer candidato, em
caso de dúvida sobre a situação que descreveu, a apresentação de ele-
mentos comprovativos das suas declarações.

11.4 — É dispensada, nesta fase, a apresentação dos documentos
comprovativos dos requisitos gerais exigidos para admissão a concurso,
a que se referem as alíneas d), e) e f) do artigo 29.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, e constantes do n.º 7, desde que os candida-
tos declarem nos respectivos requerimentos, em alíneas separadas e sob
compromisso de honra, a situação precisa em que se encontram relati-
vamente a cada uma daquelas condições. Os funcionários já ao serviço
desta Câmara Municipal ficam também dispensados da apresentação dos
documentos comprovativos dos requisitos gerais para admissão a con-
curso, desde que declarem na respectiva candidatura de que os mesmos
constam do respectivo processo individual de cadastro.

11.5 — As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
12 — 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.

26 de Janeiro de 2006. — O Presidente da Câmara, Carlos Manuel
Barateiro de Sousa. 3000197808

Aviso n.º 49/2006/DRH
Concurso externo de ingresso para admissão de estagiá-

rios com vista ao provimento de dois lugares vagos
existentes da categoria de técnico superior de 2.ª clas-
se da carreira de arquitecto.

Nomeação

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do pre-
sidente da Câmara de 29 de Dezembro de 2005, Luís Manuel de Aze-
vedo Monteiro e José Carlos Catraio Minderico, foram nomeados
provisoriamente pelo período que falta para que se complete um ano,
ou seja, até 4 de Novembro de 2006, para o provimento dos lugares
vagos existentes no quadro de pessoal da categoria de técnico superi-
or de 2.ª classe da carreira de arquitecto, precedendo concurso, ao
abrigo do disposto nos artigos 4.º, n.º 1, alínea d), do Decreto-Lei
n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, 6.º, n.º 6, do Decreto-Lei n.º 427/
89, de 7 de Dezembro (aplicável por remissão do Decreto-Lei n.º 409/
91, de 17 de Outubro), e 41.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 204/98, de
11 de Julho.

Esta nomeação produz efeitos desde 2 de Janeiro de 2006, para a
qual foi reconhecida a urgente conveniência de serviço.

(Isento de visto do Tribunal de Contas.)

31 de Janeiro de 2006. — O Presidente da Câmara, Carlos Manuel
Barateiro de Sousa. 3000197814

Aviso n.º 51/2006/DRH
Contratos de trabalho a termo resolutivo certo

Para os efeitos previstos no artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/89,
de 7 de Dezembro (aplicado à administração local pelo Decreto-Lei
n.º 409/91, de 17 de Outubro), se torna público que foi renovado o
contrato de trabalho a termo resolutivo certo pelo prazo de um ano,
com Tiago Pedro Carvalho com efeitos a partir de 11 de Abril de 2006 e
termo em 11 de Abril de 2007, para a categoria de técnico superior de
desporto de 2.ª classe, ao abrigo do disposto nos artigos 2.º do Decreto-
-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, 1.º, 10.º, n.º 2, ambos da Lei n.º 23/
2004, de 22 de Junho (Regime Jurídico do Contrato Individual de Tra-
balho da Administração Pública) e 139.º e 140.º ambos do Código do
Trabalho (aprovado pela Lei n.º 99/2003, de 27 de Agosto) e 14.º, n.º 3,
do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, no Decreto-Lei n.º 353-
-A/89, de 16 de Outubro, e legislação complementar.

(Isento de visto do Tribunal de Contas.)

1 de Fevereiro de 2006. — O Presidente da Câmara, Carlos Ma-
nuel Barateiro de Sousa. 3000197815

Aviso n.º 52/2006/DRH
Contratos de trabalho a termo resolutivo certo

Para os efeitos previstos no artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/89,
de 7 de Dezembro (aplicado à administração local pelo Decreto-Lei
n.º 409/91, de 17 de Outubro), se torna público que foram renovados
os contratos de trabalho a termo resolutivo certo pelo prazo de um
ano, com Carlos Alexandre Azevedo Santos e Carlos Filipe Dores
Costeira com efeitos desde 3 de Janeiro de 2006 e termo em 3 de
Janeiro de 2007, e com Henrique Manuel Gonçalves Santos e Rui Fer-
nando Gonçalves Lopes com efeitos desde 6 de Janeiro de 2006 e
termo em 6 de Janeiro de 2007 para a categoria de calceteiro ao abri-
go do disposto nos artigos 2.º do Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de
Outubro, 1.º, 10.º, n.º 2, ambos da Lei n.º 23/2004, de 22 de Junho
(Regime Jurídico do Contrato Individual de Trabalho da Administra-
ção Pública) e 139.º e 140.º ambos do Código do Trabalho (aprovado
pela Lei n.º 99/2003, de 27 de Agosto) e 14.º, n.º 3,l do Decreto-Lei
n.º 427/89, de 7 de Dezembro, no Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de
Outubro, e legislação complementar.

(Isento de visto do Tribunal de Contas.)

1 de Fevereiro de 2006. — O Presidente da Câmara, Carlos Ma-
nuel Barateiro de Sousa. 3000197817

Aviso n.º 54/2006/DRH
Mobilidade de pessoal — requisição

Para os efeitos previstos nos artigos 27.º, 34.º, n.º 1, e 44.º, todos
do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro (aplicado à administra-
ção local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro), se torna
público que, por despacho da vereadora da Câmara Municipal de Pal-
mela Adília Candeias, foi autorizada a requisição da assistente admi-
nistrativa especialista, Leonor da Silva Mesquita Borda d’Água Lopes
Pereira, pelo período de um ano, para exercer funções corresponden-
tes à sua categoria na Câmara Municipal de Setúbal, a partir de 15 de
Fevereiro de 2006.

(Isento de visto do Tribunal de Contas.)

1 de Fevereiro de 2006. — O Presidente da Câmara, Carlos Ma-
nuel Barateiro de Sousa. 3000197818

Aviso n.º 55/2006/DRH
Mobilidade de pessoal — nomeação por transferência

Para os efeitos previstos no artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/89,
de 7 de Dezembro (aplicado à administração local pelo Decreto-Lei
n.º 409/91, de 17 de Outubro), se torna público que, precedendo auto-
rização da vereadora da Câmara Municipal de Palmela Adília Candei-
as, por meu despacho, de 1 de Fevereiro de 2006, Sérgio Paulo Padilha
Mateus, foi nomeado, por transferência, para o lugar vago da catego-
ria de técnico de 2.ª classe da carreira técnica generalista do quadro
de pessoal deste município, nos termos e ao abrigo do disposto nos
artigos 25.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, e 3.º do
Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, com efeitos a partir de
1 de Dezembro de 2005.

(Isento de visto do Tribunal de Contas.)

2 de Fevereiro de 2006. — O Presidente da Câmara, Carlos Ma-
nuel Barateiro de Sousa. 3000197809

Aviso n.º 57/2006/DRH
Concurso interno de acesso geral com vista ao preenchi-

mento de quatro lugares da categoria de subchefe prin-
cipal da carreira de bombeiro sapador.

Nomeação

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho, de
12 de Dezembro de 2005, Mário Paulo Vidreiro Coxilha, Joaquim Luís
Mira Canelas, Manuel Júlio Antunes Martins de Arrábida e Daniel Jorge
Pólvora Dionísio foram nomeados, definitivamente, para o provi-
mento dos lugares de subchefe principal da carreira de bombeiro
sapador, precedendo concurso, ao abrigo do disposto no artigo 15.º,
alínea d), do Decreto-Lei n.º 106/2002, de 13 de Abril.

Esta nomeação produz efeitos a partir de 12 de Dezembro de
2005 para a qual foi reconhecida a urgente conveniência de serviço.

(Isento de visto do Tribunal de Contas.)

6 de Fevereiro de 2006. — O Presidente da Câmara, Carlos Ma-
nuel Barateiro de Sousa. 3000197811
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Aviso n.º 58/2006/DRH

Reclassificação profissional

Para os efeitos previstos na alínea a) do n.º 1 do artigo 34.º do
Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro (aplicado à administração
local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro), se torna públi-
co que, por meu despacho, de 9 de Janeiro de 2006, André Ivo dos
Santos Carrajola, auxiliar técnico de campismo (escalão 1, índice 199),
foi nomeado em comissão de serviço extraordinária, pelo período de
seis meses, mediante o procedimento de reclassificação profissional
para a categoria de assistente administrativo, da carreira administra-
tiva, com posicionamento no escalão 1, índice 199, ao abrigo e nos
termos do disposto nos artigos 2.º, alínea e), 3.º, 4.º e 5.º, n.os 1 e 2,
do Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro, e 4.º, alínea e), 6.º,
n.º 1, 1.ª parte, e 10.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 497/99, de 19 de
Novembro.

Esta nomeação produz efeitos a partir da data da publicação no
Diário da República.

(Isento de visto do Tribunal de Contas.)

7 de Fevereiro de 2006. — O Presidente da Câmara, Carlos Ma-
nuel Barateiro de Sousa. 3000197812

CÂMARA MUNICIPAL DE TABUAÇO

Edital

José Carlos Pinto dos Santos, licenciado em Direito, presidente da
Câmara Municipal de Tabuaço.

Nos termos dos artigos 1.º e 3.º (n.os 1 e 2), do Decreto-Lei
n.º 181/70, de 28 de Abril e do artigo 27.º da Lei n.º 107/2001, de
8 de Setembro, faço público que, por despacho do então Ministro da
Cultura de 30 de Agosto de 1984, foi determinada a abertura do pro-
cedimento administrativo relativo à eventual classificação do San-
tuário de Santa Maria de Sabroso, na freguesia de Barcos, conforme
planta anexa.

Mais faço saber que, na fase de instrução do procedimento de clas-
sificação, os imóveis em causa assim como os imóveis localizados
na respectiva zona de geral de protecção (50 m contados a partir
dos seus limites externos), ficam abrangidos pelas disposições legais
em vigor, designadamente os artigos 36.º, 37.º, 42.º, 43.º, e 45.º da
Lei n.º 107/2001, de 8 de Setembro, o Decreto-Lei n.º 205/88, de
16 de Junho, o Decreto-Lei n.º 42/96, de 7 de Maio, e o Decreto-
-Lei n.º 120/97, de 16 de Maio, pelo que a partir da data de notifi-
cação:

a) A transmissão depende de prévia comunicação ao IPPAR;
b) Os comproprietários, o Estado (através do IPPAR) e o

município gozam, pela ordem indicada, do direito de prefe-
rência em caso de venda ou dação em pagamento;

c) Não poderão ser concedidas pelo município nem por outra
entidade licenças para obras de construção e para quaisquer
trabalhos que alteram a topografia, os alinhamentos e as
cérceas e em geral a distribuição de volumes e coberturas ou
o revestimento exterior dos edifícios sem prévio parecer
favorável do IPPAR;

d) São da responsabilidade de arquitecto todos os projectos de
arquitectura referentes a obras no local.

Convidam-se, assim, os interessados a apresentar quaisquer recla-
mações, no prazo de 30 dias, que tenham por objecto a ilegalidade ou
inutilidade da constituição ou alteração da servidão ou a sua excessiva
amplitude ou onerosidade.

E para constar, se publicam este e outros de igual teor que vão ser
afixados nos lugares de estilo.

16 de Março de 2006. — O Presidente da Câmara, José Carlos Pinto
dos Santos.

Referência — DRP/CLS-1645.
Designação — Santuário de Santa Maria de Sabroso.
Lugar — Santuário — EM 514.
Freguesia — Barcos.
Concelho — Tabuaço.
Distrito — Viseu.

1000299278

CÂMARA MUNICIPAL DE TORRES VEDRAS

Aviso
Torna-se público que, por despacho do signatário de 8 de Março de

2006, foi modificada a relação jurídica de emprego, através da figura
da requisição, do carpinteiro de limpos principal, João Manuel Valen-
te Duarte, funcionário do quadro de pessoal dos Serviços Municipali-
zados de Água e Saneamento de Torres Vedras, para exercer funções
na Câmara Municipal de Torres Vedras, pelo período de um ano, com
efeitos a partir de 1 de Março de 2006.

8 de Março de 2006. — Por delegação de competências do Presi-
dente da Câmara, nos termos do despacho n.º 18886, de 25 de Outu-
bro de 2005, o Vereador, Sérgio Paulo Matias Galvão.

3000197835

CÂMARA MUNICIPAL DE VALE DE CAMBRA

Aviso
Torna-se público que, por meu despacho de 7 de Março do corrente

ano e de acordo com o n.º 2 do artigo 29.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de
Janeiro, pela redacção actual dada pela Lei n.º 51/2005, de 5 de Agos-
to, adaptado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 93/2004, de
20 de Abril, procedi ao provimento na categoria de técnico superior de
serviço social assessor principal de Ângelo Augusto Silva Pinho visto
ter cessado a comissão de serviço, face à alteração parcial da reestrutura-
ção dos serviços municipais, o qual deverá aceitar a nomeação no prazo
de 20 dias, a contar da publicação do presente aviso no Diário da Repú-
blica, reportando-se o respectivo provimento a 15 de Maio de 2005.

(Isento do visto do Tribunal de Contas).

7 de Março de 2006 — O Presidente da Câmara, José António Bastos
da Silva. 1000299285

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA DO BISPO

Aviso n.º 03/2006
Concurso externo de ingresso para provimento
de quatro lugares de assistente administrativo

Para os devidos efeitos, torna-se público que por meu despacho de
21 de Fevereiro de 2006, e no uso da competência que me é confe-
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rida pela alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º do Decreto-Lei n.º 169/99,
de 18 de Setembro, na redacção que lhe é dada pela Lei n.º 5-A/2002,
de 11 de Janeiro, nomeei para três dos lugares em epígrafe, os candi-
datos aprovados no concurso externo de ingresso para quatro lugares
de assistente administrativo:

Dulce Maria Epaminondas Capitão Rodrigues.
Cristina Manuela Palminha da Silva Alfarroba.
Márcio Filipe Sintra Correia Marreiros.

Mais se torna público, que os referidos candidatos deverão tomar
posse dos lugares, nos 20 dias, a contar da publicação deste aviso no
Diário da República.

(Isento do visto do Tribunal de Contas, nos termos do n.º 1 do
artigo 46.º conjugado com o n.º 1 do artigo 114.º da Lei n.º 98/97, de
26 de Agosto.)

21 de Fevereiro de 2006. — O Presidente da Câmara, Gilberto
Repolho dos Reis Viegas. 1000299273

Aviso n.º 04/2006
Concurso externo de ingresso para provimento

de cinco lugares de auxiliar administrativo

Para os devidos efeitos, torna-se público que, por meu despacho de
21 de Fevereiro de 2006 e no uso da competência que me é conferida
pela alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º do Decreto-Lei n.º 169/99, de
18 de Setembro, na redacção que lhe é dada pela Lei n.º 5-A/2002, de
11 de Janeiro, nomeei para os lugares em epígrafe, os candidatos
aprovados no concurso externo de ingresso para cinco lugares de
auxiliar administrativo:

Vera Lúcia Correia de Sousa.
Carlos Miguel Delgado Gonçalves Marreiros.
Susana de Fátima Martins Maurício Mateus.
Maria Carolina Leiria Correia.
Susana Isabel Furtado Virtuoso.

Mais se torna público que os referidos candidatos deverão tomar
posse dos lugares, nos 20 dias, a contar da publicação deste aviso no
Diário da República.

(Isento do visto do Tribunal de Contas, nos termos do n.º 1 do
artigo 46.º conjugado com o n.º 1 do artigo 114.º da Lei n.º 98/97, de
26 de Agosto.)

21 de Fevereiro de 2006. — O Presidente da Câmara, Gilberto
Repolho dos Reis Viegas. 1000299274

CÂMARA MUNICIPAL DE VOUZELA

Aviso
Concurso externo de ingresso para provimento de um

lugar de técnico de 2.ª classe (estagiário) da carreira
técnica — área de desporto.

Nos termos do disposto nos artigos 27.º e 28.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, adaptado à administração local pelo De-
creto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, torna-se público que, por meu
despacho datado de 20 de Fevereiro de 2006, se encontra aberto, pelo
prazo de 10 dias úteis a contar da data da publicação do presente aviso
no Diário da República, concurso externo para admissão de um es-
tagiário para ingresso na carreira técnica, em regime de contrato ad-
ministrativo de provimento, pelo período de um ano, nos termos do
artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 265/88, de 28 de Julho, o qual se rege
pelos seguintes pontos:

1 — Requisitos gerais e especiais de admissão ao concurso:
1.1 — Requisitos gerais — os constantes no n.º 2 do artigo 29.º do

Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, adaptado à administração local
pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de, 25 de Junho, nomeadamente:

a) Ter nacionalidade portuguesa, salvo nos casos exceptuados
por Lei especial ou convenção internacional;

b) Ter 18 anos completos;
c) Possuir as habilitações literárias exigidas para o desempenho

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

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

dito para o exercício das funções a que se candidata;

f) Possuir a robustez física e o perfil psíquico indispensáveis ao
exercício da função e ter cumprido as leis de vacinação obri-
gatória.

1.2 — Requisitos especiais — o constante da alínea c) do n.º 1 do
artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, adapta-
do à administração local pelo Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de
Dezembro:

a) Estar habilitado com curso superior que não confira o grau
de licenciatura, em área de formação adequada ao conteúdo
funcional do lugar a prover.

2 — Remuneração e condições de trabalho — o vencimento é o
previsto no escalão 1, índice 222, a que corresponde actualmente o
vencimento mensal ilíquido de 704,09 euros, sendo-lhe aplicável, no
que concerne às regalias sociais e condições de trabalho, as normas
genericamente, vigentes para os funcionários da administração local.

3 — O conteúdo funcional do lugar a prover consiste em desen-
volver funções de estudo e aplicação de métodos e processos de na-
tureza técnica, com autonomia e responsabilidade, enquadrada em
planificação e conhecimentos profissionais adquiridos através de cur-
so superior, na área do desporto.

4 — Local de prestação de trabalho — as funções correspondentes
ao lugar em concurso serão desempenhadas na área do município de
Vouzela, sem prejuízo de eventuais deslocações e estadias motivadas
pela frequência de acções de formação.

5 — Número de lugares a preencher — um lugar;
6 — Validade do concurso — para a vaga posta a concurso, cadu-

cando com o preenchimento da mesma.
7 — Formalização das candidaturas — as candidaturas deverão ser

formalizadas mediante requerimento em folha normalizada formato
A4, dirigido ao presidente da Câmara de Vouzela, Alameda de D.
Duarte de Almeida, 3670-250 Vouzela, podendo ser entregue pesso-
almente, dentro das horas normais de expediente, ou remetido, pelo
correio, com aviso de recepção, expedido até ao termo do prazo fi-
xado, do qual devem constar os seguintes elementos:

a) Identificação completa (nome, filiação, naturalidade e resi-
dência, data de nascimento, situação militar, número e vali-
dade do bilhete de identidade e número de contribuinte fis-
cal, etc.);

b) Habilitações literárias;
c) Identificação do concurso a que se candidata, com indicação

do Diário da República em que foi publicado o presente
aviso;

d) Especificação de quaisquer outros elementos susceptíveis de
influírem na apreciação do mérito ou de constituírem mo-
tivo de preferência legal.

7.1 — Os requerimentos de admissão deverão, obrigatoriamente,
ser acompanhados dos seguintes documentos:

Documento comprovativo das habilitações literárias;
Fotocópia do bilhete de identidade e do número de contribuinte;
Documentos comprovativos dos elementos que os candidatos

considerem relevantes para a apreciação do seu mérito ou de
constituírem motivo de preferência legal, os quais serão con-
siderados se devidamente comprovados;

Curriculum vitae.

7.2 — É dispensada, nesta fase, a apresentação de documentos
comprovativos dos requisitos referidos nas alíneas a), b), d), e) e f)
do n.º 1.1 do presente aviso, devendo os candidatos, obrigatoriamen-
te e sob pena de exclusão, declarar nos respectivos requerimentos,
em alíneas separadas e sob compromisso de honra, a situação precisa
em que se encontram relativamente a cada um dos requisitos enume-
rados nas referidas alíneas.

7.3 — As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
8 — Os métodos de selecção serão — prova oral de conhecimen-

tos teóricos (POCT), entrevista profissional de selecção (EPS) e ava-
liação curricular (AC). A classificação final será expressa na escala de
0 a 20 valores, considerando-se não aprovadas os candidatos que ob-
tenham classificação inferior a 9,5 valores e resultará da aplicação da
seguinte fórmula:

CF = (POCT + EPS + AC):3
em que:

CF = classificação final;
POCT = prova oral de conhecimentos teóricos;
EPS = entrevista profissional de selecção;
AC = avaliação curricular.



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIE N.º 64 — 30 de Março de 20066754

Os critérios de avaliação e factores de ponderação constam da acta
da reunião do júri realizada para o efeito, a qual será facultada aos
candidatos sempre que solicitada.

8.1 — Prova oral de conhecimentos teóricos — a prova oral de
conhecimentos teóricos integra uma parte geral e uma parte especí-
fica e no seu conjunto visa avaliar os níveis de conhecimentos acadé-
micos e profissionais dos candidatos, exigíveis e adequados ao exercí-
cio da função e será pontuada de 0 a 20 valores, considerando-se
excluído o candidato que obtenha pontuação inferior a 9,5 valores.

8.1.1 — Parte geral — da parte geral da prova oral de conheci-
mentos constam os temas relativos aos direitos e deveres da função
pública e à deontologia profissional, e versará, designadamente, sobre
as matérias que têm como suporte a seguinte legislação:

a) Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, com as alterações
introduzidas pela Lei n.º 117/99, de 11 de Agosto, e pelos
Decretos-Leis n.os 70-A/2000, de 5 de Maio, e 157/2001,
de 11 de Maio;

b) Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro;
c) Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com a alteração da Lei

n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro;
d) Código do Procedimento Administrativo — aprovado pelo

Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro, com as altera-
ções introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de Janeiro;

e) Constituição da República Portuguesa.

8.1.2 — Parte específica — a parte específica da prova oral de
conhecimentos incidirá sobre matérias incluídas no currículo e no
desempenho das funções da área de Desporto, tendo como suporte a
seguinte legislação:

a) Regime de Instalação e Funcionamento das Instalações Des-
portivas de Uso Público (Decreto-Lei n.º 317/97, de 25 de
Novembro);

b) Instalação e funcionamento dos recintos com diversões aquá-
ticas (Decreto-Lei n.º 65/97, de 31 de Março);

c) Regulamento Municipal do Pavilhão Desportivo de Vouzela;
d) Regulamento Municipal do parque Desportivo de Vouzela;
e) Regulamento Municipal da Piscina Municipal de Aprendiza-

gem.

8.2 — Entrevista profissional de selecção — a entrevista profis-
sional de selecção será pontuada de 0 a 20 valores, avaliando quatro
itens (0 a 5 valores cada) e visa determinar e avaliar, numa relação
interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as capacidades e ap-
tidões do candidato relativamente ao perfil exigido na função e ver-
sará sobre:

a) Capacidade de relacionamento, comunicabilidade e sociabili-
dade;

b) Interesse e motivação profissional;
c) Conhecimento e experiência da função;
d) Sentido crítico e de responsabilidade.

8.3 — Avaliação curricular — a avaliação curricular é destinada a
avaliar as aptidões profissionais dos candidatos, ponderando, de acordo
com as exigências da função, a habilitação académica de base, a expe-
riência e a formação profissional, sendo pontuada de 0 a 20 valores.

9 — No caso de um candidato com deficiência, o mesmo terá pre-
ferência em igualdade de classificação, a qual prevalecerá sobre qual-
quer outra preferência legal, nos termos do n.º 3 do artigo 3.º do
Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro.

10 — As listas de candidatos admitidos e a lista de classificação
final serão publicadas nos prazos e nos termos definidos no artigo 40.º
do decreto-lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

11 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição,
a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove
activamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens
e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, pro-
videnciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer
forma de discriminação.

12 — A data, hora e local da aplicação dos métodos de selecção serão
oportunamente comunicados aos candidatos pelas formas previstas nos
n.os 1 e 2 do artigo 35.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

13 — Constituição do júri:

Presidente — João de Brito Correia Taborda, vice-presidente da
Câmara Municipal.

Vogais efectivos:

1.º Eugénia Maria Rocha Liz, vereadora em regime de per-
manência, que substituirá o presidente do júri nas suas
faltas e impedimentos.

2.º Diogo Afonso Dias Carvalho, técnico superior de des-
porto de 2.ª classe.

Vogais suplentes:

1.º Horácio Rodrigues Ribeiro, vereador em regime de meio
tempo.

2.º Fernanda Maria Monteiro Nunes Leal Marques, técnica
superior 1.ª classe — Direito.

14 — Estágio — o estágio deste concurso tem carácter probatório
e duração de um ano e rege-se pelo artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 265/
88, de 28 de Julho.

14.1 — Caso não venha a ser decidida alteração na sua constitui-
ção, o júri do concurso será também o júri do estágio.

14.2 — Relativamente ao funcionamento e competência do júri
do estágio, bem como à homologação, publicação, reclamação e re-
curso dos resultados, aplicam-se as regras previstas no Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho.

14.3 — A avaliação e classificação final do estágio, traduzida numa
escala de 0 a 20 valores, realizar-se-á tendo em conta o relatório de
estágio a apresentar, a classificação de serviço obtida durante o mes-
mo e sempre que possível, os resultados de formação profissional,
ficando o provimento a título definitivo na categoria de técnico de
2.ª classe, condicionado à realização de estágio com classificação não
inferior a Bom (14 valores).

8 de Março de 2006. — O Presidente da Câmara, Armindo Telmo
Antunes Ferreira. 3000197775

JUNTA DE FREGUESIA DA PORTELA

Aviso
1 — Para os devidos efeitos se torna público que a Junta de Fre-

guesia da Portela deliberou, em 8 de Março de 2006, proceder à aber-
tura de concurso externo de provimento, pelo prazo de 10 dias a contar
da data da publicação do presente aviso no Diário da República, para
dois lugares da carreira de cantoneiro de limpeza (grupo de pessoal
auxiliar), do quadro de pessoal desta Junta de Freguesia.

2 — O concurso é válido para as vagas existentes, extinguindo-se
com o preenchimento das mesmas.

3 — Ao presente concurso aplica-se as disposições dos Decretos-
-Leis n.os 238/89, de 25 de Junho, 204/98, de 11 de Julho, 404-A/98,
de 18 de Dezembro, e 412-A/98, de 30 de Dezembro.

4 — O conteúdo funcional encontra-se descrito no Despacho n.º 4/
88, do Secretário de Estado da Administração Local e do Ordena-
mento do Território, publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 80, de 6 de Abril de 1989.

5 — A remuneração base dos lugares a prover é a correspondente
à do escalão 1 da referida carreira, índice 155.

6 — O local de trabalho situa-se na área da freguesia da Portela.
7 — Requisitos gerais de admissão a concurso:

a) Nacionalidade portuguesa, originária ou adquirida nos termos
da lei;

b) Idade não inferior a 18 anos;
c) Sanidade mental e física para o desempenho das funções

próprias do cargo;
d) Ausência de pena disciplinar ou de condenação por crime

que inabilitem para o exercício de funções públicas;
e) Cumprimento de deveres militares ou obrigação de serviço

equivalente;
f) Escolaridade obrigatória;

g) Bilhete de identidade actualizado.

8 — Do requerimento, dirigido à presidente da Junta de Freguesia
da Portela, deverão constar os seguintes elementos de identificação;
nome, estado civil, profissão e situação profissional em que o candi-
dato se encontra, naturalidade, residência, data de nascimento, filia-
ção, habilitações literárias, número e data do bilhete de identidade e
serviço de identificação que o emitiu, número de contribuinte, lugar a
que se candidata, bem como quaisquer circunstâncias que reputem sus-
ceptíveis de influírem na apreciação do seu mérito ou de constituírem
motivos de preferência legal.

8.1 — Com o requerimento, os candidatos apresentarão obrigato-
riamente, sob pena de exclusão, o certificado de habilitações.

8.2 — É dispensada a apresentação dos documentos comprovati-
vos dos requisitos exigidos para admissão ao concurso, com excepção
do certificado de habilitações, desde que o candidato declare no res-
pectivo requerimento, em alíneas separadas e sob compromisso de
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honra, a situação precisa em que se encontra relativamente a cada
uma das condições a que se referem as alíneas do n.º 7.

8.3 — As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
9 — Métodos de selecção — provas práticas de conhecimentos e

entrevista.
9.1 — Sistema de classificação fiscal — a classificação final será

expressa de 0 a 20 valores, considerando-se não aprovados os candi-
datos que obtenham classificação inferior a 9,5 valores, e resultará da
aplicação da seguinte fórmula:

CF =
 (PPC + EPS)

2

em que:

CF = classificação final;
PPC = prova prática de conhecimentos;
EPS = entrevista profissional de selecção.

10 — A publicação das listas de candidatos será feita nos termos
dos artigos 34.º e 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

11 — A constituição do júri será a seguinte:

Presidente — Maria Geni Veloso das Neves.
Vogais efectivos:

Jorge Manuel Lopes Antunes.
João Pedro Nunes.
José Luís Gaspar Lopes.

Vogais suplentes:

Maria Manuela Simões Dias.
António Gonçalves de Oliveira.

21 de Março de 2006. — O Presidente da Junta, Maria Geni Ve-
loso das Neves. 3000197838

Aviso
1 — Para os devidos efeitos se torna público que a Junta de Fre-

guesia da Portela deliberou, em 8 de Março de 2006, proceder à aber-
tura de concurso externo de provimento, pelo prazo de 10 dias a contar
da data da publicação do presente aviso no Diário da República, para
um lugar da carreira de operário qualificado (pedreiro), do quadro de
pessoal desta Junta de Freguesia.

2 — O concurso é válido para a vaga existente, extinguindo-se com
o preenchimento da mesma.

3 — Ao presente concurso aplicam-se as disposições dos Decre-
tos-Leis n.os 238/89, de 25 de Junho, 204/98, de 11 de Julho, 404-A/
98, de 18 de Dezembro, e 412-A/98, de 30 de Dezembro.

4 — O conteúdo funcional encontra-se descrito no Despacho n.º 1/
90, de 15 de Janeiro (publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 23, de 27 de Janeiro de 1990), do Secretário de Estado da Admi-
nistração Local e do Ordenamento do Território.

5 — A remuneração base do lugar a prover é a correspondente à
do escalão 1 da referida carreira, índice 142.

6 — O local de trabalho situa-se na área da freguesia da Portela.
7 — Requisitos gerais de admissão a concurso:

a) Nacionalidade portuguesa, originária ou adquirida nos termos
da lei;

b) Idade não inferior a 18 anos;
c) Sanidade mental e física para o desempenho das funções

próprias do cargo;
d) Ausência de pena disciplinar ou de condenação por crime

que inabilitem para o exercício de funções públicas;
e) Cumprimento de deveres militares ou obrigação de serviço

equivalente;
f) Escolaridade obrigatória;

g) Bilhete de identidade actualizado.

8 — Requisitos especiais:
8.1 — Comprovada experiência profissional adequada ao exercício

da função, não inferior a dois anos (artigo 12.º, n.º 2, do Decreto-Lei
n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro).

9 — Do requerimento, dirigido à presidente da Junta de Freguesia
da Portela, deverão constar os seguintes elementos de identificação;
nome, estado civil, profissão e situação profissional em que o candi-
dato se encontra, naturalidade, residência, data de nascimento, filia-
ção, habilitações literárias, número e data do bilhete de identidade e
serviço de identificação que o emitiu, número de contribuinte, lugar a
que se candidata, bem como quaisquer circunstâncias que reputem sus-
ceptíveis de influírem na apreciação do seu mérito ou de constituírem
motivos de preferência legal.

9.1 — É dispensada a apresentação dos documentos comprovati-
vos dos requisitos exigidos para admissão ao concurso, com excepção
do certificado de habilitações, desde que o candidato declare no res-
pectivo requerimento, em alíneas separadas e sob compromisso de
honra, a situação precisa em que se encontra relativamente a cada
uma das condições a que se referem as alíneas do n.º 7.

9.2 — Com o requerimento, os candidatos apresentarão obrigato-
riamente currículo, de onde constem elementos que façam prova do
constante no n.º 8.

10 — As falsas declarações serão punidas nos termos da lei.
11 — Métodos de selecção — prova prática de conhecimentos,

avaliação curricular e entrevista.
11.1 — Sistema de classificação fiscal — a classificação final será

expressa de 0 a 20 valores, considerando-se não aprovados os candi-
datos que obtenham classificação inferior a 9,5 valores, e resultará da
aplicação da seguinte fórmula:

CF =
 (PPC + AV) + 2 EPS

2

em que:

CF = classificação final;
PPC = prova prática de conhecimentos;
AV = avaliação curricular;
EPS = entrevista profissional de selecção.

12 — A publicação da lista de candidatos será feita nos termos dos
artigos 33.º e 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

13 — A constituição do júri será a seguinte:

Presidente — Maria Geni Veloso das Neves.
Vogais efectivos:

Jorge Manuel Lopes Antunes.
João Pedro Nunes.
José Luís Gaspar Lopes.

Vogais suplentes:

Maria Manuela Simões Dias.
António Gonçalves de Oliveira.

21 de Março de 2006. — A Presidente da Junta, Maria Geni Ve-
loso das Neves. 3000197839

JUNTA DE FREGUESIA DE SÃO SALVADOR DE ÁRVORE

Aviso
Para os devidos efeitos se torna público que se encontra aberto,

pelo prazo de 10 dias úteis, a contar do dia seguinte da presente pu-
blicação no Diário da República, concurso externo geral de ingresso
para provimento de dois lugares de cantoneiro, do grupo de pessoal
operário semiqualificado, integrado no escalão 1, índice 137, a que
corresponde a remuneração de 434,51 euros.

1 — O presente concurso rege-se pelo disposto no Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, e Decretos-Leis n.os 404-A/98, de 18 de
Dezembro, e 412-A/98, de 30 de Dezembro.

2 — Prazo de validade — o presente concurso é válido exclusiva-
mente para as vagas postas a concurso, caducando com o seu preen-
chimento.

3 — Conteúdo funcional — o constante do despacho n.º 1/90,
publicado no Diário da República, 2.ª série, de 27 de Janeiro de 1990.

4 — Local de trabalho — o circunscrito à área da freguesia da
Árvore.

5 — Requisitos gerais de admissão:

a) Ter nacionalidade portuguesa, salvo nos casos exceptuados
por lei especial ou convenção internacional;

b) Ter 18 anos completos;
c) Possuir habilitações literárias legalmente exigidas para o

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

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

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

exercício da função, e ter cumprido as leis da vacinação
obrigatórias.

6 — Requisitos especiais — o recrutamento para a categoria a que
se refere o presente concurso, faz-se de entre os indivíduos que cum-
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pram os requisitos constantes do Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de
Dezembro.

7 — As candidaturas deverão ser formalizadas em requerimento,
dirigido ao presidente da Junta, solicitando a admissão ao concurso,
do qual deverá constar o nome, estado civil, residência, número e data
de admissão do bilhete de identidade, serviço de identificação que o
emitiu, número de contribuinte, habilitações literárias e profissionais,
podendo ser entregue pessoalmente, ou remetido pelo correio, com
aviso de recepção, para a Junta de Freguesia da Árvore, Rua de Lou-
reiro, 4480-119 Árvore VCD, até ao termo do prazo estipulado no
presente aviso.

8 — Será dispensada apresentação dos documentos comprovativos
dos requisitos referidos nas alíneas a), b), d), e) e f) do n.º 5 do pre-
sente aviso, desde que os candidatos declarem no requerimento, em
alíneas separadas, e sob compromisso de honra, a situação precisa em
que se encontram, relativamente a cada um desses requisitos e assi-
nando o respectivo requerimento.

9 — Os requerimentos devem ser acompanhados da seguinte do-
cumentação:

a) Documento, autêntico, autenticado ou fotocópia conferida,
comprovando a posse das habilitações literárias;

b) Curriculum vitae.

10 — Métodos de selecção — a selecção dos candidatos será feita
através de avaliação curricular, prova prática de conhecimentos e de
entrevista profissional de selecção.

A prova prática de conhecimentos que versará sobre o conteúdo
funcional da carreira.

Duração — trinta minutos.
A entrevista profissional de selecção visa avaliar, numa relação

interpessoal e de forma objectiva e sistemática, as aptidões profissio-
nais e pessoais dos candidatos.

Os resultados obtidos na aplicação dos métodos de selecção serão
classificados na escala de 0 a 20 valores, considerando-se não apro-
vados os candidatos que na classificação final, obtenham classificação
inferior a 9,5 valores.

10.1 — A classificação final resultará da seguinte fórmula:

CF =
 AC + PPC + EPS

3

em que:

CF = classificação final;
AC = avaliação curricular;
PPC = Prova prática de conhecimentos;
EPS = entrevista profissional de selecção.

11 — Constituição do júri do concurso:

Presidente — Manuel Lopes Haia, secretário da Junta de Fregue-
sia da Árvore, que será substituído pelo 1.º vogal efectivo nas
suas faltas e impedimentos.

Vogais efectivos:

Sónia Maria Sousa Rocha, tesoureira da Junta.
Carla Maria Silva Quintans, membro da Assembleia de Fre-

guesia.

Vogais suplentes:

Francisco Armandino Gomes Reis, membro da Assembleia
de Freguesia.

Alfredo Laurentino Almeida Coelho, membro da Assembleia
de Freguesia.

12 — Os candidatos admitidos a concurso, serão notificados nos
termos do artigo 35.º e os excluídos nos termos do artigo 34.º do
Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho. A lista de classificação final
será notificada aos candidatos nos termos do artigo 40.º do citado
diploma.

13 — Os candidatos portadores de deficiência deverão declarar, sob
compromisso de honra, no requerimento de admissão ao concurso,
qual o tipo de deficiência, o grau de incapacidade e as capacidades de
expressão/comunicação, podendo juntar os documentos comprovati-
vos.

14 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição
da República Portuguesa, a Administração Pública, enquanto entidade
empregadora, promove activamente uma política de igualdade de
oportunidades entre homens e mulheres no acesso ao emprego e na
progressão profissional, providenciando escrupulosamente no sentido
de evitar toda e qualquer forma de discriminação.

15 de Março de 2006. — O Presidente da Junta, Carlos Quintas.
1000299280

JUNTA DE FREGUESIA DE TRAVASSÓS

Aviso
Para os devidos efeitos se faz público que, através do meu despa-

cho de 24 de Março corrente, no uso da competência expressa na
alínea d) do n.º 1 do artigo 34.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setem-
bro, e na sequência do concurso interno de acesso, obedecendo às
regras do concurso limitado para provimento de um lugar de assis-
tente administrativo principal, aberto por ordem de serviço interna
de 25 de Janeiro de 2006, nomeei (nomeação definitiva, nos ter-
mos do n.º 8 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de De-
zembro, aplicado à administração local por força do Decreto-Lei
n.º 409/91, de 17 de Outubro, a funcionária — Maria Ilda da Cunha
Fernandes, na categoria de assistente administrativo principal —
carreira de assistente administrativo, sendo integrado no escalão 2,
índice 233, da categoria.

Nos termos do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 427/89, tem o refe-
rido candidato 20 dias, a contar da data da presente publicação, para
tomar posse do referido cargo.

(Isento de visto do Tribunal de Contas.)

20 de Março de 2006. — O Presidente da Junta, José Manuel Fer-
nandes Silva. 3000197863

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ELECTRICIDADE, ÁGUAS
E SANEAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA

Aviso
Dr. Manuel Marques Nogueira dos Santos, vogal do conselho de ad-

ministração dos Serviços Municipalizados de Electricidade, Águas e
Saneamento da Câmara Municipal da Maia:

Faz público que o conselho de administração deliberou, na reunião
que teve lugar no dia 6 de Março de 2006, renovar os contratos a
termo resolutivo certo por seis meses com os funcionários seguintes:

Américo Geraldo Maia Nunes, com a categoria de varejador.
António Humberto Magalhães, com a categoria de varejador.
José Martins Mendonça, com a categoria de varejador.

7 de Março de 2006. — O Vogal do Conselho de Administração,
Manuel Marques Nogueira dos Santos. 3000197861
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3. Diversos

CONVOCATÓRIAS

ARTÉRIA — CONSULTORIA DE IMAGEM, PUBLICIDADE
E COMUNICAÇÃO, S. A.

CONVOCATÓRIA

Nos termos do disposto no artigo 377.º do Código das Sociedades
Comerciais, convocam-se os Ex.mos Srs. Accionistas da Artéria —
Consultoria de Imagem, Comunicação e Publicidade, S. A., pessoa co-
lectiva n.º 505112825, com sede na Avenida do Dr. Mário Moutinho,
33-A, em Lisboa, com o capital social de € 50 000, matriculada na
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 9710, para a
assembleia geral a que se refere o artigo 376.º do mencionado Código,
a realizar no próximo dia 4 de Maio de 2006, pelas 16 horas, na sede
social, com a seguinte ordem de trabalhos:

Ponto n.º 1 — Deliberar sobre o relatório de gestão elaborado
pelo conselho de administração e sobre as contas relativas ao
exercício findo em 31 de Dezembro de 2002, bem como so-
bre o relatório e parecer do fiscal único, relativos aos mes-
mos;

Ponto n.º 2 — Deliberar sobre a proposta de aplicação dos re-
sultados;

Ponto n.º 3 — Proceder à apreciação geral da administração e
fiscalização da sociedade;

Ponto n.º 4 — Deliberar sobre o relatório de gestão elaborado
pelo conselho de administração e sobre as contas relativas ao
exercício findo em 31 de Dezembro de 2003, bem como so-
bre o relatório e parecer do fiscal único, relativos aos mes-
mos;

Ponto n.º 5 — Deliberar sobre a proposta de aplicação dos re-
sultados;

Ponto n.º 6 — Proceder à apreciação geral da administração e
fiscalização da sociedade.

Ponto n.º 7 — Deliberar sobre o relatório de gestão elaborado
pelo conselho de administração e sobre as contas relativas ao
exercício findo em 31 de Dezembro de 2004, bem como so-
bre o relatório e parecer do fiscal único, relativos aos mes-
mos;

Ponto n.º 8 — Deliberar sobre a proposta de aplicação dos re-
sultados;

Ponto n.º 9 — Proceder à apreciação geral da administração e
fiscalização da sociedade;

Ponto n.º 10 — Deliberar sobre o relatório de gestão elaborado
pelo conselho de administração e sobre as contas relativas ao
exercício findo em 31 de Dezembro de 2005, bem como sobre
o relatório e parecer do fiscal único, relativos aos mesmos;

Ponto n.º 11 — Deliberar sobre a proposta de aplicação dos re-
sultados;

Ponto n.º 12 — Proceder à apreciação geral da administração e
fiscalização da sociedade;

Ponto n.º 13 — Deliberar sobre as medidas a adoptar em resul-
tado da perda de mais de metade do capital social, tanto no
exercício de 2004, quanto no de 2005 e, designadamente, em
alternativa:

a) Deliberar sobre a dissolução da sociedade;
b) Deliberar sobre:

i) Redução do capital social para cobertura de prejuí-
zos por extinção de acções;

ii) O aumento de capital em € 50 000, por novas en-
tradas em dinheiro, mediante a emissão de novas ac-
ções do valor nominal de € 5 cada uma, a subscre-
ver ao par, pelos accionistas ou terceiros e a realizar
no mínimo em 30 % com subscrição, devendo o res-
tante ser realizado no prazo de … anos; e

iii) Sendo caso disso, deliberar sobre a consequente alte-
ração do contrato de sociedade;

c) Deliberar sobre a realização pelos accionistas de novas
entradas para reforço da cobertura do capital social.

Ponto n.º 14 — Apreciação das conclusões da auditoria aos negó-
cios sociais, ordenada pelo conselho de administração e tomada
de deliberações sobre propostas decorrentes dessas conclusões;

Ponto n.º 15 — Eleição dos membros dos órgãos sociais para o
triénio de 2006-2008;

Ponto n.º 16 — Remuneração dos membros dos órgãos sociais.

Informam-se os Srs. Accionistas de que os relatórios de gestão, os
documentos de prestação de contas e os de certificação legal das
mesmas, que irão ser sujeitos a apreciação e votação em assembleia
geral, se encontram disponíveis para consulta na sede social, a partir
de 17 de Abril, nos dias úteis, durante o período de expediente.

22 de Março de 2006. — O Presidente da Mesa da Assembleia Geral,
Albano Bessa Monteiro. 3000198046

AVISOS

CTT — CORREIOS DE PORTUGAL, S. A.

Sede social: Rua de São José, 20, 1166-001 Lisboa

Capital social: € 87 325 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Sec-
ção, sob o n.º 1697.

Número de identificação de pessoa colectiva 500077568.

Aviso
Em conformidade com o disposto no n.º 3 do artigo 22.º da Lei

n.º 102/99, de 26 de Julho, que define as bases gerais a que obedece o
estabelecimento, gestão e exploração de serviços postais no territó-
rio nacional, bem como os serviços internacionais com origem ou
destino no território nacional, os CTT — Correios de Portugal, S. A.
(CTT), empresa concessionária do Serviço Postal Universal, nos ter-
mos do Decreto-Lei n.º 448/99, de 4 de Novembro, que aprova as
correspondentes bases da concessão e do contrato de concessão cele-
brado com o Estado Português em 1 de Setembro de 2000, tornam
público o seguinte:

1 — Entre 1 de Janeiro e 31 de Dezembro de 2005, os CTT res-
ponderam a 16 339 reclamações pela prestação dos serviços postais
que integram o Serviço Postal Universal, das quais 76,5 % disseram
respeito a envios de correspondência e 13,5 % a encomendas postais.
O tempo médio de resposta foi de 34,2 dias (de calendário), incluido
já o prazo de indemnização, quando aplicável.

2 — Durante o período de tempo referido no número anterior, os
CTT responderam a 43 487 pedidos de informação/localização de
objectos postais, dos quais 66,3 % disseram respeito a envios de cor-
respondência e 33,7 % a encomendas postais.

3 — Em 2005, os níveis de qualidade de serviço associados à pres-
tação do serviço postal universal foram os seguintes:

Demora de encaminhamento no Correio Normal (até três dias) —
97,2 %;

Demora de encaminhamento no Correio Azul-Continente (até
um dia) — 95,6 %;

Demora de encaminhamento no Correio Azul-Continente e
Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira (até dois dias) —
93,1 %;

Correio Normal não entregue até 15 dias úteis (por cada 1000 car-
tas) — 1,1 %;

Correio Azul não entregue até 10 dias úteis (por cada 1000 car-
tas) — 1,4 %;

Demora de encaminhamento nos jornais e publicações periódi-
cas (até três dias) — 97,2 %;

Demora de encaminhamento do correio prioritário transfron-
teiriço intracomunitário (até três dias) — 94 %;

Demora de encaminhamento do correio prioritário transfron-
teiriço intracomunitário (até cinco dias) — 99 %;

Demora de encaminhamento na Encomenda Normal (até três
dias) — 93,5 %;

Tempo em fila de espera nos estabelecimentos postais (percen-
tagem média de operações de atendimento com tempo inferior
a dez minutos) — 92,3 %.

23 de Março de 2006. — O Presidente do Conselho de Adminis-
tração, Luís Filipe Nunes Coimbra Nazaré. 3000198024
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FUNDAÇÕES

FUNDAÇÃO BETÂNIA — CENTRO APOSTÓLICO
DE ACOLHIMENTO E FORMAÇÃO

Certifico que, por escritura de 23 de Fevereiro de 2006, lavrada de
fl. 62 a fl. 66 do respectivo livro n.º 25, no Cartório Notarial sito na
Avenida de Sá Carneiro, lote 1, Edifico Translande, loja 2, rés-do-
-chão, em Bragança, a cargo do notário licenciado Manuel João Si-
mão Braz, foi realizada a escritura de alteração de estatutos da funda-
ção com a denominação de Fundação Betânia — Centro Apostólico
de Acolhimento e Formação, com sede na freguesia de Samil, lugar de
Cabeça Boa, Estrada do Turismo, concelho de Bragança, pelo que se
procede à alteração dos artigos 1.º, 2.º, 3.º, 5.º, 7.º, 17.º, 18.º, 20.º,
24.º, 25.º, 26.º, 27.º, 28.º, 31.º, 32.º e 33.º dos estatutos da Fundação,
passando o artigo 2.º, que diz respeito ao objecto da Fundação, a ter
a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

1 — A Fundação tem como objectivos principais:
a) Prestar apoio social a pessoas carências, nomeadamente pela assis-

tência a crianças e jovens em risco e pela protecção social aos idosos;
b) Organizar cursos de formação profissional;
c) Promover actividades do âmbito pastoral, sócio-cultural e reli-

gioso para grupos eclesiais e outros.
2 — A Fundação procurará promover espiritual, moral, cultural e

socialmente as pessoas, no respeito da sua dignidade e direitos, dentro
dos princípios da fé e moral católicas, sem, porém, cair em discrimi-
nação de ordem ideológica, política, étnica ou confessional.

3 — Nos seus serviços e actividades, a Fundação fomentará o es-
pírito de família, impregnado da fé e caridade cristãs.

4 — O seu âmbito de acção estende-se a todos os concelhos do
distrito de Bragança.

Está conforme o original.

24 de Fevereiro de 2006. — O Notário, Manuel João Simão Braz.
3000195692

FUNDOS DE PENSÕES

FUNDO DE PENSÕES ABERTO RENDIMENTO ACTIVO

Contrato de extinção da adesão colectiva n.º 1

Entre a VICTORIA — Seguros de Vida, S. A., com sede na Aveni-
da da Liberdade, 200, em Lisboa, com o número de pessoa colectiva
502821060, matriculada sob o n.º 3635 na Conservatória do Registo
Comercial de Lisboa, com o capital social de € 8 500 000, adiante
designada apenas por VICTORIA, e a VICTORIA — Seguros de Vida,
S. A., com sede na Avenida da Liberdade, 200, em Lisboa, com o
número de pessoa colectiva 502821060, matriculada sob o n.º 3635
na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, com o capital so-
cial de € 8 500 000, adiante apenas designada por associado, é cele-
brado o presente contrato de extinção da adesão colectiva n.º 1 ao
Fundo de Pensões Aberto Rendimento Activo, estabelecida em 26 de
Julho de 2000, o qual se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

A adesão colectiva n.º 1 extingue-se por transferência nos termos
da lei e de acordo com o n.º 10 do respectivo contrato de adesão.

ARTIGO 2.º

O património resultante da conversão, na data de extinção, das uni-
dades de participação afectas à adesão colectiva n.º 1 ao Fundo de
Pensões Aberto Rendimento Activo, líquidas de todas as despesas ine-
rentes, será transferido para a quota-parte da VICTORIA — Seguros de
Vida, S. A., no Fundo de Pensões VICTORIA, gerido pela VICTORIA
— Seguros de Vida. S. A.

ARTIGO 3.º

O presente contrato produzirá efeitos a partir da data da sua assi-
natura.

1 de Fevereiro de 2006. — Pelo Associado, VICTORIA — Seguros
de Vida. S. A.: (Assinaturas ilegíveis.) — Pela Entidade Gestora, VIC-
TORIA — Seguros de Vida. S. A.: (Assinaturas ilegíveis.)

1000299259

FUNDO DE PENSÕES VICTORIA

Contrato constitutivo

Entre os abaixo assinados:

1) Primeiro contratante: VICTORIA — Seguros de Vida, S. A.,
com sede na Avenida da Liberdade, 200, em Lisboa, titular do
cartão de identificação de pessoa colectiva n.º 502821060,
matriculada sob o n.º 3635 na Conservatória do Registo Co-
mercial de Lisboa, com o capital social de € 8 500 000;

2) Segundo contratante: VICTORIA — Seguros, S. A., com sede
na Avenida da Liberdade, 200, em Lisboa, titular do cartão
de identificação de pessoa colectiva n.º 506333027, matri-
culada sob o n.º 13004 na Conservatória do Registo Comer-
cial de Lisboa, com o capital social de € 9 500 000;

3) Terceiro contratante: VICTORIA — Seguros de Vida, S. A.,
com sede na Avenida da Liberdade, 200, em Lisboa, titular do
cartão de identificação de pessoa colectiva n.º 502821060,
matriculada sob o n.º 3635 na Conservatória do Registo Co-
mercial de Lisboa, com o capital social de € 8 500 000;

é celebrado o presente contrato constitutivo, o qual passará a reger-
-se nos termos das cláusulas seguintes, que reciprocamente aceitam e
mutuamente se obrigam a cumprir:

CLÁUSULA 1.A

Definições

Para efeitos do presente contrato, entende-se por:
«Fundo de Pensões» o património exclusivamente afecto à reali-

zação dos planos de pensões dos associados;
«Associado» a entidade que, tendo subscrito o presente contrato,

contribui para o Fundo, e cujos planos de pensões são realizados ou
complementados por este;

«Entidade gestora» a entidade a quem compete a prática de todos
os actos e operações necessários ou convenientes à boa administra-
ção e gestão do Fundo.

CLÁUSULA 2.A

Denominação, duração e data aniversária do Fundo

O Fundo de Pensões objecto deste contrato tem a denominação de
Fundo de Pensões VICTORIA, sendo adiante designado apenas por
Fundo.

A sua duração é ilimitada e a sua data aniversária é o dia 31 de
Dezembro de cada ano.

CLÁUSULA 3.A

Identificação dos associados

Os associados do Fundo são as sociedades acima identificadas como
primeira e segunda contratantes.

CLÁUSULA 4.A

Representação dos associados

Os associados serão representados pelo respectivo conselho de
administração ou pessoa ou pessoas com delegação de poderes atribu-
ída por este órgão.

CLÁUSULA 5.A

Identificação da entidade gestora

A entidade gestora do Fundo é a empresa identificada como tercei-
ra contratante.

CLÁUSULA 6.A

Objectivo

O Fundo tem por objectivo exclusivo o pagamento dos benefícios
estabelecidos nos planos de pensões, que constituem os anexos I e II
do presente contrato e do qual fazem parte integrante.

CLÁUSULA 7.A

Plano de pensões

Plano de benefício definido — este plano aplica-se a todos os co-
laboradores dos associados admitidos na actividade seguradora até 22
de Junho de 1995 e constitui o anexo I do presente contrato.

Plano de contribuição definida — este plano aplica-se a todos os
colaboradores a tempo completo ou parcial que façam parte do qua-
dro permanente dos associados admitidos na actividade seguradora após
22 de Junho de 1995 e que tenham aderido ao plano, constituindo o
anexo II do presente contrato.
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CLÁUSULA 8.A

Financiamento do Fundo

O Fundo é financiado mediante a entrega de contribuições, peri-
ódicas ou extraordinárias, a efectuar pelos associados a favor dos
participantes para fazer face aos compromissos estabelecidos nos
anexos I e II, pelo rendimento líquido dos valores investidos e pelas
mais-valias realizadas na alienação de valores do seu património ou
das quantias objecto de reembolso de tais valores ou, ainda, de ou-
tras receitas de qualquer natureza ou proveniência que, nos termos
legais e contratuais, possam ou devam ficar adstritas ao património
do Fundo.

Os valores entregues para o Fundo para financiamento dos benefí-
cios estabelecidos no anexo I serão convertidos em unidades de par-
ticipação afectas aos associados através da constituição de contas
individualizadas por associado.

As contribuições entregues pelos associados previstas no plano
estabelecido no anexo II serão convertidas em unidades de participa-
ção e afectas a cada participante através da constituição de contas
individuais.

As unidades de participação podem ser inteiras ou fraccionadas,
sendo o seu valor de € 5 na data de início do Fundo.

A subscrição de unidades de participação não dá lugar à emissão de
títulos representativos, operando-se, em sua substituição, um registo
informático de unidades desmaterializadas.

O valor das unidades de participação é calculado dividindo o valor
líquido global do património do Fundo pelo respectivo número de
unidades de participação em circulação.

O valor líquido global do Fundo obtém-se, em cada momento, pela
dedução das eventuais responsabilidades já vencidas e não pagas. Os
activos que integram o Fundo são avaliados de acordo com as normas
legalmente estabelecidas.

O valor da unidade de participação evolui, em cada momento, em
função do valor dos activos integrantes da carteira do Fundo, pelo
que pode aumentar ou diminuir.

O valor da unidade de participação é calculado semanalmente, no
1.º dia útil de cada semana.

Qualquer pagamento efectuado ao abrigo do Fundo será feito pelo
último valor da unidade de participação conhecido e divulgado na data
desse pagamento.

No mês de Janeiro de cada ano, será entregue pela entidade gestora
a cada um dos participantes abrangidos pelo plano de contribuição
definida um extracto de conta onde constam todos os movimentos
ocorridos, bem como o saldo inicial e final do período.

CLÁUSULA 9.A

Património inicial

O património inicial do Fundo é constituído pela entrega em nu-
merário do valor de € 2 533 210,58, resultante de transferência de
valores do Fundo de Pensões CGU, da conversão das unidades de par-
ticipação afectas à adesão colectiva n.º 1 ao Fundo de Pensões Aber-
to Rendimento Activo e da transferência das provisões matemáticas
de contratos de seguro de grupo, que corresponde à aquisição de
506 642,1160 unidades de participação, de acordo com a seguinte
distribuição por associado e planos de pensões instituídos:

Associado Plano de pensões Valor da entrega (euros) UP adquiridas

VICTORIA — Seguros de Vida, B. Definido (anexo I) ................. 1 115 256,48 223 051,2960
S. A.

VICTORIA — Seguros de Vida, C. Definida (anexo II) ................ 0 0
S. A.

VICTORIA — Seguros, S. A. ....... B. Definido (anexo I) ................. 1 417 954,10 283 590,8200
VICTORIA — Seguros, S. A. ....... C. Definida (anexo II) ................ 0 0

CLÁUSULA 10.A

Regras de administração do Fundo

As regras de administração do Fundo são na generalidade as legal-
mente exigíveis a um gestor diligente e na especialidade as de seguran-
ça, rentabilidade, diversificação e liquidez das respectivas aplicações, de
acordo com o disposto no contrato de gestão e na legislação em vigor.

A débito do Fundo serão considerados, nomeadamente em cada ano:
Os valores necessários à compra de rendas vitalícias junto de uma

seguradora designada pelos associados;
Os capitais de remição pagos aos beneficiários;
As comissões de gestão e a remuneração da entidade depositária,

de acordo com as regras definidas no respectivo contrato de gestão.

CLÁUSULA 11.A

Empréstimos aos participantes

O Fundo não poderá conceder empréstimos aos participantes.

CLÁUSULA 12.A

Mudança de entidade gestora

1 — Os associados têm o direito de transferir, em qualquer data, a
gestão do Fundo para outra entidade gestora mediante um aviso pré-
vio de 90 dias, por escrito e em carta registada dirigida à entidade
gestora. Esta transferência dependerá sempre da autorização prévia
do Instituto de Seguros de Portugal (ISP).

2 — Todos os valores que integrem o património do Fundo serão
transferidos para a gestão de outra entidade gestora, escolhida pelos
associados.

3 — Os associados suportarão todos os custos emergentes da trans-
ferência da gestão do Fundo.

CLÁUSULA 13.A

Mudança de instituição depositária

A entidade gestora, mediante prévio acordo dos associados ou dos
representantes destes, poderá transferir o depósito dos valores do Fun-
do, ou de parte deste, para outra instituição depositária, obrigando-se
a comunicar tal transferência e as respectivas condições contratuais
ao ISP.

CLÁUSULA 14.A

Alterações contratuais

Os associados e a entidade gestora têm o direito de alterar, por
mútuo acordo, as cláusulas do contrato constitutivo do Fundo, nos
termos da lei em vigor à data da alteração e mediante prévia autori-
zação do ISP.

CLÁUSULA 15.A

Transferência de património entre associados

Em caso de transferência de um participante entre associados,
haverá lugar à transferência das unidades de participação correspon-
dentes ao valor da responsabilidade por serviços passados calculado
pelo método unit credit projectado de acordo com a última avaliação
efectuada referente ao participante em causa, no caso de este estar
abrangido pelo plano de benefício definido, ou das unidades de parti-
cipação afectas ao mesmo, no caso de estar abrangido pelo plano de
contribuição definida.

CLÁUSULA 16.A

Extinção dos associados

Em caso de extinção de qualquer dos associados, que não resulte da
sua transformação noutra pessoa colectiva ou na transmissão do seu
estabelecimento, o património do Fundo que lhe estiver afecto res-
ponde exclusivamente pela responsabilidade com os benefícios garan-
tidos ao abrigo dos planos de pensões constantes dos anexos I e II
deste contrato e será liquidado pela forma referida na cláusula 19.ª

CLÁUSULA 17.A

Extinção da entidade gestora

Se a entidade gestora do Fundo cessar a actividade, deverá comuni-
car tal facto aos associados, com um aviso prévio de 90 dias, e asse-
gurar a transferência da gestão do Fundo para outra entidade gestora
habilitada indicada pelos associados e mediante prévia autorização do
ISP.

CLÁUSULA 18.A

Extinção do Fundo

O Fundo extingue-se nos casos seguintes:
a) Pela realização do seu objectivo ou por este se tornar impossível;
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b) Por acordo entre os associados e os participantes se, atentos os
condicionalismos envolventes de ordem jurídica, social e económica,
tal for contratual e legalmente possível;

c) Na falta de meios financeiros que determinem a impossibilidade
de o Fundo garantir o cumprimento das respectivas obrigações;

d) Nos casos especialmente previstos na lei.
A extinção do Fundo efectuar-se-á mediante a celebração de um

contrato de extinção, após autorização prévia do ISP.

CLÁUSULA 19.A

Regras de liquidação do Fundo

Em caso de liquidação, o património do Fundo responderá até ao
limite da sua capacidade financeira, por:

a) Despesas que lhe forem devidas;
b) Compra de rendas vitalícias imediatas junto de uma seguradora,

para os participantes que à data da liquidação tenham idade igual ou
superior à idade normal de reforma;

c) Transferência para o Fundo de Pensões Aberto Rendimento Ac-
tivo dos valores afectos aos participantes que ainda não tenham atin-
gido a idade normal de reforma, salvaguardando as condições de reem-
bolso estabelecidas no presente contrato constitutivo. No caso do plano
de contribuição definida, os valores afectos correspondem ao valor das
contas individuais. No caso do plano de benefício definido, os valores
afectos a cada participante serão calculados proporcionalmente ao valor
da responsabilidade por serviços passados calculado pelo método unit
credit projectado de acordo com a última avaliação efectuada.

Os participantes poderão, também, optar, no prazo de 60 dias após
a data de extinção, em transferir os valores referidos para outro fun-
do de pensões, desde que cumpridos os requisitos legais;

d) Se, após o cumprimento das disposições das alíneas anteriores se
verificar a existência de algum valor remanescente do Fundo, este será
utilizado para melhorar as pensões e garantir a actualização das respec-
tivas prestações desde que esta esteja contratualmente estipulada.

1 de Fevereiro de 2006. — Pelos Associados: VICTORIA — Segu-
ros de Vida, S. A.: (Assinaturas ilegíveis.) — VICTORIA — Seguros,
S. A.: (Assinaturas ilegíveis.) — Pela Entidade Gestora, VICTORIA
— Seguros de Vida, S. A.: (Assinaturas ilegíveis.)

———

ANEXO I

Plano de pensões de benefício definido

ARTIGO 1.º

Definições

1.1. — Participantes — qualquer colaborador ou membro do con-
selho de administração dos associados admitido na actividade segura-
dora até 22 de Junho de 1995 e abrangido pelo CCT aplicável às
empresas de seguros.

1.2. — Beneficiários — qualquer participante quando adquire o
direito à pensão segundo o estipulado no CCT aplicável às empresas
de seguros.

ARTIGO 2.º

Benefícios

São estabelecidos os benefícios de invalidez ou reforma por velhice
previstos no capítulo V do CCT aplicável às empresas de seguros,
publicado no Boletim do Trabalho e Emprego, 1.ª série, n.º 23, de
22 de Junho de 1995.

ARTIGO 3.º

Financiamento do plano

O financiamento do plano de pensões fica totalmente a cargo dos
associados pela entrega de contribuições periódicas ou extraordinári-
as.

ANEXO II

Plano de pensões de contribuição definida

ARTIGO 1.º

Definições

1.1. — Participantes — qualquer colaborador a tempo completo
ou parcial que faça parte do quadro permanente dos associados, admi-
tido na actividade seguradora após 22 de Junho de 1995 e que tenha
aderido ao presente plano.

A adesão ao plano de pensões implica a realização de uma contri-
buição mínima mensal de 0,5 % do salário pensionável.

1.2 — Beneficiários — qualquer participante quando adquire o di-
reito à pensão.

1.3 — Data de início do plano — 1 de Janeiro de 2006.
1.4 — Data de admissão no plano — data em que o colaborador

reúne as condições definidas no n.º 1.1.
1.5 — Data normal de reforma — considera-se data normal de

reforma a definida pela segurança social, ou seja, à data da implemen-
tação deste plano de pensões, a data em que se completam os 65
anos de idade.

1.6 — Tempo de serviço no associado — considera-se como tem-
po de serviço no associado o número de anos completos prestados
pelo colaborador na empresa respectiva.

Para os colaboradores provenientes da CGU, será considerado como
tempo de serviço no associado o número de anos completos desde a
sua data de admissão no quadro da CGU.

Em caso de transferência entre associados, a contagem do número
de anos completos inicia-se a partir da primeira data de admissão ao
abrigo da qual o colaborador foi integrado como colaborador num dos
associados, desde que não tenha havido descontinuidade do vínculo
contratual.

1.7 — Salário pensionável — considera-se como salário pensioná-
vel o salário efectivo mensal ilíquido de cada colaborador, incluindo
os subsídios de férias e de Natal nos meses em que haja lugar ao pa-
gamento dos mesmos.

1.8 — Invalidez total e permanente — um colaborador será con-
siderado na situação de invalidez total e permanente se for reconhe-
cido como inválido pela segurança social portuguesa.

ARTIGO 2.º

Contribuições

2.1 — Contribuições dos associados — mensalmente, serão efectu-
adas contribuições pelos associados em percentagem do salário pensi-
onável de cada participante, definidas de acordo com o tempo de
serviço nessa data e constantes no quadro a seguir indicado. Estas
contribuições serão utilizadas para adquirir unidades de participação
do Fundo de Pensões VICTORIA:

Tempo de serviço Percentagem de contribuição

< 10 anos ................................... 1
> 10 anos e < 20 anos ............... 1,5
> 20 anos ................................... 2

2.2 — Contribuições dos participantes — mensalmente os partici-
pantes contribuirão com um mínimo de 0,5 % do salário pensioná-
vel, sendo a percentagem definida pelo participante descontada no
seu salário mensalmente.

As contribuições dos participantes serão directamente canalizadas
pelo associado respectivo para aquisição de unidades de participação
de um seguro de capitalização comercializado pela VICTORIA —
Seguros de Vida, S. A.

A adesão ao plano será efectuada mediante o preenchimento de
um formulário junto do departamento de recursos humanos do res-
pectivo associado.

A inclusão no plano em data posterior à data inicial do mesmo, a
suspensão ou a alteração do nível de contribuições só serão aceites
em 1 de Janeiro de cada ano, devendo tal facto ser comunicado ao
departamento de recursos humanos do respectivo associado com uma
antecedência mínima de um mês relativamente à data indicada. Sem-
pre que haja suspensão da contribuição do participante, será também
suspensa a contribuição do respectivo associado.

2.3 — Em caso de suspensão do contrato de trabalho ou em caso
de interrupção do contrato de trabalho por motivo de licença sem
vencimento de um participante, ficam suspensas, até ao seu regresso
ao serviço no associado ou associados, as contribuições do respectivo
associado ou associados e do participante para o Fundo de Pensões
VICTORIA e para o seguro de capitalização, respectivamente.

ARTIGO 3.º

Benefícios

3.1 — Em caso de reforma por velhice reconhecida pela segurança
social o participante terá direito a receber uma renda anual vitalícia
imediata, reversível em 60 % a favor do cônjuge, paga mensalmente
em 14 prestações, a adquirir junto de uma seguradora, por transfor-
mação das unidades de participação que lhe estão afectas de acordo
com o valor da unidade de participação na data do reembolso. O valor
das unidades de participação poderá ser pago em capital, até ao limite
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máximo permitido pela legislação fiscal e pela legislação aplicável
aos fundos de pensões que estiver em vigor.

3.2 — Em caso de reforma por invalidez reconhecida pela segu-
rança social, o participante terá direito a receber uma renda anual
vitalícia imediata, reversível em 60 % a favor do cônjuge, paga
mensalmente em 14 prestações, a adquirir junto de uma segurado-
ra, por transformação das unidades de participação que lhe estão
afectas de acordo com o valor da unidade de participação na data
do reembolso. O valor das unidades de participação poderá ser pago
em capital, até ao limite máximo permitido pela legislação fiscal
e pela legislação aplicável aos fundos de pensões que estiver em
vigor.

3.3 — Os montantes acumulados resultantes das contribuições efec-
tuadas pelos participantes apenas poderão ser reembolsados nas situ-
ações previstas nos n.os 3.1 e 3.2 ou, ainda, a partir dos 60 anos de
idade, em caso de desemprego de longa duração, doença grave, inca-
pacidade permanente para o trabalho ou morte.

3.4 — Saída de um colaborador — no caso de um participante deixar
de estar ao serviço dum associado antes da data normal de reforma ou
da reforma por invalidez reconhecida pela segurança social, o valor
das unidades de participação que lhe estavam afectas será utilizado
para financiamento de contribuições futuras a efectuar pelo associado
respectivo para os restantes participantes.

Em caso de cessação do contrato de trabalho, o participante fica
livre de decidir sobre a manutenção do contrato de capitalização jun-
to da VICTORIA — Seguros de Vida, S. A., ou pela sua transferência
para outra entidade.

ARTIGO 4.º

Financiamento do plano

O financiamento do plano de pensões fica, com excepção das con-
tribuições dos participantes previstas, totalmente a cargo dos associ-
ados pela entrega de contribuições periódicas.
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4. Empresas — Registo comercial
AVEIRO
AVEIRO

MANUEL SIDÓNIO PINTURAS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Identificação de pes-
soa colectiva n.º 505920174; inscrição n.º 2; número e data da apre-
sentação: 04/20051103; pasta n.º 5489.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi registada
a dissolução e encerramento da liquidação, tendo as contas sido apro-
vadas em 3 de Novembro de 2005.

8 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Loura Martins. 2010417143

VINCENT’S — SERVIÇOS DE LIMPEZA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Identificação de pes-
soa colectiva n.º 506829421; inscrição n.º 4; número e data da apre-
sentação: 03/20051107; pasta n.º 5980.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi registada
a dissolução e encerramento da liquidação, tendo as contas sido apro-
vadas em 7 de Novembro de 2005.

10 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Loura Martins. 2010417240

COLÓNIA — FLOR — SOCIEDADE
HORTOFLORICULTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Identificação de pes-
soa colectiva n.º 503938343; inscrição n.º 6; número e data da apre-
sentação: 08/20051107; pasta n.º 4058.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi registada
a dissolução e encerramento da liquidação, tendo as contas sido apro-
vadas em 7 de Novembro de 2005.

10 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Loura Martins. 2010417275

BEMÉDIA DOIS — IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
DE MEIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 5174/
010730; identificação de pessoa colectiva n.º 505310856; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 03/20051109.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi registada
a alteração do pacto e em consequência alterados os artigos 1.º, 3.º e
4.º que passaram a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 1.º

2 — A sociedade tem a sede na Rua do Conselheiro Luís Maga-
lhães, 56, 3.º, freguesia de Vera Cruz, concelho de Aveiro.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e demais va-
lores constantes da escrita social, é de cinco mil euros, representado
por duas quotas, no valor nominal de dois mil e quinhentos euros,
pertencendo uma a cada um dos sócios Fernando José Florentino
Marques e Maria Eugénia Marques de Carvalho.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, pertence aos gerentes nomeados
em assembleia geral, sendo já gerente o sócio Fernando José Floren-
tino Marques e ficando desde já nomeada gerente a sócia Maria Eugé-
nia Marques de Carvalho.

Depositado o texto completo do estatuto na redacção actualizada.

14 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Elsa Magano
Ferreira. 2010432304

DIBACO — GESTÃO DOCUMENTAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Identificação de pes-
soa colectiva n.º 507125541; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 13/20051107; pasta n.º 6364.

Certifico que por escritura outorgada em 7 de Novembro de 2005
de fl. 48 a fl. 50 do livro n.º 575-A, no Cartório Notarial do Centro
de Formalidades das Empresas do Porto, foi constituída entre Helena
Maria Parente da Costa e Eduarda Manuela Machado Campos, uma
sociedade comercial por quotas com a denominação em epígrafe que
se regerá pelo pacto seguinte:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma DIBACO — Gestão Documen-
tal, L.da

2 — Tem a sua sede no Centro Empresarial de Aveiro, Zona In-
dustrial Aveiro Sul, pavilhão 8, freguesia de Nossa Senhora de Fáti-
ma, concelho de Aveiro.

3 — Por simples deliberação da gerência, poderá a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e serem
criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de represen-
tação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na gestão documental; custódia
arquivística; pesquisa histórica e documental; formação profissional;
edição de manuais; produção de conteúdos multimédia; consultadoria
de gestão documental; digitalização; microfilmagem; gestão de bases
de dados.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de cinco mil euros, correspondente à soma de duas quotas
iguais, do valor nominal de dois mil e quinhentos euros, pertencentes
uma a cada uma das sócias.

2 — Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante global correspondente a dez vezes o capital
social.

3 — Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que ela
carecer, até ao montante e nas condições deliberadas em assembleia
geral.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete a ambas as sócias que,
desde já, ficam nomeadas gerentes.

2 — Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos
é necessária a intervenção de dois gerentes.

3 — A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcial-
mente, em participações nos lucros da sociedade.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas por
leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da socie-
dade, que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida, se
defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

1 — A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes
casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as

obrigações sociais;
d) No caso de falecimento de qualquer sócio, a quem não sucedam

herdeiros legitimários;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja

sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio;



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIE N.º 64 — 30 de Março de 20066766

h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-
sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.

2 — Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no
balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou a tercei-
ros.

3 — Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último ba-
lanço aprovado.

4 — Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante comum.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

11 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Loura Martins. 2010417313

LUCAS & PAULA — CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS
PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Identificação de pes-
soa colectiva n.º 503960802; inscrição n.º 4; número e data da
apresentação: 04/20051108.

Certifico que foi registado o aumento de capital de € 24 939,90
para € 35 000, sendo o aumento de € 10 060,10, realizado em di-
nheiro e subscrito pelos sócios na proporção das suas quotas e para
reforço das mesmas, tendo em consequência sido alterado o artigo 3.º
do pacto que passou a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de trinta e cinco mil
euros, representado por duas quotas, uma no valor nominal de trinta
e um mil e quinhentos euros pertencente à sócia Maria de Fátima
Monteiro Rodrigues da Paula Lucas e outra no valor nominal de três
mil e quinhentos euros pertencente ao sócio Pedro Cação Andrade
Lucas.

Depositado o texto completo do estatuto na redacção actualizada.

14 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Loura Martins. 2010417348

PLAEGO — CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS
PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Identificação de pes-
soa colectiva n.º 503760641; inscrição n.º 2; número e data da
apresentação: 10/20051108.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi registada
a dissolução e encerramento da liquidação, tendo as contas sido apro-
vadas em 10 de Outubro de 2005.

14 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Loura Martins. 2010417321

MADEIVOUGA — MADEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Identificação de pes-
soa colectiva n.º 500952523; inscrição n.º 19; número e data da
apresentação: 12/20051107; pasta n.º 1262.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi registado
o aumento de capital social de 1 000 000 euros para 1 500 000 eu-
ros, após o aumento de 500 000 euros, sendo 190 000 euros, por in-
corporação de reservas livres e 310 000 euros em dinheiro, distribu-
ído pelos sócios na proporção das suas quotas e para reforço das
mesmas, tendo em consequência sido alterado o artigo 3.º que passou
a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros valo-
res constantes da escrita, é de um milhão e quinhentos mil euros, divi-

dido nas seguintes quatro quotas: uma quota do valor nominal de oito-
centos e dez mil euros, do sócio Fernando Lourenço Lopes, uma quota
do valor nominal de trezentos mil euros da sócia Maria da Conceição
Garcia Paulino Lourenço Lopes e duas quotas do sócio Paulo Jorge Rosa
Garcia Paulino, uma do valor nominal de cento e cinquenta mil euros
e outra do valor nominal de duzentos e quarenta mil euros.

Depositado o texto completo do estatuto na redacção actualizada.

11 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Loura Martins. 2010417305

COSTELA — COMERCIALIZAÇÃO DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Identificação de pes-
soa colectiva n.º 507084047; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e
inscrição n.º 5; números e data das apresentações: 07 e 08/
20051109.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi registada
a designação do gerente Aristides Humberto Bixirão Neto, residente
na Vera Cruz, Aveiro, por deliberação de 28 de Outubro de 2005.

Mais certifico, que foi registada a cessação de funções do gerente
José Pedro Ferreira Costela, por renúncia de 6 de Novembro de 2005.

14 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Loura Martins. 2010417356

GLICÍNIAS — IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Identificação de pes-
soa colectiva n.º 503484695; inscrição n.º 5; número e data da
apresentação: 06/20051103; pasta n.º 4318.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi registada
a dissolução e encerramento da liquidação, tendo as contas sido apro-
vadas em 16 de Junho de 2005.

8 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Loura Martins. 2010417160

NAVALDIS — SOCIEDADE DE DISTRIBUIÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Identificação de pes-
soa colectiva n.º 503661813; inscrição n.º 5; número e data da
apresentação: 07/20051103; pasta n.º 4318.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi registada
a dissolução e encerramento da liquidação, tendo as contas sido apro-
vadas em 16 de Agosto de 2005.

8 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Loura Martins. 2010417178

DE SANTI — CONSULTORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Identificação de pes-
soa colectiva n.º 504181599; inscrição n.º 4; número e data da
apresentação: 08/20051103; pasta n.º 4291.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi registada
a dissolução e encerramento da liquidação, tendo as contas sido apro-
vadas em 16 de Junho de 2005.

8 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Loura Martins. 2010417194

SIMORIA, IMOBILIÁRIA DE AVEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Identificação de pes-
soa colectiva n.º 504184768; inscrição n.º 4; número e data da
apresentação: 09/20051103; pasta n.º 4295.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi registada
a disssolução encerramento da liquidação, tendo as contas sido apro-
vadas em 16 de Agosto de 2005.

8 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Loura Martins. 2010417186
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CLÍNICA DE MEDICINA DENTÁRIA DR. JOSÉ LUÍS
MOINHEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Identificação de pes-
soa colectiva n.º 503475637; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 10/20051103; pasta n.º 3618.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi registada
a cessação de funções do gerente José Luís Sena de Freitas Moinhei-
ro, por renúncia de 2 de Novembro de 2005.

8 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Loura Martins. 2010417208

INTERVISA — AGÊNCIA DE VIAGENS DE AVEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Identificação de pes-
soa colectiva n.º 500913544; averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 03/2005104; pasta n.º 500913544.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi registada
a cessação de funções do gerente de Henrique Parente Caldeira Pro-
ença por renúncia desde 9 de Fevereiro de 2005.

9 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Elsa Magano
Ferreira. 2010432533

FAT — FÁBRICA AVEIRENSE DE TORNEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Identificação de pes-
soa colectiva n.º 504082140; inscrição n.º 10; número e data da
apresentação: 10/20051107; pasta n.º 4204.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi registada
a dissolução e encerramento da liquidação, tendo as contas sido apro-
vadas em 28 de Outubro de 2005.

10 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Loura Martins. 2010417283

NOVA IMAGEM NEON — RECLAMOS LUMINOSOS,
IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Identificação de pes-
soa colectiva n.º 504036343; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 11/20051107; pasta n.º 4155.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi registada
a cessação de funções dos gerentes Jorge Rodolfo Penha dos Santos e
Ricardo Bruno Penha dos Santos, por renúncia de 19 de Abril de 2002.

10 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Loura Martins. 2010417291

VDR, SGPS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 03929/
19970122; identificação de pessoa colectiva n.º 503803510; ins-
crição n.º 11; número e data da apresentação: 06/20050930.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi registada
a prestação de contas consolidadas relativas ao ano de 2004.

7 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Loura Martins. 2010416147

ENÉRGICA — ACADEMIA DE FORMAÇÃO
E CONSULTORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Identificação de pes-
soa colectiva n.º 500764972; inscrição n.º 1; número e data da
apresentação: 20/20051103; pasta n.º 6351.

Certifico que por escritura outorgada em 3 de Outubro de 2005 de
fl. 83 a fl. 84 do livro n.º 247-E, no Cartório Notarial de Ílhavo, foi

constituída por Enérgica — Novas Energias, L.da, e Judite Maria Manso
e Silva uma sociedade comercial por quotas com a denominação em
epígrafe que se regerá pelo pacto seguinte:

Pacto social

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Enérgica — Academia de Formação e
Consultoria, L.da, e tem a sua sede na Avenida do Conselheiro Luís de
Magalhães, Edifício Veneza, salas R e S, freguesia de Vera Cruz, cidade
e concelho de Aveiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na formação profissional. Outras activida-
des educativas não especificadas. Actividades de contabilidade, audi-
toria e consultoria fiscal. Estudos de mercado e sondagens de opinião.
Actividades de consultoria para os negócios e a gestão.

ARTIGO 3.º

O capital social é do montante de cinco mil euros, totalmente
realizado, e é dividido em duas quotas, uma no valor nominal de três
mil euros, titulada pela sócia Judite Maria Manso e Silva e outra do
valor nominal de dois mil euros, titulada pela sócia, Enérgica — No-
vas Energias, L.da

ARTIGO 4.º

A cessão de quotas a estranhos fica dependente do consentimento da
sociedade, o qual deverá ser pedido por meio de carta enviada sob registo
e com aviso de recepção, com 15 dias de antecedência sobrte a data do
acto de cessão, sendo que, na falta de recepção de resposta ao pedido, até
três dias antes da data indicada para a cessão, poderá a quota respectiva
ser livremente cedida.

ARTIGO 5.º

Aos sócios é concedido o direito de preferência na cessão de quo-
tas a pessoas estranhas à sociedade, pelo que, pretendendo o sócio
promover tal cessão, disso dará conhecimento por escrito ao outro,
com indicação dos elementos fundamentais do negócio, nomeadamente
preço, condições, identificação do adquirente e data prevista para a
cessão, com antecedência mínima de 15 dias relativamente à data
prevista para a cessão.

Recebida a comunicação, o sócio preferente poderá comunicar que
pretende exercer o seu direito de preferência até ao dia anterior ao indi-
cado para o acto de cessão.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá exigir a realização de prestações suplementares
de capital aos seus sócios, nas condições que vierem a ser deliberadas
em assembleia geral, até ao limite do décuplo do capital social.

ARTIGO 7.º

A gerência, dispensada de caução e remunerada ou não, conforme
venha a ser deliberado em assembleia geral, fica a cargo da sócia Ju-
dite Maria Manso e Silva e de Anselmo Rodrigues dos Santos, casado,
residente no lugar de Quinta do Picado, freguesia de Aradas, concelho
de Aveiro, desde já nomeados gerentes, obrigando-se a sociedade em
todos os actos e contratos, com a assinatura de dois gerentes, bastan-
do a assinatura de qualquer um deles para obrigar a sociedade nos ac-
tos de mero expediente.

ARTIGO 8.º

1 — A sociedade poderá amortizar as quotas que sejam penhora-
das, arrestadas ou sujeitas a qualquer providência cautelar.

2 — O valor da amortização será o que resultar do último balanço
anual aprovado e será pago no prazo de seis meses a contar da amor-
tização.

ARTIGO 9.º

Ocorrendo a morte ou interdição de qualquer dos sócios, a socie-
dade não se dissolverá, continuando com os sócios sobrevivos e capa-
zes e com os herdeiros do falecido ou representantes do interdito, a
uns e outros não sendo cometidas funções de gerência sem o acordo
da sociedade tomado em assembleia geral.

Neste caso, as pessoas que ocupem a posição do falecido ou do
interdito escolherão, entre si, um deles que a todos represente na socie-
dade enquanto a respectiva quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 10.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de carta regista-
da, remetida com a antecedência mínima de 15 dias.

9 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Elsa Magano
Ferreira. 2010432282
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TELBIT — TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, L.DA

Sede: Rua da Banda da Amizade, 38, rés-do-chão, direito,
3810-059 Aveiro

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4171;
identificação de pessoa colectiva n.º 504047736; data da apresen-
tação: 30062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos das prestações de contas relativo ao ano de 2004.

27 de Outubro de 2005. — A Conservadora Auxiliar, (Assinatura
ilegível.) 2008666174

MARQUES NOVO & DINIS CRUZ, L.DA

Sede: Rua Direita, 103, Costa do Valado, 3810-795 Oliveirinha

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 5102;
identificação de pessoa colectiva n.º 505421771.

Certifico que a sociedade procedeu ao registo da prestação de con-
tas do ano de 2004 em 29 de Junho de 2005, mediante o depósito
dos respectivos documentos na pasta própria.

Está conforme.

29 de Junho de 2005. — A Conservadora Auxiliar, (Assinatura
ilegível.) 2010390830

COPNEUS COMÉRCIO DE PNEUS, L.DA

Sede: Rua do Dr. Alberto Souto, 27-A, 3800 Aveiro

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 786;
identificação de pessoa colectiva n.º 500076308; data da apresen-
tação: 29062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos das prestações de contas relativo ao ano de 2004.

29 de Junho de 2005. — A Conservadora Auxiliar, (Assinatura
ilegível.) 2010378830

RECLACENTRO — RECLAMOS LUMINOSOS, L.DA

Sede: Zona Industrial de Eixo, Monte, 3800-792 Eixo (Aveiro)

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 2496;
identificação de pessoa colectiva n.º 502339497; data da apresen-
tação: 290605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos das prestações de contas relativo ao ano de 2004.

29 de Junho de 2005. — A Conservadora Auxiliar, (Assinatura
ilegível.) 2010378822

MANUEL DE MORAIS & FILHOS, L.DA

Sede: Rua do Dr. Nascimento Leitão

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 1086;
identificação de pessoa colectiva n.º 500738130.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos das prestações de contas relativo ao ano de 2004.

29 de Junho de 2005. — A Conservadora Auxiliar, (Assinatura
ilegível.) 2010391365

TÍLIA, CAMOMILA E ERVA CIDREIRA, CASA
DE CHÁ, L.DA

Sede: Rua Direita, Aveiro

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 3960;
identificação de pessoa colectiva n.º 503841102.

Certifico que a sociedade procedeu ao registo da prestação de con-
tas do ano de 2004 em 29 de Junho de 2005, mediante o depósito
dos respectivos documentos na pasta própria.

Está conforme.

29 de Junho de 2005. — A Conservadora Auxiliar, (Assinatura
ilegível.) 2010391071

SOCOINA CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Rua do Com. Rocha e Cunha, 19, Aveiro

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 1904;
identificação de pessoa colectiva n.º 501779108.

Certifico que a sociedade procedeu ao registo da prestação de con-
tas do ano de 2004 em 29 de Junho de 2005, mediante o depósito
dos respectivos documentos na pasta própria.

Está conforme.

29 de Junho de 2005. — A Conservadora Auxiliar, (Assinatura
ilegível.) 2010415256

I .  T.  I .  — INSTALAÇÕES TÉCNICAS EM IMÓVEIS, L.DA

Sede: Avenida Dr. Lourenço Peixinho, 124

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 2784;
identificação de pessoa colectiva n.º 502668113.

Certifico que a sociedade procedeu ao registo da prestação de con-
tas do ano de 2004 em 29 de Junho de 2005, mediante o depósito
dos respectivos documentos na pasta própria.

Está conforme.

29 de Junho de 2005. — A Conservadora Auxiliar, (Assinatura
ilegível.) 2010415248

EXITUR — VIAGENS E TURISMO, L.DA

Sede: Avenida do Dr. Lourenço Peixinho, 174, 3800-161 Aveiro

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 2836;
identificação de pessoa colectiva n.º 502740213.

Certifico que a sociedade procedeu ao registo da prestação de con-
tas do ano de 2004 em 29 de Junho de 2005, mediante o depósito
dos respectivos documentos na pasta própria.

Está conforme.

29 de Junho de 2005. — A Conservadora Auxiliar, (Assinatura
ilegível.) 2010415230

ATENA — AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL, L.DA

Sede: Rua do Cónego Maio, 64-B, São Bernardo,
3810-089 Aveiro

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 3133;
identificação de pessoa colectiva n.º 503030708.

Certifico que a sociedade procedeu ao registo da prestação de con-
tas do ano de 2004 em 29 de Junho de 2005, mediante o depósito
dos respectivos documentos na pasta própria.

Está conforme.

29 de Junho de 2005. — A Conservadora Auxiliar, (Assinatura
ilegível.) 2010378423

COLÉGIO D. JOSÉ I, L.DA

Sede: Rua de Luís de Camões, Santa Joana, Aveiro, 3810-284
Aveiro

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 3984;
identificação de pessoa colectiva n.º 503903531.
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Certifico que a sociedade procedeu ao registo da prestação de con-
tas do ano de 2004 em 29 de Junho de 2005, mediante o depósito
dos respectivos documentos na pasta própria.

Está conforme.

29 de Junho de 2005. — A Conservadora Auxiliar, (Assinatura
ilegível.) 2010378890

MULTIDADOS — CONSULTORIA E TRATAMENTO
ESTATÍSTICO DE DADOS, L.DA

Sede: Rua de Artur Alves Moreira, 33, C, 3.º, esquerdo,
Esqueira, 3800 Aveiro

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4310/
980629; identificação de pessoa colectiva n.º 504189107.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos das prestações de contas relativo ao ano de 2004.

29 de Junho de 2005. — A Conservadora Auxiliar, (Assinatura
ilegível.) 2010378962

DIAS & CRUZ, L.DA

Sede: lugar das Alagoas, Santa Joana, 3800-611 Aveiro

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4324;
identificação de pessoa colectiva n.º 504199013.

Certifico que a sociedade procedeu ao registo da prestação de con-
tas do ano de 2004 em 29 de Junho de 2005, mediante o depósito
dos respectivos documentos na pasta própria.

Está conforme.

29 de Junho de 2005. — A Conservadora Auxiliar, (Assinatura
ilegível.) 2010929659

H. J. I. — CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Rua da Banda Amizada, 2-E, Glória, Aveiro

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 9364;
identificação de pessoa colectiva n.º 503832693.

Certifico que a sociedade procedeu ao registo da prestação de con-
tas do ano de 2004 em 29 de Junho de 2005, mediante o depósito
dos respectivos documentos na pasta própria.

Está conforme.

29 de Junho de 2005. — A Conservadora Auxiliar, (Assinatura
ilegível.) 2010376838

AVEIRO CATERING — SERVIÇOS
DE RESTAURAÇÃO, L.DA

Sede: Rua de Luis de Camõres, Santa Joana, Aveiro

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4390;
identificação de pessoa colectiva n.º 504271040.

Certifico que a sociedade procedeu ao registo da prestação de con-
tas do ano de 2004 em 29 de Junho de 2005, mediante o depósito
dos respectivos documentos na pasta própria.

Está conforme.

29 de Junho de 2005. — A Conservadora Auxiliar, (Assinatura
ilegível.) 2010378903

OLIVEIRA, SANTOS & SIMÕES, L.DA

Sede: Zona Industrial da Taboeira, lote 3, Esgueira, 3800-055
Aveiro

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 3430;
identificação de pessoa colectiva n.º 503300039.

Certifico que a sociedade procedeu ao registo da prestação de con-
tas do ano de 2004 em 29 de Junho de 2005, mediante o depósito
dos respectivos documentos na pasta própria.

Está conforme.

29 de Junho de 2005. — A Conservadora Auxiliar, (Assinatura
ilegível.) 2010414977

LUSALITORAL — ARTIGOS DE LIMPEZA E PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Sede: Rua Tenente Manuel Malaquias de Oliveira, Bonsucesso,
Aradas, apartado 1553, 3810-391 Aveiro

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 3936;
identificação de pessoa colectiva n.º 503821063.

Certifico que a sociedade procedeu ao registo da prestação de con-
tas do ano de 2004 em 29 de Junho de 2005, mediante o depósito
dos respectivos documentos na pasta própria.

Está conforme.

29 de Junho de 2005. — A Conservadora Auxiliar, (Assinatura
ilegível.) 2010402677

RECABRIMAQ — SOCIEDADE DE RECONSTRUÇÃO
DE EQUIPAMENTOS, L.DA

Sede: Rua do Cónego Maio, 64-B, São Bernardo, 3810-089 Aveiro

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4436;
identificação de pessoa colectiva n.º 504775510.

Certifico que a sociedade procedeu ao registo da prestação de con-
tas do ano de 2004 em 29 de Junho de 2005, mediante o depósito
dos respectivos documentos na pasta própria.

Está conforme.

29 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes da
Loura Martins. 2010378415

TÁXIS AMILCAR PEREIRA, L.DA

Sede: Rua N.ª S.ª da piedade, Sol Posto, 3810 Aveiro

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4868/
000627; identificação de pessoa colectiva n.º 504927523.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos das prestações de contas relativo ao ano de 2005.

29 de Junho de 2005. — A Conservadora Auxiliar, (Assinatura
ilegível.) 2010378954

VITOR CARINHA — SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua da Caldeira, 24, 3810-223 Aveiro

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 5266;
identificação de pessoa colectiva n.º 505698838.

Certifico que a sociedade procedeu ao registo da prestação de con-
tas do ano de 2004 em 29 de Junho de 2005, mediante o depósito
dos respectivos documentos na pasta própria.

Está conforme.

17 de Novembro de 2005. — A Conservadora Auxiliar, (Assinatura
ilegível.) 2010379098

SLOAP — SOCIEDADE INDUSTRIAL COMÉRCIO
MÁQUINAS, L.DA

Sede: Rua do Cónego Maio, 64-B, 3810-089 Aveiro

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 5717;
identificação de pessoa colectiva n.º 506053822.
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Certifico que a sociedade procedeu ao registo da prestação de con-
tas do ano de 2004 em 29 de Junho de 2005, mediante o depósito
dos respectivos documentos na pasta própria.

Está conforme.

29 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes da
Loura Martins. 2010378407

COSVALADO — INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
VITIVINÍCOLAS E ALIMENTARES, S. A.

Sede: Rua do Síndico, 81, Costa do Valado, 3811-501 Aveiro

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 3144;
identificação de pessoa colectiva n.º 503030732.

Certifico que a sociedade procedeu ao registo da prestação de con-
tas do ano de 2004 em 29 de Junho de 2005, mediante o depósito
dos respectivos documentos na pasta própria.

Está conforme.

29 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes da
Loura Martins. 2008673936

MANUEL SIMÕES VIEIRA DOS SANTOS, S. A.

Sede: Costa do Valado, 3811-501 Aveiro

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 3143;
identificação de pessoa colectiva n.º 503030759.

Certifico que a sociedade procedeu ao registo da prestação de con-
tas do ano de 2004 em 29 de Junho de 2005, mediante o depósito
dos respectivos documentos na pasta própria.

Está conforme.

29 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes da
Loura Martins. 2008673928

TELEFLEY ELECTRÓNICA — IMPORTAÇÃO
EXPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Sede: Zona Industrial de Taboeira, lote 32-A, 3802 Aveiro

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 3752;
identificação de pessoa colectiva n.º 502953152.

Certifico que a sociedade procedeu ao registo da prestação de con-
tas do ano de 2004 em 30 de Junho de 2005, mediante o depósito
dos respectivos documentos na pasta própria.

Está conforme.

17 de Novembro de 2005. — A Conservadora Auxiliar, (Assinatura
ilegível.) 2010379993

ARQUI RIA — GABINETE ARQUITECTURA,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua dos Combatentes da Grande Guerra, 43, 1.º

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4265;
identificação de pessoa colectiva n.º 504169882.

Certifico que a sociedade procedeu ao registo da prestação de con-
tas do ano de 2004 em 30 de Junho de 2005, mediante o depósito
dos respectivos documentos na pasta própria.

Está conforme.

30 de Junho de 2005. — A Conservadora Auxiliar, (Assinatura
ilegível.) 2010379934

ANTÓNIO PINHO & LOBO, L.DA

Sede: Travessa Quinta, 5, Paço, Esgueira, 3800 Aveiro

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 5221;
identificação de pessoa colectiva n.º 505683733; data da apresen-
tação: 30062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos das prestações de contas relativo ao ano de 2004.

30 de Junho de 2005. — A Conservadora Auxiliar, (Assinatura
ilegível.) 2010433025

CC2M — CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Rua de Angola, 17, 3800 Aveiro

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 5396;
identificação de pessoa colectiva n.º 505917141; data da apresen-
tação: 30062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos das prestações de contas relativo ao ano de 2004.

30 de Junho de 2005. — A Conservadora Auxiliar, (Assinatura
ilegível.) 2010433017

TRICANA D’AVEIRO — PASTELARIA, L.DA

Sede: Avenida do Dr. Lourenço Peixinho, 261, 3800 Aveiro

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 951;
identificação de pessoa colectiva n.º 500581860; data da apresen-
tação: 30062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos das prestações de contas relativo ao ano de 2004.

30 de Junho de 2005. — A Conservadora Auxiliar, (Assinatura
ilegível.) 2010432983

JOSÉ DE PINHO & LUCÍLIA, L.DA

Sede: Rua de Agostinho Pinheiro, 10

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 2472;
identificação de pessoa colectiva n.º 502322519.

Certifico que a sociedade procedeu ao registo da prestação de con-
tas do ano de 2004 em 30 de Junho de 2005, mediante o depósito
dos respectivos documentos na pasta própria.

Está conforme.

30 de Junho de 2005. — A Conservadora Auxiliar, (Assinatura
ilegível.) 2008788210

CANAL — CALDEIRARIA NAVAL DE GAFANHA
DA NAZARÉ, L.DA

Sede: Gafanha da Nazaré

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4880;
identificação de pessoa colectiva n.º 502629452.

Certifico que a sociedade procedeu ao registo da prestação de con-
tas do ano de 2004 em 30 de Junho de 2005, mediante o depósito
dos respectivos documentos na pasta própria.

Está conforme.

30 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes da
Loura Martins. 2008676765

CONSTRUÇÕES BRANCO E MENDES, L.DA

Sede: Rua de 25 de Abril, 112, Cacia, Aveiro

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4232;
identificação de pessoa colectiva n.º 504120778.

Certifico que a sociedade procedeu ao registo da prestação de con-
tas do ano de 2004 em 30 de Junho de 2005, mediante o depósito
dos respectivos documentos na pasta própria.

Está conforme.

30 de Junho de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2010376803
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LÍLIA MARTINS SEQUEIRA, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Praceta do Dr. Alberto Souto, 7, 2.º, D

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 5257;
identificação de pessoa colectiva n.º 505719550; data da apresen-
tação: 30062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos das prestações de contas relativo ao ano de 2004.

30 de Junho de 2005. — A Conservadora Auxiliar, (Assinatura
ilegível.) 2010378628

MICROIO — SERVIÇOS DE ELECTRÓNICA, L.DA

Sede: Zona Industrial da Taboeira, lote 33-D, Esgueira,
3800 Aveiro

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4427;
identificação de pessoa colectiva n.º 504758454; data da apresen-
tação: 30062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos das prestações de contas relativo ao ano de 2004.

30 de Junho de 2005. — A Conservadora Auxiliar, (Assinatura
ilegível.) 2010378610

FERREIRA E VAZ, L.DA

Sede: Rua Direita, 22, Vilar, Aveiro

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 3356;
identificação de pessoa colectiva n.º 503219789.

Certifico que a sociedade procedeu ao registo da prestação de con-
tas do ano de 2004 em 29 de Junho de 2005, mediante o depósito
dos respectivos documentos na pasta própria.

Está conforme.

29 de Junho de 2005. — A Conservadora Auxiliar, (Assinatura
ilegível.) 2010376633

ALBINO VIEIRA, FILHOS, L.DA

Sede: Rua Direita, Costa do Valedo, apartado 14, 3811-501
Aveiro

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 377;
identificação de pessoa colectiva n.º 500014035.

Certifico que a sociedade procedeu ao registo da prestação de con-
tas do ano de 2004 em 30 de Junho de 2005, mediante o depósito
dos respectivos documentos na pasta própria.

Está conforme.

30 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes da
Loura Martins. 2010379586

ELÍSIO FERREIRA & C.A,  L.DA

Sede: Rua de Cândido dos Reis, 55 e 57, Aveiro

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 681;
identificação de pessoa colectiva n.º 500094292.

Certifico que a sociedade procedeu ao registo da prestação de con-
tas do ano de 2004 em 30 de Junho de 2005, mediante o depósito
dos respectivos documentos na pasta própria.

Está conforme.

30 de Junho de 2005. — A Conservadora Auxiliar, (Assinatura
ilegível.) 2008673391

RECLANGOL — RECLAMOS LUMINOSOS
DE PORTUGAL, L.DA

Sede: Zona Industrial Mamodeiro, 3810-783 Nossa
Senhora de Fátima

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 992;
identificação de pessoa colectiva n.º 500619646.

Certifico que a sociedade procedeu ao registo da prestação de con-
tas do ano de 2004 em 30 de Junho de 2005, mediante o depósito
dos respectivos documentos na pasta própria.

Está conforme.

30 de Junho de 2005. — A Conservadora Auxiliar, (Assinatura
ilegível.) 2010391721

GRAFIFORMA — ARTES GRÁFICAS DE AVEIRO, L.DA

Sede: Cais do Paraíso, 2, 1.º, B-E, 3810 Aveiro

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 1857;
identificação de pessoa colectiva n.º 501733639.

Certifico que a sociedade procedeu ao registo da prestação de con-
tas do ano de 2004 em 30 de Junho de 2005, mediante o depósito
dos respectivos documentos na pasta própria.

Está conforme.

30 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes da
Loura Martins. 2010379608

ARMAZÉNS REIS — MAT. CONSTRUÇÃO, L.DA

Sede: Rua Direita, Mamodeiro

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 2474/
900411; identificação de pessoa colectiva n.º 502326476.

Certifico que a sociedade procedeu ao registo da prestação de con-
tas do ano de 2004 em Aveiro, mediante o depósito dos respectivos
documentos na pasta própria.

Está conforme.

30 de Junho de 2005. — A Conservadora Auxiliar, (Assinatura
ilegível.) 2010379942

CLIDON — CLÍNICA DENTÁRIA, L.DA

Sede: Avenida do Dr. Lourenço Peixinho, 18, sala J, 3800
Aveiro

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 3534;
identificação de pessoa colectiva n.º 501728139.

Certifico que a sociedade procedeu ao registo da prestação de con-
tas do ano de 2004 em 30 de Junho de 2005, mediante o depósito
dos respectivos documentos na pasta própria.

Está conforme.

30 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes da
Loura Martins. 2010376722

VIPCASA — ELEMENTOS PARA BANHO, COZINHA
E DECORAÇÃO, S. A.

Sede: Avenida de Lourenço Peixinho, 286

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 2266;
identificação de pessoa colectiva n.º 502125837.

Certifico que a socidade em epígrafe procedeu ao registo da presta-
ção de contas do ano de 2004 em 30 de Junho de 2005, mediante o
depósito dos respectivos documentos na pasta própria.

Está conforme.

30 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes da
Loura Martins. 2010379900



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIE N.º 64 — 30 de Março de 20066772

FERNANDO FERREIRA DOS SANTOS & C.A,  L .DA

Sede: Rua de Afonso Costa, Alagoas, Santa Joana,
3800 Aveiro

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 1867;
identificação de pessoa colectiva n.º 501743308.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos das prestações de contas relativo ao ano de 2004.

30 de Junho de 2005. — A Conservadora Auxiliar, (Assinatura
ilegível.) 2010376200

CFE & Q — CENTRO FOTOCÓPIAS ELECTRÓNICA
E QUIOSQUE, L.DA

Sede: Travessa da Rua das Flores, 5, Mataduços, Esgueira,
3800 Aveiro

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 3151;
identificação de pessoa colectiva n.º 503048070.

Certifico que a sociedade procedeu ao registo da prestação de con-
tas do ano de 2004 em 30 de Junho de 2005, mediante o depósito
dos respectivos documentos na pasta própria.

Está conforme.

30 de Junho de 2005. — A Conservadora Auxiliar, (Assinatura
ilegível.) 2010377559

DUALCRUZ — SOC. TÉCNICA CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Rua do Vale do Covo, Cacia

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 3609;
identificação de pessoa colectiva n.º 503458791.

Certifico que a sociedade procedeu ao registo da prestação de con-
tas do ano de 2004 em 30 de Junho de 2005, mediante o depósito
dos respectivos documentos na pasta própria.

Está conforme.

30 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes da
Loura Martins. 2010376846

IDIAURBE — SOLUÇÕES DE ISOLAMENTO
E CONSTRUÇÃO, L.DA

Sede: Estrada Nacional n.º 109, Verde Milho, 3800 Aveiro

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4000;
identificação de pessoa colectiva n.º 503891274.

Certifico que a sociedade procedeu ao registo da prestação de con-
tas do ano de 2004 em 30 de Junho de 2005, mediante o depósito
dos respectivos documentos na pasta própria.

Está conforme.

30 de Junho de 2005. — A Conservadora Auxiliar, (Assinatura
ilegível.) 2010379896

SIMRIA — SANEAMENTO INTEGRADO
DOS MUNICÍPIOS DA RIA, S. A.

Sede: Rua do Capitão Sousa Pizono, 60, 3810-076 Aveiro

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4034;
identificação de pessoa colectiva n.º 503929441.

Certifico que a sociedade procedeu ao registo da prestação de con-
tas do ano de 2004 em 30 de Junho de 2005, mediante o depósito
dos respectivos documentos na pasta própria.

Está conforme.

30 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes da
Loura Martins. 2010379977

OLIVALADO — CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Rua da Maritona, 20, 3810-868 Oliveirinha

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4634;
identificação de pessoa colectiva n.º 504645471.

Certifico que a sociedade procedeu ao registo da prestação de con-
tas do ano de 2004 em 29 de Junho de 2005, mediante o depósito
dos respectivos documentos na pasta própria.

Está conforme.

29 de Junho de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes da
Loura Martins. 2010377290

CARVALHAR & MARQUES, L.DA

Sede: Rua do Cónego Maio, 164, São Bernardo, 3810 Aveiro

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 5517;
identificação de pessoa colectiva n.º 505754916; data da apresen-
tação: 30062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos das prestações de contas relativo ao ano de 2004.

30 de Junho de 2005. — A Conservadora Auxiliar, (Assinatura
ilegível.) 2010378636

ESPINHO

AMBISANUS — PRODUTOS E EQUIPAMENTOS
AMBIENTAIS, L.DA

Rectificação. — A publicação inserta no Diário da República,
3.ª série, n.º 31, suplemento, de 13 de Fevereiro de 2006 a fl. 3258-
-(11), saiu com inexactidão. Assim onde se lê: «Certifico que, em
relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte acto de re-
gisto» deve ler-se «Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe,
foi efectuado o registo de cessação de funções do gerente José Manu-
el Tavares das Neves em 3 de Janeiro de 2006 por renúncia, bem
como a alteração dos artigos 1.º, 3.º, 4.º, n.os 2 e 3, e 6.º os quais
passam a ter a seguinte redacção:...» e não como foi publicado.

Está conforme o original.

10 de Março de 2006. — A Conservadora, Maria Arminda Marques
Henriques Martins. 3000197740

JOAQUIM ALBERTO PINTO DA ROCHA, L.DA

Rectificação. — A publicação inserta no Diário da República,
3.ª série, n.º 202, de 20 de Outubro de 2005, a fl. 22 918, saiu com
inexactidão. Assim onde se lê: «Nomeação de Helena do Céu Oliveira
Freitas, c. para o cargo de gerente» deve ler-se «Nomeação de Hele-
na do Céu Oliveira Freitas, c., para o cargo de secretária» e não como
foi publicado.

Está conforme o original.

9 de Março de 2006. — A Conservadora, Maria Arminda Marques
Henriques Martins. 3000197738

GUIMBRA RENOVAÇÃO — CONSTRUÇÃO CIVIL,
UNIPESSOAL, L.DA

Rectificação. — A publicação inserta no Diário da República,
3.ª série, n.º 231, suplemento, de 2 de Dezembro de 2005 ,a fl. 25 762-
(13), saiu com inexactidão. Assim onde se lê: «Data da aprovação
das contas: 15 de Março de 2005» deve ler-se «Data da aprovação
das contas: 31 de Dezembro de 2004» não como foi publicado.

Está conforme o original.

9 de Março de 2006. — A Conservadora, Maria Arminda Marques
Henriques Martins. 3000197737
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RIAOVAR — EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS
E IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Espinho. Matrícula n.º 00739/
900906; identificação de pessoa colectiva n.º 502408820.

Rectificação. — No Diário da República, 3.ª série, n.º 143, de 27
de Julho de 2005, a fl. 16 273, saiu com inexactidão. Assim, onde se lê
«nomeação dos membros dos órgãos de administração e fiscalização
para o triénio de 2005-2007. Conselho de administração: presidente —
 José Ferreira de Amorim, viúvo; vogal — Luís Manuel Alves de Sousa
Amorim, casado» deve ler-se «Nomeação dos membros dos órgãos de
administração para o triénio de 2005-2007 — data da deliberação 10
de Janeiro de 2005: Conselho de administração: presidente — José Fer-
reira de Amorim, viúvo; vogais — Luís Manuel Alves de Sousa de Amo-
rim, c. e Maria Isabel Alves de Sousa Amorim Gomes, c.».

Está conforme o original.

9 de Março de 2006. — A Conservadora, Maria Arminda Marques
Henriques Martins. 3000197736

CONCAPRICHO — TÊXTEIS PARA O LAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Espinho. Matrícula n.º 02488/
050519; identificação de pessoa colectiva n.º 507326342.

Rectificação. — No suplemento do Diário da República, 3.ª sé-
rie, n.º 173, de 8 de Setembro de 2005, a fl. 19 666-(9), saiu com
inexactidão. Assim, onde se lê:

«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.

1 — A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes
casos:»

deve ler-se:
«ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da socie-
dade, que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida, se
defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

1 — A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes
casos:»

Está conforme o original.

10 de Março de 2006. — A Conservadora, Maria Arminda Marques
Henriques Martins. 3000197735

MEALHADA

JOSÉ DELGADO & COSTA, L.DA

Sede: Rua do Pranto, sem número, Cavaleiros Barcouço,
Mealhada

Conservatória do Registo Comercial da Mealhada. Matrícula n.º 640/
010829; identificação de pessoa colectiva n.º 505635119; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 01/20051110.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte acto
de registo:

Dissolução e encerramento da liquidação, tendo as contas sido apro-
vadas em 28 de Setembro de 2005.

Está conforme.

15 de Novembro de 2005. — A Conservadora, Margarida Maria
Antunes Martins. 2009031598

SOCIEDADE DA ÁGUA DO LUSO, S. A.

Sede: Rua de Álvaro de Castelões, 63, 3050 Mealhada

Conservatória do Registo Comercial da Mealhada. Matrícula n.º 1/
120301; identificação de pessoa colectiva n.º 500254060; data do
depósito: 141105.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao depósito dos
documentos da prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme.

15 de Novembro de 2005. — A Conservadora, Margarida Maria
Antunes Martins. 2009031377

SUINIMOREIRA, L.DA

Sede: Rua do Freixo, Ventosa do Bairro, Mealhada

Conservatória do Registo Comercial da Mealhada. Matrícula n.º 854/
20050923; identificação de pessoa colectiva n.º 507458206; ins-
crição n.º 01; número e data da apresentação: 01/20050923.

Certifico que da sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo entre as pessoas a seguir mencionadas e com o seguinte con-
trato:

Carlos Alberto de Jeus Moreira, número de identificação fiscal
178970727, e mulher, Clara Maria Dinis Alegre, número de identifi-
cação fiscal 202584380, casados sob o regime da separação de bens,
naturais ele da freguesia de Sepins, concelho de Cantanhede e ela da
freguesia de Ventosa do Bairro, concelho da Mealhada, nesta última
residente na Rua do Freixo, sem número.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos respecti-
vos bilhetes de identidade n.os 10151177, de 27 de Maio de 2003 e
9675587, de 22 de Junho de 2005, emitidos pelos SIC de Aveiro.

Disseram os outorgantes:
Que, pela presente escritura, constituem entre si uma sociedade

comercial por quotas, que se regerá pelo pacto social constante dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Suinimoreira, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua do Freixo, sem número de
polícia, freguesia de Ventosa do Bairro, concelho da Mealhada.

3 — A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá des-
locar a sede social dentro do mesmo concelho ou para concelho limí-
trofe e criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de re-
presentação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio de leitão.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de dez mil
euros e corresponde à soma de duas quotas iguais dos valores nomi-
nais de cinco mil euros, cada, pertencentes uma a cada um dos sócios
Carlos Alberto de Jeus Moreira e Clara Maria Dinis Alegre.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em assem-
bleia geral, ficando desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

2 — Para a sociedade ficar obrigada nos seus actos e contratos basta
a intervenção de um gerente.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas por
leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da socie-
dade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida, se
defere aos sócios não cedentes, nos termos permitidos por lei.

ARTIGO 7.º

1 — Por deliberação em assembleia geral poderão ser exigidas aos
sócios prestações suplementares até ao montante global igual a vinte
vezes o capital social, reembolsáveis quando julgadas dispensáveis,
sendo a data e a forma de restituição fixadas em assembleia geral, que
delibere o reembolso.

2 — Qualquer sócio poderá fazer suprimentos à sociedade, quando
esta deles carecer nas condições de retribuição e reembolso, que fo-
rem fixadas em assembleia geral.
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Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar o capital social
depositado, a fim de custear as despesas de constituição, registo da
sociedade, instalação da sede social e a adquirir para esta quaisquer
bens móveis, designadamente equipamentos e veículos automóveis,
incluindo por contratos leasing, renting e ALD, e tomar de arrenda-
mento imóveis necessários à prossecução dos fins sociais, mesmo antes
do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos os actos prati-
cados pela gerência nesse período, logo que definitivamente matricu-
lada.

Declararam ainda os outorgantes, sob sua responsabilidade, que já
foi efectuado o depósito em numerário do capital social ora realizado
no Banco Espírito Santo, S. A., na Mealhada e as estipulações cons-
tantes deste contrato, resultantes de normas contidas em preceitos
legais vigentes, são essenciais ao melhor esclarecimento da sua von-
tade negocial.

Está conforme.

27 de Setembro de 2005. — A Conservadora, Margarida Maria
Antunes Martins. 2009100174

OLIVEIRA DO BAIRRO

MODICER — MODA CERÂMICA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrícula
n.º 736; identificação de pessoa colectiva n.º 504481690;
averbamentos n.os 1 e 2 à inscrição n.º 3; números e data das apre-
sentações: 09 e 10/051025.

Certifico que foram registados:
A cessação de funções de vogal do conselho de administração, Alain

Jean Michel Thibault, por renúncia, data 24 de Março de 2005.
Substituição dos membros dos órgãos de administração, João Ma-

nuel Alves da Costa, solteiro, maior, Rua de Margarida Coelho, Tro-
fa, Águeda — vogal, por eleição, tendo assumido o cargo de vice-pre-
sidente, Paula Maria de Oliveira Ferreira, data da deliberação 24 de
Março de 2005.

Está conforme.

31 de Outubro de 2005. — A Ajudante, Virgínia Maria Martinho
Aires Montenegro. 2010815157

BEJA
CASTRO VERDE

AGÊNCIA FUNERÁRIA MESTRE — UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua do Poço Cavaco, 25, Castro Verde

Conservatória do Registo Comercial de Castro Verde. Matrícula
n.º 00161/020403; identificação de pessoa colectiva n.º 505853574;
averbamento n.º 02 à inscrição n.º 01 e averbamentos n.os 01 e 02
à inscrição n.º 02; números e data das apresentações: 01, 02 e 03/
14092005.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi regista-
da a cessação de funções dos gerentes: Maria Helena Vitoriana Jesui-
no Mestre; Manuel Soares Jesuino e António Soares Jesuino, por re-
núncia de 13 de Junho de 2005.

Conferi e está conforme.

8 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Ana Paula
Soares Cipriano Marques. 2007015641

SERPA

AGÊNCIA FUNERÁRIA POPULAR DE SERPA, L.DA

Sede: Rua das Portas de Moura, 26, Serpa

Conservatória do Registo Comercial de Serpa. Matrícula n.º 00482/
050214; identificação de pessoa colectiva n.º 506167305; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 02/051019.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi por escritura
datada de 17 de Outubro de 2005, lavrada de fl. 61 a fl. 61 v.º do livro
129-D, do Cartório Notarial de Serpa, sendo esta sociedade dissolvida
e liquidada com as contas aprovadas em 17 de Outubro de 2005.

Está conforme.

20 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, em exercício,
Décia Maria Espadinha dos Reis Pinto. 2006264184

BRAGA
BARCELOS

LÚCIA GONÇALVES & GONÇALVES, L.DA

Sede: lugar de São João, caixa 104, Areias de Vilar, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5545/
20040323; data da apresentação: 27062005.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referente ao
ano do exercício de 2004.

10 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Araújo Forte de Barros. 2007351641

CESÁRIO — COMÉRCIO DE FRUTAS E PRODUTOS
HORTÍCOLAS, L.DA

Sede: Rua de Santa Marta, 232, Arcozelo, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3424/
19990329; identificação de pessoa colectiva n.º 504582437; data
da apresentação: 27062005.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referente ao
ano do exercício de 2004.

16 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Araújo Forte de Barros. 2008090582

ANA BARBOSA, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Gandra, Carapeços, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4045/
20010608; identificação de pessoa colectiva n.º 505488302; data
da apresentação: 27062005.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referente ao
ano do exercício de 2004.

16 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Araújo Forte de Barros. 2005914843

GALO-AVES — COMÉRCIO AVÍCOLA, L.DA

Sede: Gandarinha, Galegos São Martinho, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2774/
19960411; identificação de pessoa colectiva n.º 503630063; data
da apresentação: 28062005.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referente ao
ano do exercício de 2004.

17 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Araújo Forte de Barros. 2007344262

MIG — MÓVEIS GOMES & IRMÃOS, L.DA

Sede: Avenida do Dr. Sidónio Pais, 473, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 313/
19740423; identificação de pessoa colectiva n.º 500179972; data
da apresentação: 28062005.
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Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referente ao
ano do exercício de 2004.

17 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Araújo Forte de Barros. 2007344254

H. ROSELHO — PROMOÇÃO E DISTRIBUIÇÃO
ALIMENTAR, L.DA

Sede: Castelo, Abade de Neiva, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2110/
19920903; identificação de pessoa colectiva n.º 502830131; data
da apresentação: 28062005.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referente ao
ano do exercício de 2004.

17 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Araújo Forte de Barros. 2007351994

IRMÃOS OLIVEIRA & PINTO, L.DA

Sede: Linhares, Galegos São Martinho, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3403/
19990303; identificação de pessoa colectiva n.º 504818120; data
da apresentação: 28062005.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referente ao
ano do exercício de 2004.

17 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Araújo Forte de Barros. 2007351862

ANGEL STATE — SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS
E COMERCIALIZAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Rua da Ribeira, 240, Silva, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5119/
20030205; identificação de pessoa colectiva n.º 506383989; data
da apresentação: 28062005.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referente ao
ano do exercício de 2004.

17 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Araújo Forte de Barros. 2007351820

CARLOS ALVES & NUNES, L.DA

Sede: Assento, Vila Seca, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5237/
20030325; identificação de pessoa colectiva n.º 506480526; data
da apresentação: 28062005.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referente ao
ano do exercício de 2004.

18 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Araújo Forte de Barros. 2007352001

MANUEL FERREIRA DA SILVA, L.DA

Sede: Picoutos, Chavão, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1492/
19890424; identificação de pessoa colectiva n.º 502147318; data
da apresentação: 28062005.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referente ao
ano do exercício de 2004.

17 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Araújo Forte de Barros. 2007761386

WALTER JUNIOR — SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua do Duque de Barcelos, 19, rés-do-chão, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3715/
20000606; identificação de pessoa colectiva n.º 504872460; data
da apresentação: 28062005.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referente ao
ano do exercício de 2004.

17 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Araújo Forte de Barros. 2007344270

EXPOTÊXTIL — INDÚSTRIA TÊXTIL, L.DA

Sede: Corujo, Vila Boa, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1658/
19900306; identificação de pessoa colectiva n.º 502301813; data
da apresentação: 28062005.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referente ao
ano do exercício de 2004.

17 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Araújo Forte de Barros. 2008084930

SALAZAR & VALE, L.DA

Sede: Outeiro, Viatodos, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1002/
19860925; identificação de pessoa colectiva n.º 501719318; data
da apresentação: 28062005.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referente ao
ano do exercício de 2004.

17 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Araújo Forte de Barros. 2010375572

M. FERREIRA SILVA & SILVA, L.DA

Sede: Seara, Chavão, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2967/
19970319; identificação de pessoa colectiva n.º 503925691; data
da apresentação: 28062005.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referente ao
ano do exercício de 2004.

17 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Araújo Forte de Barros. 2007761378

FIGUEIREDO & FIGUEIREDO, L.DA

Sede: Rua de São Miguel-O-Anjo, 44, Barcelinhos, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 526/
19790702; identificação de pessoa colectiva n.º 500848394; data
da apresentação: 28062005.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referente ao
ano do exercício de 2004.

17 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Araújo Forte de Barros. 2007344300
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CAVADOGÁS — IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO
DE ARTIGOS PARA INSTALAÇÃO DE GÁS, L.DA

Sede: Rua do Professor Celestino Costa, 614, Barcelinhos,
Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3544/
19991105; identificação de pessoa colectiva n.º 504719807; data
da apresentação: 28062005.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referente ao
ano do exercício de 2004.

17 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Araújo Forte de Barros. 2007344297

JORACARSIL — INDÚSTRIA DE PASSAMANARIAS, L.DA

Sede: Vila Chã, Carvalhal, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1131/
19870608; identificação de pessoa colectiva n.º 501836403; data
da apresentação: 28062005.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referente ao
ano do exercício de 2004.

16 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Araújo Forte de Barros. 2007344319

EUROSSINTEL — SOCIEDADE INDUSTRIAL
DE TÊXTEIS, L.DA

Sede: Medros, Carvalhal, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 588/
19800609; identificação de pessoa colectiva n.º 500986614; data
da apresentação: 28062005.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referente ao
ano do exercício de 2004.

16 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Araújo Forte de Barros. 2007344327

CONSTRUÇÕES GORENA, L.DA

Sede: Igreja, Campo, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1699/
19900420; identificação de pessoa colectiva n.º 502334568; data
da apresentação: 28062005.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referente ao
ano do exercício de 2004.

18 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Araújo Forte de Barros. 2008090809

J. S. — ESPECTÁCULOS, L.DA

Sede: Gandra, Campo, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3001/
19970507; identificação de pessoa colectiva n.º 503883298; data
da apresentação: 28062005.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referente ao
ano do exercício de 2004.

18 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Araújo Forte de Barros. 2008362744

MARQUINTEX — CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Latas, Couto, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1661/
19900312; identificação de pessoa colectiva n.º 502327154; data
da apresentação: 28062005.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referente ao
ano do exercício de 2004.

18 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Araújo Forte de Barros. 2008090787

VENÂNCIO & CARDOSO, L.DA

Sede: Calvário, Lijó, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5351/
20030625; identificação de pessoa colectiva n.º 506635481; data
da apresentação: 28062005.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referente ao
ano do exercício de 2004.

18 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Araújo Forte de Barros. 2008090795

GRASSEN — CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Casal, Campo, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4154/
20010705; identificação de pessoa colectiva n.º 505610159; data
da apresentação: 28062005.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referente ao
ano do exercício de 2004.

18 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Araújo Forte de Barros. 2008090736

D. S. L. INDÚSTRIA DE BORDADOS
E CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Igreja, Campo, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2868/
19960924; identificação de pessoa colectiva n.º 503748153; data
da apresentação: 28062005.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referente ao
ano do exercício de 2004.

18 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Araújo Forte de Barros. 2008387127

MEDICANORTE, MEDICAMENTOS DO NORTE, L.DA

Sede: Rua do Aldão, Aldão, Vila Frescainha, S. Martinho,
Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5658/
20040929; identificação de pessoa colectiva n.º 501758763; data
da apresentação: 28062005.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referente ao
ano do exercício de 2004.

18 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Araújo Forte de Barros. 2008089754
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ALBINO MIRANDA, L.DA

Sede: Corujo, Vila Boa, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3612/
20000204; identificação de pessoa colectiva n.º 504745280; data
da apresentação: 28062005.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referente ao
ano do exercício de 2004.

18 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Araújo Forte de Barros. 2004163208

CELORICO DE BASTO

ÁLVARO DE QUEIRÓS MAIA & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Celorico de Basto. Matrícula
n.º 40/940620; identificação de pessoa colectiva n.º 500567085;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 12 e inscrição n.º 13.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Apresentação n.º 03/051111.
Cessação de funções de gerente de António de Oliveira Lopes, em

11 de Agosto de 2005, por renúncia.
Apresentação n.º 04/051111.
Alteração parcial do pacto social:
Alteração: artigo 7.º

ARTIGO 7.º

Administração: fica a cargo dos gerentes que forem eleitos em
assembleia geral, desde já designado gerente o não sócio Horácio Lopes
da Silva, casado.

Forma de obrigar: A sociedade obriga-se com a intervenção de um
gerente.

17 de Novembro de 2005. — A Ajudante, Maria José da Silva
Carvalho. 2007096650

QUALIDADE DE BASTO, EMPRESA
PARA O DESENVOLVIMENTO DO TECIDO ECONÓMICO

LOCAL, E. M.

Conservatória do Registo Comercial de Celorico de Basto. Matrícula
n.º 1/991213; inscrição n.º 7.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Apresentação n.º 01/051114.
Nomeação do conselho de administração:
Presidente — Joaquim Monteiro da Mota e Silva; vogais — Fran-

cisco Xavier Pinto Martins, casado, e Luís Manuel Magalhães de Sou-
sa.

Data da deliberação: 18 de Outubro de 2005.

17 de Novembro de 2005. — A Ajudante, Maria José da Silva
Carvalho. 2007096668

GUIMARÃES

KAFÉ NUDAMI RESTAURANTE SNACK BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 10155;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 53/20051114.

Certifico que no dia catorze de Novembro de dois mil e cinco, na
cidade de Braga e Cartório Notarial do Centro de Formalidades das
Empresas, sito na Avenida do Dr. Francisco Pires Gonçalves, perante
a licenciada Olinda de Fátima Esteves, notária deste cartório, compa-
receram:

1.º Nuno Filipe de Oliveira da Costa Fernandes, número de identi-
ficação fiscal 194615910, casado com Liliana Mónica Lopes Silva
Oliveira Fernandes sob o regime da comunhão de adquiridos, natural
da freguesia de São Torcato, e residente na Rua de Eça de Queiroz,
Bloco 6, 4.º, direito, freguesia de Costa, todas do concelho de Guima-

rães, titular da carta de condução n.º BR-80245 9, emitida em 14 de
Janeiro de 1999 pela Direcção-Geral de Viação de Viseu;

2.º João David de Oliveira da Costa Fernandes, número de iden-
tificação fiscal 192319833, casado com Sandra Maria Ribeiro Car-
doso Costa Fernandes sob o regime da comunhão de adquiridos,
natural da freguesia de São Torcato, concelho de Guimarães, onde
reside na Rua de Pedro Homem Melo, Cachada, portador do bilhe-
te de identidade n.º 10898236, emitido em 26 de Abril de 2005
por Lisboa.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pelos seus respectivo bilhe-
te de identidade e carta de condução.

E por eles foi dito:
Que pela presente escritura celebram entre si um contrato de socie-

dade comercial por quotas, nos termos dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a denominação Kafé Nudami Restaurante
Snack Bar, L.da, e tem a sua sede na Rua de Conceição de Baixo,
Fracção B, Lote 2, freguesia de Fermentões, concelho de Guimarães.

2 — A gerência fica autorizada a deslocar a sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em exploração de estabelecimen-
tos de restauração e bebidas, designadamente restaurante, snack bar,
café. Comércio de livros, revistas, jornais e outras publicações perió-
dicas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, dividido em duas quotas iguais do valor nominal de dois mil
e quinhentos euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 — A administração da sociedade, remunerada ou não conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representa-
ção, cabem a ambos os sócios, que desde já ficam nomeados geren-
tes.

2 — Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos,
é suficiente a intervenção de um só gerente.

3 — Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar, vender e permutar quaisquer bens móveis e imóveis;
b) Celebrar contratos de locação financeira.
c) Contrair empréstimos ou outro tipo de financiamentos e reali-

zar operações de crédito que sejam permitidas por lei, prestando as
garantias exigidas pelas entidades mutuantes.

ARTIGO 5.º

Carece do consentimento da sociedade a cessão de quotas a não
sócios.

ARTIGO 6.º

A amortização de quotas será permitida nos seguintes casos:
a) Por acordo com o seu titular;
b) Interdição ou insolvência do sócio;
c) Arresto, arrolamento ou penhora da quota, ou quando a mesma

for arrematada, adjudicada ou vendida em processo judicial, adminis-
trativo ou fiscal;

d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá participar em quaisquer sociedades, indepen-
dentemente do respectivo objecto.

ARTIGO 8.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de cartas regista-
das, dirigidas aos sócios, com a antecedência mínima de 15 dias, de-
vendo constar do respectivo aviso o dia, hora e local e ordem de
trabalhos.

ARTIGO 9.º

As normas legais dispositivas poderão ser derrogadas por delibera-
ção dos sócios, salvo nos casos em que contrariem o disposto no
contrato de sociedade.

17 de Novembro de 2005. — A Ajudante Principal, Maria Alice
da Silva e Castro Lopes. 2011300240
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SPEED 4 — COMÉRCIO E REPARAÇÃO AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 10 154; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 62/
20051111.

Certifico que no dia onze de Novembro de dois mil e cinco, na
cidade de Braga e Cartório Notarial do Centro de Formalidades das
Empresas, sito na Avenida do Dr. Francisco Pires Gonçalves, perante
a licenciada Olinda de Fátima Esteves, notária deste cartório, compa-
receram:

1.º Francisco Joaquim Ribeiro de Lima, número de identificação
fiscal 200338064, solteiro, natural de França, e residente na Rua do
Salgueiral, 124, freguesia de Barco, concelho de Guimarães, portador
do bilhete de identidade n.º 11133102, emitido em 20 de Fevereiro
de 2004 por Lisboa;

2.º António Filipe Peixoto Rodrigues, número de identificação fis-
cal 218797648, solteiro, natural da freguesia de Figueiredo, concelho
de Guimarães, onde reside na Rua de Freitas, 368, portador do bilhete
de identidade n.º 11200877, emitido em 14 de Dezembro de 2000
por Lisboa;

3.º José Paulo Machado Lima, número de identificação fiscal
177003499, casado com Maria Emília Braga Martins Macedo sob o
regime da comunhão de adquiridos, natural da freguesia de Briteiros
(Santa Leocádia), e residente na Rua de Bouça da Lage, 1456, fregue-
sia de Briteiros (Santo Estêvão), ambas do concelho de Guimarães,
portador do bilhete de identidade n.º 9929621, emitido em 10 de Abril
de 2000 por Lisboa.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pelos seus respectivos bi-
lhetes de identidade.

E por eles foi dito:
Que pela presente escritura celebram entre si um contrato de socie-

dade comercial por quotas, nos termos dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a denominação Speed 4 — Comércio e
Reparação Auto, L.da, e tem a sua sede na Rua da Indústria, lote 6,
freguesia de Ponte, concelho de Guimarães.

2 — A gerência fica autorizada a deslocar a sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio, importação, expor-
tação, manutenção e reparação de veículos automóveis.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
cinco mil e um euros, dividido em três quotas iguais do valor nominal
de mil seiscentos e sessenta e sete euros, pertencentes uma a cada um
dos sócios.

2 — A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementa-
res ao capital até ao montante global de dez mil euros.

ARTIGO 4.º

1 — A administração da sociedade, bem como a sua representação,
cabem aos gerentes que vierem a ser designados em assembleia geral,
na qual será ainda deliberado se os mesmos auferirão ou não qualquer
remuneração, ficando desde já nomeados gerentes todos os sócios.

2 — Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos,
é necessária a intervenção de dois gerentes.

3 — Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar, vender e permutar quaisquer bens móveis e imóveis;
b) Celebrar contratos de locação financeira.
c) Contrair empréstimos ou outro tipo de financiamentos e reali-

zar operações de crédito que sejam permitidas por lei, prestando as
garantias exigidas pelas entidades mutuantes.

ARTIGO 5.º

1 — Carece do consentimento da sociedade a cessão de quotas a
não sócios.

2 — Os sócios não cedentes, em primeiro lugar, e a sociedade, em
segundo, terão sempre direito de preferência na cessão de quotas a
não sócios.

ARTIGO 6.º

A amortização de quotas será permitida nos seguintes casos:
a) Por acordo com o seu titular;
b) Interdição ou insolvência do sócio;

c) Arresto, arrolamento ou penhora da quota, ou quando a mesma
for arrematada, adjudicada ou vendida em processo judicial, adminis-
trativo ou fiscal;

d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá participar em quaisquer sociedades, indepen-
dentemente do respectivo objecto.

Disposição transitória

A gerência fica desde já autorizada a proceder ao levantamento da
totalidade do capital social depositado, a fim de custear as despesas de
constituição instalação da sede social e registo da sociedade.

Está conforme o original.

17 de Novembro de 2005. — O Ajudante, José Augusto de Oliveira
Varela. 2011311802

VILA NOVA DE FAMALICÃO

NORTEPÓLIS — PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 7820/051021; identificação de pessoa colectiva
n.º 500386064; data da apresentação: 051104.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2003.

Está conforme o original.

7 de Novembro de 2005. — Pela Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2009463706

AURECOM — AUTOMÓVEIS, REPARAÇÕES
E COMÉRCIO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 1775/860715; identificação de pessoa colectiva
n.º 501688927; data da apresentação: 051108.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2003.

Está conforme o original.

9 de Novembro de 2005. — Pela Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2011842697

EMPRESA TÊXTIL NORTENHA — SOCIEDADE
GESTORA DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 7353/040308; identificação de pessoa colectiva
n.º 503745162; número e data da apresentação: 051027.

Certifico que foram depositadas as contas consolidadas relativas ao
ano de 2003.

Está conforme o original.

31 de Outubro de 2005. — Pela Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2007940582

BEST SHAPE — ACADEMIA DE FITNESS
DE RIBEIRÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 7455/040722; identificação de pessoa colectiva
n.º 506882489; data da apresentação: 051103.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2004.

Está conforme o original.

4 de Novembro de 2005. — Pela Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2011842506
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EMPRESA TÊXTIL NORTENHA — SOCIEDADE
GESTORA DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 7353/040308; identificação de pessoa colectiva
n.º 503745162; data da apresentação: 051028.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2004.

Está conforme.

31 de Outubro de 2005. — Pela Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira de Sá Araújo. 2007940558

EMPRESA TÊXTIL NORTENHA — SOCIEDADE
GESTORA DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 7353/040308, identificação de pessoa colectiva
n.º 503745162.

Certifico que foram depositadas as contas consolidadas relativas ao
ano de 2002.

Conferi e está conforme.

31 de Outubro de 2005. — Pela Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira de Sá Araújo. 2007940566

RIBEIRO & SIMÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 5824/010423; identificação de pessoa colectiva
n.º 505426080; data da apresentação: 051028.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2004.

Conferi e está conforme.

31 de Outubro de 2005. — Pela Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira de Sá Araújo. 2010360109

RH REDES — EDUCAÇÃO, FORMAÇÃO
E CONSULTORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 7502/040924; identificação de pessoa colectiva
n.º 507078373; data da apresentação: 051028.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2004.

Conferi e está conforme.

31 de Outubro de 2005. — Pela Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira de Sá Araújo. 2010362101

CONFECÇÕES COELHO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 5899/010531; identificação de pessoa colectiva
n.º 505466376; data da apresentação: 051021.

Certifico que foram depositadas as contas relativas ao ano de 2004.

Conferi e está conforme.

21 de Outubro de 2005. — Pela Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira de Sá Araújo. 2007940884

COIMBRA
ARGANIL

HPEI — EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Sede: Vale de Zebras, Arganil

Capital social: € 5000

Conservatória do Registo Comercial de Arganil. Matrícula n.º 00674/
051116; inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 01/051116.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial:

Por escritura pública, outorgada em 16 de Novembro de 2005,
exarada a fl. 89, do livro 313-A, do cartório notarial do centro de
formalidades das empresas de Coimbra, foi constituída a sociedade em
epígrafe, a qual se rege pelas cláusulas constantes das fotocópias jun-
tas (3), que fazem parte da presente certidão da qual são sócios:
Antonino Dias Fernandes e mulher Elisa Maria Batista Lopes Fer-
nandes, casados na Comunhão geral; e Hugo Rafael Lopes Fernandes
e Pedro Alexandre Lopes Fernandes, ambos solteiros, maiores.

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma HPEI — Empreendimentos Imo-
biliários, L.da, e tem a sua sede no lugar de Vale de Zebras, freguesia
e concelho de Arganil.

2 — A gerência da sociedade, poderá, sem dependência de autori-
zação de outros órgãos, deslocar a sede social para outro de outros
órgãos, deslocar a sede social para outro local dentro do mesmo con-
celho ou para concelho limítrofe, podendo ainda criar sucursais, fili-
ais, agências ou outras formas locais de representação, no país ou no
estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto principal a promoção, compra, ven-
da, permuta de imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim e como
actividade secundária o arrendamento e administração de bens imó-
veis.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e corresponde à soma de quatro quotas dos valores nomi-
nais e titulares seguintes: duas iguais de dois mil euros cada, perten-
centes uma a cada um dos sócios António Dias Fernandes e Elisa Maria
Batista Lopes Fernandes; e duas iguais de quinhentos euros cada, per-
tencentes uma a cada um dos sócios Hugo Rafael Lopes Fernandes e
Pedro Alexandre Lopes Fernandes.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado, ficará a cargo de sócios ou não sócios, que vierem a
ser designados em Assembleia Geral, ficando desde já nomeados ge-
rentes os sócios Antonino Dias Fernandes e Elisa Maria Batista Lo-
pes Fernandes.

2 — Para a sociedade ficar obrigada nos seus actos e contratos é
necessária a intervenção conjunta de dois gerentes.

3 — A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcial-
mente, em participação nos lucros da sociedade.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas por
leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios e a favor de ascendentes e descen-
dentes depende do prévio consentimento da sociedade, que gozará
sempre o direito de preferência, o qual, de seguida se defere aos sócios
não cedentes.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota, quando esta for su-
jeita 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

Por deliberação em assembleia geral poderão ser exigidas aos sócios
prestações suplementares até ao montante global igual a cinco mi-
lhões de euros, podendo qualquer sócio fazer ainda suprimentos à socie-
dade, nos termos a acordar em assembleia geral.

ARTIGO 9.º

Sem prejuízo das formalidades imperativamente exigidas por lei, as
assembleias gerais serão convocadas por cartas registadas, com aviso
de recepção, expedidas aos sócios com a antecedência mínima de
15 dias de calendário.

Está conforme o original.

17 de Novembro de 2005. — A Ajudante, Maria do Céu Marques
Moreira. 2008239659



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIE N.º 64 — 30 de Março de 20066780

PINTUCAR — SERVIÇO DE REPARAÇÃO
AUTOMÓVEL, L.DA

Sede: Barroca, na vila, freguesia e concelho de Arganil

Capital social: € 10 000

Conservatória do Registo Comercial de Arganil. Matrícula n.º 00673/
20051031; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 02/
20051031.

Certifico que, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial:

Por escritura pública, outorgada em 28 de Outubro de 2005, exara-
da a fl. 16 do livro 3-E, do Cartório Notarial de Arganil, foi consti-
tuída a sociedade em epígrafe, entre Vítor Manuel Almeida Sérgio e
mulher Maria Filomena Esteves Gonçalves de Almeida Sérgio, casa-
dos sob o regime da comunhão de adquiridos, residentes na vila, fre-
guesia e concelho de Arganil, a qual se rege pelas cláusulas constantes
da fotocópia junta (1), que fazem parte da presente certidão.

Pacto social

1.º

1 — A sociedade adopta a firma PINTUCAR — Serviço de Repa-
ração Automóvel, L.da, e tem a sua sede na Barroca, nesta vila, fre-
guesia e concelho de Arganil.

2 — Por simples deliberação da gerência, poderá a sede social ser
deslocada para qualquer outra localidade do mesmo concelho ou mu-
dada para localidade de concelhos limítrofes e serem criadas agências,
sucursais, delegações ou outras formas locais de representação social
onde e quando se julgue conveniente.

2.º

O objecto da sociedade consiste na manutenção e reparação de
veículos automóveis.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de Dez mil
euros e corresponde à soma de duas quotas, uma do valor nominal de
dois mil euros, pertencente ao sócio Vítor Manuel Almeida Sérgio e
outra do valor nominal de oito mil euros, pertencente à sócia Maria
Filomena Esteves Gonçalves de Almeida Sérgio.

4.º

1 — A administração e representação da sociedade, com ou sem
remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral, fica a cargo
de ambos os sócios, desde já nomeados gerentes.

2 — Para obrigar validamente a sociedade em quaisquer actos e
contratos é suficiente a assinatura de um gerente.

5.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal, até ao décuplo do capital social.

Está conforme o original.

3 de Novembro de 2005. — O Segundo-Ajudante, Vítor Mendes
Afonso. 2008238083

LOUSÃ

MOINHO DO CEIRA — BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lousã. Matrícula n.º 936/
030317; identificação de pessoa colectiva n.º 506530736; número
e data da apresentação: 164/30062005.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes à prestação de contas da Sociedade em epígrafe, re-
ferente ao ano de 2004.

16 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Ramalheiro Martins Serra. 2011362954

CONDE FOZ DE AROUCE — VINHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lousã. Matrícula n.º 923/
021212; identificação de pessoa colectiva n.º 504754351; número
e data da apresentação: 165/30062005.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas da sociedade em epígrafe refe-
rente ao ano de 2004.

16 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Ramalheiro Martins Serra. 2011363233

LOUSINVESTE — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lousã. Matrícula n.º 584/
930212; identificação de pessoa colectiva n.º 502942800; número
e data da apresentação: 166/30062005.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas da sociedade em epígrafe refe-
rente ao ano de 2004.

16 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Ramalheiro Martins Serra. 2011395143

LOUSÃDESPORTO — COMERCIO DE MATERIAL
DESPORTIVO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lousã. Matrícula n.º 644/
950516; identificação de pessoa colectiva n.º 503423033; número
e data da apresentação: 167/30062005.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas da sociedade em epígrafe refe-
rente ao ano de 2004.

16 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Ramalheiro Martins Serra. 2011363470

IROGEL — CONGELADOS DO CENTRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lousã. Matrícula n.º 339/
821210; identificação de pessoa colectiva n.º 501280090; número
e data da apresentação: 168/30062005.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas da sociedade em epígrafe refe-
rente ao ano de 2004.

16 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Ramalheiro Martins Serra. 2011362695

CASIMIRO RODRIGUES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lousã. Matrícula n.º 957/
030730; identificação de pessoa colectiva n.º 506677575; número
e data da apresentação: 169/30062005.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas da sociedade em epígrafe refe-
rente ao ano de 2004.

16 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Ramalheiro Martins Serra. 2011362512

HUMBERTO SIMÕES & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lousã. Matrícula n.º 320/
820604; identificação de pessoa colectiva n.º 501293094; número
e data da apresentação: 170/30062005.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas da sociedade em epígrafe refe-
rente ao ano de 2004.

16 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Ramalheiro Martins Serra. 2011363551

MATERIAIS ELÉCTRICOS DO CENTRO DE JOSÉ MATIAS
E A. M. DE ALMEIDA MATIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lousã. Matrícula n.º 334/
820907; identificação de pessoa colectiva n.º 501159380; número
e data da apresentação: 171/30062005.
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Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas da sociedade em epígrafe refe-
rente ao ano de 2004.

16 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Ramalheiro Martins Serra. 2011363497

PAULO & CUNHA — INDÚSTRIA DE MADEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lousã. Matrícula n.º 987/
041102; identificação de pessoa colectiva n.º 507148053; número
e data da apresentação: 172/30062005.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas da sociedade em epígrafe refe-
rente ao ano de 2004.

16 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Ramalheiro Martins Serra. 2011363489

MATER CONTAS — CONTABILIDADE
DE EMPRESAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lousã. Matrícula n.º 752/
990205; identificação de pessoa colectiva n.º 504415735; número
e data da apresentação: 173/30062005.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas da sociedade em epígrafe refe-
rente ao ano de 2004.

16 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Ramalheiro Martins Serra. 2008273725

RODRIGUES & RITA — SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lousã. Matrícula n.º 779/
990917; identificação de pessoa colectiva n.º 504646648; número
e data da apresentação: 174/30062005.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas da sociedade em epígrafe refe-
rente ao ano de 2004.

16 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Ramalheiro Martins Serra. 2011362199

JOAQUIM DUARTE & FILHOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lousã. Matrícula n.º 148/
720525; identificação de pessoa colectiva n.º 500151695; número
e data da apresentação: 175/30062005.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas da sociedade em epígrafe refe-
rente ao ano de 2004.

16 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Ramalheiro Martins Serra. 2011362202

CONSTRUÇÕES NOGUEIRA CARVALHO & ADÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lousã. Matrícula n.º 769/
990625; identificação de pessoa colectiva n.º 504534149; número
e data da apresentação: 176/30062005.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas da sociedade em epígrafe refe-
rente ao ano de 2004.

16 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Ramalheiro Martins Serra. 2011362890

SINPROLAR — ELECTRODOMÉSTICOS
E CICLOMOTORES CARVALHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lousã. Matrícula n.º 558/
911030; identificação de pessoa colectiva n.º 502639199; número
e data da apresentação: 177/30062005.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas da sociedade em epígrafe refe-
rente ao ano de 2004.

16 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Ramalheiro Martins Serra. 2011362873

CENTRO DENTÁRIO GENGIDENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lousã. Matrícula n.º 650/
950809; identificação de pessoa colectiva n.º 503479110; número
e data da apresentação: 178/30062005.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas da sociedade em epígrafe refe-
rente ao ano de 2004.

16 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Ramalheiro Martins Serra. 2011362709

MACOLOUSÃ — MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
E ELECTRICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lousã. Matrícula n.º 540/
901207; identificação de pessoa colectiva n.º 502466499; número
e data da apresentação: 179/30062005.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas da sociedade em epígrafe refe-
rente ao ano de 2004.

16 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Ramalheiro Martins Serra. 2011363560

LOUSANPEÇAS — PEÇAS E ACESSÓRIOS
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lousã. Matrícula n.º 730/
980817; identificação de pessoa colectiva n.º 504214950; número
e data da apresentação: 180/30062005.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas da sociedade em epígrafe refe-
rente ao ano de 2004.

16 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Ramalheiro Martins Serra. 2011362652

FABRUT — CONSULTORIA PARA OS NEGÓCIOS
E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lousã. Matrícula n.º 983/
040830; identificação de pessoa colectiva n.º 506862607; número
e data da apresentação: 181/30062005.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas da sociedade em epígrafe refe-
rente ao ano de 2004.

16 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Ramalheiro Martins Serra. 2011363578

CARLOS GIL — OBRAS PÚBLICAS, CONSTRUÇÃO
CIVIL E MONTAGENS ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lousã. Matrícula n.º 749/
990129; identificação de pessoa colectiva n.º 504356364; número
e data da apresentação: 182/30062005.
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Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas da sociedade em epígrafe refe-
rente ao ano de 2004.

16 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Ramalheiro Martins Serra. 2011363586

A PANIFICADORA CENTRAL DA LOUSÃ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lousã. Matrícula n.º 95/
640406; identificação de pessoa colectiva n.º 500004072; número
e data da apresentação: 183/30062005.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas da sociedade em epígrafe refe-
rente ao ano de 2004.

16 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Ramalheiro Martins Serra. 2011363500

CARLOS BARATA — COMÉRCIO
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lousã. Matrícula n.º 935/
030310; identificação de pessoa colectiva n.º 506501434; número
e data da apresentação: 184/30062005.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas da sociedade em epígrafe refe-
rente ao ano de 2004.

16 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Ramalheiro Martins Serra. 2011395062

CIDACEL — COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE AZEITES
CENTRAL LOUSANENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lousã. Matrícula n.º 102/
280765; identificação de pessoa colectiva n.º 500534527; número
e data da apresentação: 185/01072005.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas da sociedade em epígrafe refe-
rente ao ano de 2004.

16 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Ramalheiro Martins Serra. 2011363535

CANDICER — CERÂMICA RELEVO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lousã. Matrícula n.º 946/
030520; identificação de pessoa colectiva n.º 501863168; número
e data da apresentação: 186/01072005.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas da sociedade em epígrafe refe-
rente ao ano de 2004.

16 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Ramalheiro Martins Serra. 2009780663

FERDIFER — IMOBILIÁRIA E CONSTRUÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Lousã. Matrícula n.º 925/
030131; identificação de pessoa colectiva n.º 503023639; número
e data da apresentação: 187/01072005.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas da sociedade em epígrafe refe-
rente ao ano de 2004.

16 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Ramalheiro Martins Serra. 2011363527

EUROPRICE — COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lousã. Matrícula n.º 710/
971231; identificação de pessoa colectiva n.º 504053981; número
e data da apresentação: 188/04072005.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas da sociedade em epígrafe refe-
rente ao ano de 2004.

16 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Ramalheiro Martins Serra. 2011362172

FERNANDES & NETO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lousã. Matrícula n.º 33/
351122; identificação de pessoa colectiva n.º 500111251; número
e data da apresentação: 162/30062005.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas da sociedade em epígrafe refe-
rente ao ano de 2004.

16 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Ramalheiro Martins Serra. 2011395135

SILVA & RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lousã. Matrícula n.º 580/
921028; identificação de pessoa colectiva n.º 502864745; número
e data da apresentação: 161/30062005.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas da sociedade em epígrafe refe-
rente ao ano de 2004.

16 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Ramalheiro Martins Serra. 2011362881

CLARO & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lousã. Matrícula n.º 656/
960202; identificação de pessoa colectiva n.º 503577456; número
e data da apresentação: 163/30062005.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas da sociedade em epígrafe refe-
rente ao ano de 2004.

16 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Ramalheiro Martins Serra. 2011396000

MENTANALYSIS — PSICOLOGIA E SAÚDE MENTAL,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lousã. Matrícula n.º 903/
020719; identificação de pessoa colectiva n.º 506184064; número
e data da apresentação: 160/30062005.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas da sociedade em epígrafe refe-
rente ao ano de 2004.

16 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Ramalheiro Martins Serra. 2011363225

MANUEL & MANUEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lousã. Matrícula n.º 663/
960617; identificação de pessoa colectiva n.º 503666688; número
e data da apresentação: 159/30062005.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas da sociedade em epígrafe refe-
rente ao ano de 2004.

16 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Ramalheiro Martins Serra. 2011362938
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BARRETO DECORAÇÕES DA LOUSÃ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lousã. Matrícula n.º 573/
920513; identificação de pessoa colectiva n.º 502772778; número
e data da apresentação: 158/30062005.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas da sociedade em epígrafe refe-
rente ao ano de 2004.

16 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Ramalheiro Martins Serra. 2011362504

VALTER CORREIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lousã. Matrícula n.º 969/
031204; identificação de pessoa colectiva n.º 506792641; número
e data da apresentação: 157/30062005.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas da sociedade em epígrafe refe-
rente ao ano de 2004.

16 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Ramalheiro Martins Serra. 2011362539

RILMABA — SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES
DO CENTRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lousã. Matrícula n.º 555/
910926; identificação de pessoa colectiva n.º 502622911; número
e data da apresentação: 156/30062005.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas da sociedade em epígrafe refe-
rentes ao ano de 2004.

16 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Ramalheiro Martins Serra. 2011362490

ALBERTO VASCO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lousã. Matrícula n.º 911/
020919; identificação de pessoa colectiva n.º 500741140; número
e data da apresentação: 155/30062005.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas da sociedade em epígrafe refe-
rente ao ano de 2004.

16 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Ramalheiro Martins Serra. 2011363462

ELECTROAUTO DA LOUSÃ — ELECTRICIDADE
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lousã. Matrícula n.º 451/
880219; identificação de pessoa colectiva n.º 501935525; número
e data da apresentação: 154/30062005.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas da sociedade em epígrafe refe-
rente ao ano de 2004.

16 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Ramalheiro Martins Serra. 2011362644

JOSÉ MARIA DE JESUS CARDOSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lousã. Matrícula n.º 675/
961106; identificação de pessoa colectiva n.º 503765465; número
e data da apresentação: 152/30062005.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas da sociedade em epígrafe refe-
rente ao ano de 2004.

16 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Ramalheiro Martins Serra. 2011362474

VIVEIROS DA QUINTA DOS CÔMOROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lousã. Matrícula n.º 564/
920122; identificação de pessoa colectiva n.º 502700114; número
e data da apresentação: 151/30062005.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas da sociedade em epígrafe refe-
rente ao ano de 2004.

16 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Ramalheiro Martins Serra. 2004204915

XXIFONE — SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lousã. Matrícula n.º 916/
021025; identificação de pessoa colectiva n.º 506355659; número
e data da apresentação: 144/30062005.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas da sociedade em epígrafe refe-
rente ao ano de 2004.

16 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Ramalheiro Martins Serra. 2011362385

MARIA DE LOURDES PIEDADE CORREIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lousã. Matrícula n.º 928/
030212; identificação de pessoa colectiva n.º 506464806; número
e data da apresentação: 143/30062005.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas da sociedade em epígrafe refe-
rente ao ano de 2004.

16 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Ramalheiro Martins Serra. 2011395364

PADARIA RESTAURANTE DISCOTECA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lousã. Matrícula n.º 482/
880106; identificação de pessoa colectiva n.º 502092254; número
e data da apresentação: 142/30062005.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas da sociedade em epígrafe refe-
rente ao ano de 2004.

15 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Ramalheiro Martins Serra. 2011395666

TEIXEIRA NETO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lousã. Matrícula n.º 462/
880523; identificação de pessoa colectiva n.º 501985786; número
e data da apresentação: 141/30062005.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas da sociedade em epígrafe refe-
rente ao ano de 2004.

15 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Ramalheiro Martins Serra. 2011395658

MONTEMOR-O-VELHO

PADARIA NOVA DESCENDÊNCIA, L.DA

Sede: Seixo de Gatões, Montemor-o-Velho

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Velho. Matrí-
cula n.º 00462/220101; identificação de pessoa colectiva
n.º 505262533; data do depósito: 20050630.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas respeitantes ao exercício do ano económi-
co de 2004.

Está conforme o original.

15 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Madalena
Moreira de Freitas. 2006961110

RESTAURANTE D. DINIS, L.DA

Sede: Praça da República, 15-17, Montemor-o-Velho

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Velho. Matrí-
cula n.º 00153/291188; identificação de pessoa colectiva
n.º 502070234; data do depósito: 20050630.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas respeitantes ao exercício do ano económi-
co de 2004.

Está conforme o original.

15 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Madalena
Moreira de Freitas. 2006805223

MUNTMALUR — ARTES GRÁFICAS, L.DA

Sede: Largo do Taipal, Montemor-o-Velho

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Velho. Matrí-
cula n.º 00187/201190; identificação de pessoa colectiva
n.º 502448512; data do depósito: 20050630.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas respeitantes ao exercício do ano económi-
co de 2004.

Está conforme o original.

16 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Madalena
Moreira de Freitas. 2006805274

TRANSPORTES PEDRO & PEDRO, L.DA

Sede: Casal da Légua, Pereira, Montemor-o-Velho

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Velho. Matrí-
cula n.º 00271/030295; identificação de pessoa colectiva
n.º 503346004; data do depósito: 20050630.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas respeitantes ao exercício do ano económi-
co de 2004.

Está conforme o original.

16 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Madalena
Moreira de Freitas. 2006805258

FERRO & LOPES, L.DA

Sede: Carapinheira, Montemor-o-Velho

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Velho. Matrí-
cula n.º 00124/111186; identificação de pessoa colectiva
n.º 501606947; data do depósito: 20050630.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas respeitantes ao exercício do ano económi-
co de 2004.

Está conforme o original.

15 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Madalena
Moreira de Freitas. 2006805240

TRANSPORTES AUGUSTO GOMES DIAS, L.DA

Sede: Areal, Montemor-o-Velho

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Velho. Matrí-
cula n.º 00237/060793; identificação de pessoa colectiva
n.º 503023221; data do depósito: 20050630.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas respeitantes ao exercício do ano económi-
co de 2004.

Está conforme o original.

15 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Madalena
Moreira de Freitas. 2006805231

BEBE CAFÉ, L.DA

Sede: Montemor-o-Velho

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Velho. Matrí-
cula n.º 00619/190204; identificação de pessoa colectiva
n.º 506862348; data do depósito: 20050630.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas respeitantes ao exercício do ano económi-
co de 2004.

Está conforme o original.

14 de Novembro de 2005. — O Escriturário Superior, Paulo
Barranca Maranha Esteves da Costa. 2006805053

QUEDA & FILHOS — TRANSPORTES
RODOVIÁRIOS, L.DA

Sede: Meãs do Campo, Montemor-o-Velho

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Velho. Matrí-
cula n.º 00299/300196; identificação de pessoa colectiva
n.º 503582425; data do depósito: 20050630.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas respeitantes ao exercício do ano económi-
co de 2004.

Está conforme o original.

14 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Emília
Paiva da Costa Pessoa. 2006955780

SCART — SOCIEDADE DE CARNES DA TOCHA, L.DA

Sede: Arazede, Montemor-o-Velho

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Velho. Matrí-
cula n.º 00203/280891; identificação de pessoa colectiva
n.º 502611294; data do depósito: 20050630.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas respeitantes ao exercício do ano económi-
co de 2004.

Está conforme o original.

14 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Emília
Paiva da Costa Pessoa. 2006805100

JORGE & AMARAL, L.DA

Sede: Tentúgal, Montemor-o-Velho

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Velho. Matrí-
cula n.º 00164/260689; identificação de pessoa colectiva
n.º 502179651; data do depósito: 20050630.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas respeitantes ao exercício do ano económi-
co de 2004.

Está conforme o original.

14 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Emília
Paiva da Costa Pessoa. 2006805134
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CARAPINHEIRENSE — OFICINA DE REPARAÇÃO
DE MÁQUINAS E VEÍCULOS AUTOMÓVEIS, L.DA

Sede: Vale do Forno, Carapinheira, Montemor-o-Velho

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Velho. Matrí-
cula n.º 00506/251001; identificação de pessoa colectiva
n.º 505774518; data do depósito: 20050630.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas respeitantes ao exercício do ano económi-
co de 2004.

Está conforme o original.

14 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Emília
Paiva da Costa Pessoa. 2006955802

CONSTRUÇÕES M. BARROCA & FILHOS, L.DA

Sede: Gatões, Montemor-o-Velho

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Velho. Matrí-
cula n.º 00178/090390; identificação de pessoa colectiva
n.º 502303425; data do depósito: 20050630.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas respeitantes ao exercício do ano económi-
co de 2004.

Está conforme o original.

15 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Emília
Paiva da Costa Pessoa. 2006805142

QUINTA DO MUROZ — PRODUÇÃO AGRÍCOLA
E ANIMAL, L.DA

Sede: Bebedouro, Arazede, Montemor-o-Velho

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Velho. Matrí-
cula n.º 00516/271201; identificação de pessoa colectiva
n.º 505824230; data do depósito: 20050630.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas respeitantes ao exercício do ano económi-
co de 2004.

Está conforme o original.

15 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Emília
Paiva da Costa Pessoa. 2006960610

CAMPO DE TIRO DA MALVEIRA, L.DA

Sede: Tentúgal, Montemor-o-Velho

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Velho. Matrí-
cula n.º 00547/030502; identificação de pessoa colectiva
n.º 506025950; data do depósito: 20050630.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas respeitantes ao exercício do ano económi-
co de 2004.

Está conforme o original.

14 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Emília
Paiva da Costa Pessoa. 2006805126

G. J. C. — PRÉ-INSPECÇÕES AUTO
DA CARAPINHEIRA, L.DA

Sede: Carapinheira, Montemor-o-Velho

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Velho. Matrí-
cula n.º 00268/160195; identificação de pessoa colectiva
n.º 503340561; data do depósito: 20050630.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas respeitantes ao exercício do ano económi-
co de 2004.

Está conforme o original.

14 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Emília
Paiva da Costa Pessoa. 2006805118

SOURE
TRANSPORTES CENTEIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Soure. Matrícula n.º 589/
030331; identificação de pessoa colectiva n.º 506533247; inscri-
ção n.º 02; número e data da apresentação: 01/20051109;

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi inscrita a
dissolução e o encerramento da liquidação.

Data da aprovação das contas: 27 de Outubro de 2005.

Está conforme o original.

9 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Hercília
Costa da Cruz Páscoa. 2004349972

ÉVORA
PORTEL

ANALQUEVA — SUPERMERCADOS, L.DA

Sede: Rua do Professor Bento de Jesus Caraça, 6-A, Portel

Capital social: € 25  000

Conservatória do Registo Comercial de Portel. Matrícula n.º 00178/
040806; identificação de pessoa colectiva n.º 507063740; inscri-
ções n.os 1 e 4; número e data da apresentação: 03/051004.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que em relação à sociedade em epígrafe, foi
registado o seguinte:

Cessação de funções de Ana Cristina Álvaro Serra Lopes, em 19 de
Setembro de 2005, por renúncia.

Alteração parcial do contrato.
Artigos modificados: 3.º e n.º 4 do 4.º

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de vinte e
cinco mil euros, e corresponde à soma de três quotas: uma no valor
nominal de doze mil e quinhentos euros pertencente ao sócio Inácio
dos Santos Dias Serra, uma no valor nominal de seis mil duzentos e
cinquenta euros pertencente à sócia Zélia Maria Marques Pires e uma
no valor nominal de seis mil duzentos e cinquenta euros pertencente
à sócia Maria Joana Esteves Álvaro Serra.

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 necessária a intervenção de
um gerente.

3 — A remuneração da gerência poderá consistir total ou parcial-
mente, em participação nos lucros da sociedade.

4 — Ficam desde já nomeadas gerentes as duas sócias Zélia Maria
Marques Pires e Maria Joana Esteves Álvaro Serra.

Conferida, está conforme.

28 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Fátima Maria Velez
da Silva. 2011102430

FARO
ALBUFEIRA

DANECASA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 3400/
20051103; identificação de pessoa colectiva n.º 507488245; ins-
crição n.º 01; número e data da apresentação: 07/20051103.
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Certifico que se encontra depositada na pasta respectiva da socie-
dade em epígrafe, cópia da escritura lavrada em 3 de Novembro de
2005, a fl. 86 do livro n.º 210-A, no Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas de Loulé, pela qual foi constituída a socie-
dade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma DANECASA, L.da
2 — A sociedade tem a sua sede em Lanka Park, lote 1, freguesia

da Guia, concelho de Albufeira.
3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-

da, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e, serem
criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de represen-
tação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na construção civil. Compra e venda
de imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim. Comércio de equi-
pamentos e materiais de construção e mobiliário diverso.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social é de seis mil euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas iguais, uma
de cada sócio.

2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até dez vezes o capital social.

3 — Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, compete a sócios ou não sócios, com
ou sem remuneração conforme for deliberado em assembleia geral.

2 — Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos, é necessária a intervenção de três gerentes.

3 — A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcial-
mente, em participação nos lucros da sociedade.

4 — Ficam desde já nomeados gerentes todos os sócios.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas por
leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da socie-
dade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida, se defere
aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quando
esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for incluída
em massa falida, ou quando, fora dos casos previstos na lei, for cedida
sem consentimento da sociedade.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

15 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Madalena
Avó. 2010733533

NORJA — ACTIVIDADES TURÍSTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 01102/
910930; identificação de pessoa colectiva n.º 502624698;
averbamento n.º 01 à inscrição n.º 04 e inscrição n.º 05; números
e data das apresentações: 01 e 02/20051107.

Certifico que se encontra depositada na pasta respectiva da socie-
dade em epígrafe, cópia da acta n.º 20/2002, elaborada em 7 de No-
vembro, pela qual Norberto José Guerreiro Tenazinha Sousa, renun-
ciou às funções de gerente, em 7 de Novembro de 2002, e pela acta
n.º 21/2003, elaborada em 30 de Abril, foi nomeado gerente Norber-
to José Guerreiro Tenazinha Sousa, solteiro, maior, Roja Pé, Olhos
de Água, Albufeira.

Data da deliberação: 1 de Maio de 2003.

16 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Madalena
Avó. 2010733550

MICADIL — PRODUTOS NATURAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 00414/
870518; identificação de pessoa colectiva n.º 501827129;
averbamento n.º 02 à inscrição n.º 09 e inscrição n.º 12; números
e data das apresentações: 03 e 04/20051107.

Certifico que se encontra depositada na pasta respectiva da socie-
dade em epígrafe, cópia da acta n.º 42/2005, elaborada em 27 de Maio,
pela qual Abel Canhoto Veredas, renunciou às funções de gerente, em
27 de Maio de 2005, tendo sido nomeado gerente Mário Jorge de
Carvalho Caetano, casado, Urbanização Quinta da Torrinha, lote 3,
Páteo, Albufeira.

Data da deliberação: 27 de Maio de 2005.

16 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Madalena
Avó. 2010733568

FREITAS & BRIGNALL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 02960/
20031016; identificação de pessoa colectiva n.º 506651452; data
da apresentação: 08112005.

Certifico que se encontram depositados na pasta respectiva os
documentos respectivos ao exercício de 2004.

16 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Madalena
Avó. 2003772936

A. OLIVEIRA & ANASTÁCIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 02162/
20000508; inscrição n.º 03; número e data da apresentação: 02/
20051104.

Certifico que se encontra depositada na pasta respectiva, cópia da
acta n.º 09, lavrada em 30 de Setembro de 2005, pela qual foi feita a
dissolução e o encerramento da liquidação da sociedade em epígrafe,
não havendo activo nem passivo a liquidar.

Data da aprovação das contas: 30 de Setembro de 2005.

15 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Rogélia Isabel
S. Zambujo Rosa. 2010732936

BE ONE — RELAÇÕES PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 02984/
20031202; identificação de pessoa colectiva n.º 506708934; ins-
crição n.º 06; número e data da apresentação: 04/20051027.

Certifico que se encontra depositado na pasta respectiva, cópia da
escritura lavrada em 10 de Novembro de 2004, a fl. 41 do livro
n.º 601-G no 1.º Cartório Notarial de Lisboa, na qual foi alterado o
artigo 1.º do contrato, passando a ter a seguinte nova redacção:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade tem a forma de sociedade por quotas, adoptando
a denominação Be One — Relações Públicas, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Avenida da Liberdade, 10, 3.º e
4.º, freguesia de São José, concelho de Lisboa, podendo os gerentes
deslocá-la dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

O texto actualizado do contrato encontra-se depositado na pasta
respectiva.

11 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Rogélia Isabel
S. Zambujo Rosa. 2010732782

GEXTEL — GESTÃO E EXPLORAÇÃO HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 01238/
19921016; identificação de pessoa colectiva n.º 502860456; ins-
crição n.º 05; número e data da apresentação: 01/20051104.

Certifico que se encontram depositados na pasta respectiva os
documentos respectivos ao exercício de 2004.

16 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Rogélia Isabel
S. Zambujo Rosa. 2010732960
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FARO

ALGARSER, OBRAS E ESTUDOS
DE ENGENHARIA, S. A.

Sede: Rua de Castilho, 31, 1.º, direito, Sé, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4026/
991001; identificação de pessoa colectiva n.º 504540238; data da
apresentação: 20050628.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos à prestação de contas do
ano de 2004.

23 de Setembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria
Madalena de Sousa Fragoso Nascimento. 2011717507

F. C. — SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPAÇÕES
SOCIAIS, S. A.

Sede: Ponte de Marchil, Estreada Nacional n.º 125
(nó do aeroporto), Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 2794/
920304; identificação de pessoa colectiva n.º 502720506; data da
apresentação: 20050629.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos à prestação de contas do
ano de 2004.

20 de Outubro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Antónia
Pinto Lopes. 2011717515

LAGOS

MIHAI, COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
E DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 02864/
20051021; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 04/
20051021.

Certifico que por escritura de 3 de Março de 2005, lavrada a fl. 94
do livro n.º 292-G do Cartório Notarial de Lagos, foi constituída a
sociedade em epígrafe que se rege pelo contrato constante dos se-
guintes artigos:

1.º

A sociedade adopta a denominação MIHAI, Comércio de Materi-
ais de Construção e Decoração, L.da, e tem a sua sede na Rua de 25 de
Abril, 7, 1.º, sala 6, na cidade de Lagos.

§ único. Por deliberação da gerência a sede social poderá ser deslo-
cada para outro local dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe.

2.º

A sociedade tem por objecto o comércio a grosso não especificado
de materiais de construção civil e de decoração; o comércio a retalho
em estabelecimento não especializado, sem predominância de produ-
tos alimentares, bebidas ou tabaco; importação e exportação de ma-
teriais de construção civil e decoração.

3.º

O capital social, integralmente realizado, é de cinco mil euros e
corresponde à soma de duas quotas, sendo uma no valor de três mil
seiscentos e cinquenta euros pertencente ao sócio Mihai Georghiu e
uma no valor de mil trezentos e cinquenta euros, pertencente à sócia
Flaga Isis de Souza.

§ único. Por deliberação dos sócios, poderão ser exigidas aos mes-
mo prestações suplementares de capital até ao montante global do
quíntuplo do capital social.

4.º

A sociedade poderá adquirir participações em sociedades com ob-
jecto diferente do seu, em sociedades reguladas por leis especiais e em
agrupamentos complementares de empresas.

5.º

A cessão de quotas é livre entre os sócios, ficando desde já dispen-
sado o consentimento da sociedade para as divisões necessárias para
o efeito.

§ 1.º A cessão a terceiros depende do consentimento da sociedade,
que goza do direito de preferência, em primeiro lugar e os sócios não
cedentes, em segundo lugar.

6.º

A gerência da sociedade, com dispensa de caução e com ou sem
remuneração, consoante for deliberado em assembleia geral é exerci-
da pelo sócio Mihai Georghiu, que fica, desde já nomeado gerente.

§ único. Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos, é
suficiente a intervenção de um gerente.

7.º

Os sócios poderão fazer-se representar nas assembleias gerais por
qualquer pessoa, mesmo nas assembleias universais, sem prévia con-
vocação.

16 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Dina Maria
Viegas Raminhos. 2008012387

ALGARSTONE — MÁRMORES E GRANITOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 02865/
20051028; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 04/
20051028.

Certifico que por escritura de 11 de Outubro de 2005, lavrada a
fl. 52 do livro n.º 12-A do Cartório Notarial de Lagos a cargo do
notário Fernando Jorge Maia Guedes Ribeiro, foi constituída entre
Jorge Humberto Viana, Hélder Manuel Grifo Barros e José Carlos
Amado Dias Batista Correia a sociedade em epígrafe que se rege pelo
contrato constante dos seguintes artigos:

1.º

1 — A sociedade adopta a denominação ALGARSTONE — Már-
mores e Granitos, L.da, terá a sua sede na Rua de António Gago, lote
5, 2.º, esquerdo, freguesia de São Sebastião, concelho de Lagos.

2 — Por deliberação da gerência, a sede social poderá ser deslocada
para outro local dentro do mesmo concelho ou para concelho limí-
trofe, bem como podem ser criar filiais, sucursais, agências ou outras
formas de representação, em qualquer parte do território nacional ou
no estrangeiro.

2.º

A sociedade tem como objecto a fabricação de artigos de mármore
e de rocha similares.

3.º

1 — O capital social é de quarenta e nove mil e quinhentos euros,
está integralmente realizado e corresponde à soma de três quotas nos
valores iguais de dezasseis mil e quinhentos euros, pertencendo uma a
cada sócio.

2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital, até ao montante global de dez vezes o capital social.

3 — Depende de deliberação dos sócios a realização de contratos
de suprimentos.

4.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, é exercida
por sócios ou não sócios, a eleger em assembleia geral.

2 — Ficam, desde já, nomeados gerentes todos os sócios.
3 — Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos, é

necessária a intervenção conjunta de dois gerentes.
4 — A remuneração dos gerentes poderá consistir, total ou parcial-

mente, na participação dos lucros da sociedade.

5.º

A sociedade poderá participar no capital de outras sociedades, mesmo
com objecto diferente, em sociedades reguladas por leis especiais e
em agrupamentos complementares de empresas.

6.º

A cessão de quotas é livre entre os sócios, mas quando feita a não
sócios, depende do consentimento da sociedade, que terá sempre di-
reito de preferência, em primeiro lugar e os sócios não cedentes, em
segundo.
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7.º

1 — A sociedade poderá amortizar qualquer quota, nos seguintes
casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

em juízo, falência ou cessão não gratuita, não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as

obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio, a quem não sucedam herdeiros legi-

timários;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja

sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio;
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiro, sem o consenti-

mento prévio da sociedade, tornada por maioria, em assembleia ge-
ral.

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, entre eles, um representante comum.

8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para a reserva legal, será dado o destino que vier a ser de-
liberado em assembleia geral.

16 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Dina Maria
Viegas Raminhos. 2008012395

RENDIGERE — ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 02543/
20030522; identificação de pessoa colectiva n.º 506433676; ins-
crição n.º 5; números e data das apresentações: 09 e 10/20051028.

Certifico que foi feita a alteração dos artigos 4.º e 6.º do contrato
social que passaram a ter seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social é de cinco mil euros e corresponde à soma de três
quotas, sendo duas nos valores iguais de dois mil euros, pertencendo
cada uma aos sócios Luís Miguel Seixas de Aguiar e José Domingos e
outra no valor de mil euros, pertencente à sócia Lúcia da Conceição
dos Santos Reis Grosso.

ARTIGO 6.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado pela assembleia geral, é exercida por todos os sócios, que
ficam nomeados gerentes.

§ único. A sociedade fica validamente obrigada em todos os actos
e contratos, com a assinatura de um gerente.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

16 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Dina Maria
Viegas Raminhos. 2008012352

CENTRAGER — COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 02854/
20050914; identificação de pessoa colectiva n.º 504524445; ins-
crição n.º 8; número e data da apresentação: 04/20051011.

Certifico que foi feita a alteração dos artigos 1.º e 3.º do contrato
social que passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma CENTRAGER — Comércio e
Representações, L.da, e tem a sua sede na Rua do Largo do Moinho,
rés-do-chão, freguesia de São Sebastião, concelho de Lagos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cento e
dez mil euros e acha-se dividido em duas quotas: uma do valor nomi-
nal de setenta e um mil e quinhentos euros e uma do valor nominal
de trinta e oito mil e quinhentos euros, ambas pertencentes ao sócio
único Felisberto Manuel.

O texto actualizado do contrato ficou depositado na pasta respec-
tiva.

16 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Dina Maria
Viegas Raminhos. 2008012344

PREDILAGOS, PROPRIEDADES DE LAGOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 01530/
940623; identificação de pessoa colectiva n.º 503231479; data da
apresentação: 31102005.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício do ano de 2004.

3 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Dina Maria
Viegas Raminhos. 2008096149

LOULÉ
JIGMOND, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 06686/
20051014; inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 01/
20051014.

Certifico que Septimiu Ricardo Jigmond, solteiro, maior, constituiu
a sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma JIGMOND, Unipessoal, L.da
2 — A sociedade tem a sua sede na Quinta dos Pinheiros, Pereiras

de Quarteira, freguesia de Quarteira, concelho de Loulé.
3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-

da, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo
ainda criar sucursais, filiais, agencias ou outras formas locais de repre-
sentação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto exploração de restaurantes, snack-
-bar, cafés, pastelarias; cabeleireiro; construção civil e obras pu-
blicas; exploração do ginásio; comercio de artigos desportivos e
suplementos dietéticos; exploração de empreendimentos turísticos
e hoteleiros; organização de eventos recreativos, culturais e lazer;
organização e promoção de eventos como congressos, casamen-
tos, baptizados e jornadas; exploração de estação de serviço, no-
meadamente manutenção e reparação de veículos automóveis;
comercio de importação e exportação de equipamentos e acessó-
rios para veículos automóveis.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de cinco mil euros, representado por uma quota de igual
valor nominal, pertencente ao sócio único.

2 — O sócio poderá efectuar prestações suplementares de capital
ate dez vezes o capital social.

3 — Dependente de deliberação do sócio a celebração de contratos
suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência e a representação da sociedade pertencem ao sócio
único ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme aquele
decidir.

2 — Para obrigar a sociedade e suficiente a intervenção de um
gerente.

3 — Fica desde já nomeado o gerente sócio.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam a prossecução do objecto
social.
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ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos per-
mitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos comple-
mentares e ou empresas não coincida no todo ou em parte com aque-
le que a sociedade esta exercendo.

Está conforme o original.

10 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2007003180

JOSÉ NETO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 89/600426;
identificação de pessoa colectiva n.º 500156980; inscrição n.º 10;
números e data das apresentações: 03 e 04/20051024.

Certifico que, o capital foi reforçado de € 249 398,95 para
€ 300 000 e alterados os artigos 1.º e 5.º do pacto social, o qual ficou
com a redacção seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade mantém a firma José Neto & Filhos, L.da, e tem a sua
sede na Zona Industrial de Loulé, lote 27, freguesia de São Clemente,
concelho de Loulé.

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de trezentos mil euros, representado pela soma de três quotas: uma,
no valor nominal de cento e cinquenta mil euros pertencente ao sócio
José Vitória Neto e duas nos valores nominais de setenta e cinco mil
euros cada, pertencendo cada uma delas a cada um dos sócios José
Carlos Coelho Neto e João Miguel Coelho Neto.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

15 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2006976060

ALGARVELESTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 06680/
20051010; inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 24/
20051010.

Certifico que, António Pires Rodrigues, solteiro, maior, Viorel
Cucos, casado com Larisa Cucos em comunhão geral, e Alexandru
Andone casado com Verónica Andone em comunhão geral, constituí-
ram a sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma ALGARVELESTE, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de José Galvão, 67, Cerro
do Galo, freguesia de Almancil, concelho de Loulé.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-
da, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e, serem
criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de represen-
tação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio, importação, expor-
tação e distribuição de veículos automóveis e acessórios, combustí-
veis, minérios, metais, materiais de construção, mobiliário,
artigos domésticos, têxteis, bebidas, tabaco, cereais, produtos alimen-
tares, flores e plantas, sucatas, material informático.

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinco mil e um euros, encontra-se integral-
mente realizado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas
iguais no valor nominal de mil seiscentos e sessenta e sete euros cada,
uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, compete a sócios ou não sócios, com
ou sem remuneração conforme for deliberado em assembleia geral.

2 — Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos, é suficiente a intervenção de um gerente.

3 — Fica desde já nomeado gerente o sócio António Pires Rodri-
gues.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas por
leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

Está conforme o original.

15 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2007003171

ALGARLARMES — SISTEMAS DE SEGURANÇA
E ALARMES DO ALGARVE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 05401/
20020620; identificação de pessoa colectiva n.º 506086224; ins-
crição n.º 02; número e data da apresentação: 29/20051021.

Certifico que foi feita a dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 30 de Setembro de 2005.

14 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2006976125

AVIFARO — COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 03217/
940803; identificação de pessoa colectiva n.º 503245852; inscri-
ção n.º 08; número e data da apresentação: 25/20051010.

Certifico que foi alterado o artigo 6.º do pacto social, que passa a
ter a seguinte redacção:

ARTIGO 6.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme vier
a ser deliberado em assembleia geral, pertence aos sócios Gentil Ro-
cheta Coelho, Arlindo Palma Costa, Acácio Manuel Guerreiro Mes-
tre, os quais se mantêm na gerência.

A sociedade obriga-se com a assinatura de dois gerentes, salvo em
relação à alienação de património da sociedade, em que obriga a assi-
natura de três gerentes.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

11 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2006999427

ABRANCANALIZAÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 06679/
20051007; inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 29/
20051007.

Certifico que João Manuel Gomes da Silva, divorciado, constitui a
sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma ABRANCANALIZAÇÕES,
Unipessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Avenida de Sá Carneiro, Edifí-
cio Batalha, loja 1, na cidade e freguesia de Quarteira, concelho de
Loulé.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em serviços de canalização; co-
mércio de artigos de drogaria e equipamentos e materiais de constru-
ção.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinco mil euros, representado por uma quota de igual valor nomi-
nal, pertencente ao sócio único.
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2 — O sócio poderá efectuar à sociedade prestações suplementares
de capital até quatro vezes o capital social.

3 — Depende de deliberação do sócio a celebração de contratos de
suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência e a representação da sociedade, pertencem ao sócio
único ou a não sócios, com ou sem remuneração conforme aquele
decidir.

2 — Para obrigar a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

3 — Fica desde já nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos per-
mitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos comple-
mentares e ou empresas não coincida no todo ou em parte com aque-
le que a sociedade está exercendo.

Está conforme o original.

11 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2007002760

CONSTRUÇÕES PEDRO SOUZA & OSVALDO
RIBEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 06678/
20051004; inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 26/
20051004.

Certifico que Pedro José de Souza, casado com Maria da Graça Mar-
tins de Souza em comunhão geral, e Osvaldo Martins Ribeiro casado
com Inete Gonçalves Martins em comunhão geral, constituíram a
sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Construções Pedro Souza & Os-
valdo Ribeiro, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Ascensão Guimarães,
53, 1.º, direito, na cidade e concelho de Loulé, freguesia de São Cle-
mente.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-
da, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e, serem
criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de represen-
tação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na construção civil.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de cinco mil euros e corresponde à soma de duas quotas
iguais, uma de cada sócio.

2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de cinquenta vezes o valor do capital
social.

3 — Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, compete a sócios ou não sócios, com
ou sem remuneração conforme for deliberado em assembleia geral.

2 — Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos, é suficiente a intervenção de um gerente.

3 — Fica desde já nomeado gerente o sócio Pedro José de Souza.
4 — A gerência poderá constituir mandatários ou procuradores da

sociedade para a prática de determinados actos ou categorias de ac-
tos.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas por
leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da socie-
dade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida, se
defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quando
esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for incluída
em massa falida, ou quando, fora dos casos previstos na lei, for cedida
sem consentimento da sociedade.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

Está conforme o original.

11 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2007002620

MESQUITA & MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 05466/
20020822; identificação de pessoa colectiva n.º 506277992;
averbamento n.º 02 à inscrição n.º 01 e inscrição n.º 08; números
e data das apresentações: 03, 04 e 05/20051025.

Certifico que foi efectuada a cessação das funções do gerente Mário
Gabriel Aguiar Pedrosa Tomé, por renúncia, em 24 de Outubro de 2005.

Mais certifico que efectuada a transformação da sociedade por quotas
em sociedade unipessoal por quotas e alterado o pacto, o qual ficou
com a redacção seguinte:

Data da deliberação: 24 de Outubro de 2005.

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma PREGUSBAR, Unipessoal, L.da
2 — A sociedade tem a sua sede na Estrada Nacional n.º 125, Qua-

tro Estradas, freguesia de Quarteira, concelho de Loulé.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto exploração hoteleira nomeadamente
restaurantes e snack-bar.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de quinze mil euros, representado por uma quota de igual valor nomi-
nal, pertencente ao sócio único.

2 — O sócio poderá efectuar à sociedade prestações suplementares
de capital até dez vezes o capital social.

3 — Depende de deliberação do sócio a celebração de contratos de
suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência e a representação da sociedade, pertencem ao sócio
único ou a não sócios, com ou sem remuneração conforme aquele
decidir.

2 — Para obrigar a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

3 — Continua como gerente o sócio único.
4 — A gerência poderá constituir mandatários para determinados ac-

tos ou categorias de actos.
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, nos termos per-
mitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos comple-
mentares e ou empresas não coincida no todo ou em parte com aque-
le que a sociedade está exercendo.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

11 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2007002671
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EDUARDO MARTINS, MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 05302/
20011221; identificação de pessoa colectiva n.º 505908298; ins-
crição n.º 02; número e data da apresentação: 01/20051024.

Certifico que foi alterado o artigo 2.º do pacto social da sociedade
em epígrafe, o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na mediação imobiliária e adminis-
tração de imóveis por conta de outrem.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

15 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2006999982

ZONAMOTA — MOTAS E ACESSÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 03386/
950512; identificação de pessoa colectiva n.º 503420069; inscri-
ção n.º 05; número e data da apresentação: 35/20051019.

Certifico que foi feita a dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 19 de Outubro de 2005.

14 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2006976109

ADRIÁTICO — SOCIEDADE DE ADMINISTRAÇÕES
IMOBILIÁRIAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 06691/
20051020; identificação de pessoa colectiva n.º 500725292; ins-
crição n.º 11; número e data da apresentação: 01/20051020.

Certifico que o capital foi reforçado de € 24 939,89 para € 50 000
e alterados os artigos 1.º, 3.º, 6.º e 7.º, do pacto social, o qual ficou
com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade mantém a firma Adriático — Sociedade de Adminis-
trações Imobiliárias, S. A., e tem a sua sede na Rua de Cristóvão Pires
Norte, Edifício Norte, 1.º, B, na vila e freguesia de Almancil, conce-
lho de Loulé.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é de
cinquenta mil euros, representado por dez mil acções no valor nominal
de cinco euros cada.

ARTIGO 6.º

A administração poderá ser confiada a um conselho de administra-
ção composto por, pelo menos, três membros ou por um administra-
dor único, accionistas ou não, com os mais amplos poderes de admi-
nistração e de representação social, tanto em juízo como extra
judicialmente, sem qualquer excepção ou limitação, podendo confes-
sar, desistir ou transigir e assinar termos ou autos, mas para adquirir,
alienar ou onerar bens imobiliários será precisa uma deliberação to-
mada por unanimidade e acompanhada de parecer favorável do con-
selho fiscal ou do fiscal único, emitido com a assistência do presiden-
te da mesa da assembleia geral.

§ 1.º A administração, quer seja composta por um conselho de
administração ou um administrador único, poderá delegar todos ou
parte dos seus poderes, uma ou mais vezes, em mandatários de sua
livre escolha e fazer nas mesmas condições, em nome da sociedade,
uso da faculdade conferida pelo § único do artigo 256.º do Código
Comercial; qualquer dos administradores em exercício poderá igual-
mente delegar os seus poderes em procurador de sua livre escolha.

§ 2.º Salvo em assuntos de mero expediente, a sociedade só fica
obrigada pelas assinaturas, em conjunto, de dois administradores ou
de um administrador em conjunto com um procurador bastante ou,
ainda, no âmbito do respectivo mandato, pela assinatura isolada de
procurador especialmente constituído para determinada finalidade; se
a sociedade, mediante deliberação da assembleia geral optar por um
administrador único, a sociedade passará a ficar obrigada unicamente
pela assinatura do administrador único.

§ 3.º Aos administradores e procuradores fica expressamente proi-
bido envolver a sociedade em actos e contratos estranhos aos negó-
cios sociais, sob pena de responsabilidade por perdas e danos.

ARTIGO 7.º

A sociedade será fiscalizada por um conselho fiscal composto por
três membros, um dos quais será eleito presidente e terá voto de qua-
lidade ou por um fiscal único que terá as atribuições legais e as deter-
minadas nestes estatutos.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

15 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2007000008

LIGHT REFLECTIONS — COMÉRCIO DE ARTIGOS
DE ILUMINAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 04727/
20000929; identificação de pessoa colectiva n.º 505145022; ins-
crição n.º 07; números e data das apresentações: 02 e 03/20051031.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuada a
transformação de sociedade por quotas, em sociedade unipessoal por
quotas e alterado o contrato da sociedade em epígrafe, o qual ficou
com a seguinte redacção:

Data da deliberação : 8 de Agosto de 2005.

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Italian Affair Interiors — Socie-
dade de Decorações, Unipessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede no sítio de Pereiras, freguesia de
São Clemente, concelho de Loulé.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto comércio de móveis, de artigos de
iluminação e de outros artigos para o lar.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinquenta mil euros, representado por uma quota de igual valor
nominal, pertencente à sócia única.

2 — A sócia poderá efectuar à sociedade prestações suplementares
de capital até cem vezes o capital social.

3 — Depende de deliberação da sócia a celebração de contratos de
suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência a representação da sociedade, pertence a não sócios,
com ou sem remuneração conforme aquela decidir.

2 — Para obrigar a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

3 — Continua como gerente a não sócia Herma Uken Becker, di-
vorciada, residente na Rua dos Navegantes, 12, em Vilamoura, fre-
guesia de Quarteira, concelho de Loulé.

ARTIGO 5.º

A sócia única fica autorizada a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos per-
mitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos comple-
mentares e ou empresas não coincida no todo ou em parte com aque-
le que a sociedade está exercendo.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

14 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2006976079
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MUNDO DO KARTING, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 03993/
980206; identificação de pessoa colectiva n.º 504063740;
averbamento n.º 01 à inscrição n.º 01; número e data da apresen-
tação: 02/20051010.

Certifico que foi efectuada a cessação das funções do gerente Ber-
nardino Vives Perez, por renúncia, em 29 de Agosto de 2005.

14 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2007003155

J. F. N., L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 06690/
20051019; inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 36/
20051019.

Certifico que Jorge Miguel Gonçalves Sampaio e Filipe Manuel
Duarte Carvalho, ambos solteiros, maiores, constituíram a sociedade
em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma J. F. N., L.da
2 — A sociedade tem a sua sede na Loja Energia da Saúde, sítio do

Semino, freguesia de Quarteira, concelho de Loulé.
3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-

da, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e, serem
criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de represen-
tação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio, importação e expor-
tação de artigos para o lar; assistência e manutenção de purificador
de água; prestação de serviços de limpeza; exploração de restauran-
tes.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social é de cinco mil euros, encontra-se integral-
mente realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas
iguais, uma de cada sócio.

2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até vinte e cinco vezes o capital social.

3 — Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, compete a sócios ou não sócios, com
ou sem remuneração conforme for deliberado em assembleia geral.

2 — Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos, é necessária a intervenção de dois gerentes.

3 — A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcial-
mente, em participação nos lucros da sociedade.

4 — Ficam desde já nomeados gerentes os dois sócios.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas por
leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da socie-
dade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida, se
defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quando esta
for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for incluída em massa
falida, ou quando, fora dos casos previstos na lei, for cedida sem 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.

Está conforme o original.

10 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2007003210

GARDEN VERDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 06692/
20051021; inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 30/
20051021.

Certifico que, Cristiano Caetano, solteiro, maior, e Dionísia Do-
mingas Pereira, solteira, maior, constituíram a sociedade em epígra-
fe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Garden Verde, L.da, e tem a sua sede no
sítio da Alfarrobeira, caixa postal 224-Z, freguesia de Loulé (São
Clemente), concelho de Loulé.

§ 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 na plantação e manutenção de espaços
verdes e construções de jardins; pintura de edifícios.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e está dividido em duas quotas, uma do valor nominal de
quatro mil e novecentos euros, pertencente ao sócio Cristiano Caeta-
no, e uma do valor nominal de cem euros, pertencente à sócia Dio-
nísia Domingas Pereira.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for
deliberado em assembleia geral, será exercida por sócios ou não sócios,
ficando desde nomeado gerente o sócio Cristiano Caetano.

2 — Para validamente representar e obrigar a sociedade, em todos
os seus actos e contratos, é suficiente a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital de outras sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu, e em sociedades reguladas por
leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

Está conforme o original.

10 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2007003120

O GAVETO ESPERANÇA & JOSÉ VIEGAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 06689/
20051019; inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 34/
20051019.

Certifico que Esperança Maria Santos Afonso Viegas e marido, José
Manuel Simão Viegas, casados em comunhão de adquiridos, constitu-
íram a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma O Gaveto Esperança & José
Viegas, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de 25 de Abril, 141, na
cidade e freguesia de Quarteira, concelho de Loulé.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-
da, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e, serem
criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de represen-
tação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na exploração de estabelecimentos
de restauração e bebidas, nomeadamente de restaurantes e snack-bar,
serviços de catering e take-away, importação de produtos alimenta-
res.

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinco mil euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais,
uma de cada sócio.



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIEN.º 64 — 30 de Março de 2006 6793

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, compete a sócios ou não sócios, com
ou sem remuneração conforme for deliberado em assembleia geral.

2 — Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos, é necessária a intervenção de dois gerentes.

3 — Ficam desde já nomeados gerentes os dois sócios.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas por
leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

Está conforme o original.

10 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2007003201

YOUR ID, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 06700/
20051028; inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 37/
20051028.

Certifico que Cristina Nunes, solteira, maior, constituiu a socie-
dade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Your ID, Unipessoal, L.da
2 — A sociedade tem a sua sede na Casa de Jaime Nunes, Pereiro

de Vale Judeu, freguesia de São Sebastião, concelho de Loulé.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio de mobiliário e artigos de
decoração; importação e exportação; prestação de serviços de deco-
ração.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de cinco mil euros, representado por uma quota de igual
valor nominal, pertencente à sócia única.

2 — A sócia poderá efectuar à sociedade prestações suplementares
de capital até cinco vezes o valor do capital social.

3 — Depende de deliberação da sócia a celebração de contratos de
suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência e a representação da sociedade, pertencem à sócia
única ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme aquela
decidir.

2 — Para obrigar a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

3 — Fica desde já nomeada gerente a sócia.

ARTIGO 5.º

A sócia única fica autorizada a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos per-
mitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos comple-
mentares e ou empresas não coincida no todo ou em parte com aque-
le que a sociedade está exercendo.

Está conforme o original.

15 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2006976052

VIABOTA CATERING, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 06685/
20051012; inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 33/
20051012.

Certifico que Dília Maria Bota Bonifácio da Ponte, casada com
Luís Manuel Rodrigues Viegas da Ponte, em comunhão de adquiri-

dos, constituiu a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Viabota Catering, Unipessoal, L.da
2 — A sociedade tem a sua sede na Vila da Bota, sítio dos Quartos,

freguesia de São Clemente, concelho de Loulé.
3 — Por simples deliberação da gerência , pode a sede ser desloca-

da, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe , podendo
ainda criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de repre-
sentação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto exploração de restaurante, snack-bar
e catering.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de cinco mil euros, representado por uma quota de igual
valor nominal, pertencente ao sócio único.

2 — O sócio poderá efectuar prestações suplementares de capital
até cem vezes o capital social.

3 — Depende da deliberação do sócio a celebração de contratos
suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência e a representação da sociedade, pertencem ao sócio
único ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme aquele
decidir.

2 — Para obrigar a sociedade é suficiente a intervenção um geren-
te.

3 — Fica desde já nomeado gerente a sócia Dília Maria Bota Boni-
fácio Da Ponte.

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, nos termos per-
mitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos comple-
mentares e ou empresas não coincida no todo ou em parte com aque-
le que a sociedade está exercendo.

Está conforme o original.

10 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2007003139

JOÃO PAULO B. COELHO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 06702/
20051031; inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 35/
20051031.

Certifico que João Paulo Bota Coelho, casado com Maria da Graça
Afonso Dias Bota, em comunhão de adquiridos, constituiu a socie-
dade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato cuja fotocópia
se anexa.

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma João Paulo B. Coelho, Uni-
pessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Serpa Pinto, freguesia
de São Sebastião, concelho de Loulé.

3 — Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo ain-
da criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de repre-
sentação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o exercício da actividade de pinturas;
rebocos; estuques; decorações; restauros em imóveis em construção
ou já construídos.

ARTIGO 3.º

1 — O capital, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de € 30 000 representado por uma quota de igual valor nominal, per-
tencente ao sócio único.

2 — O sócio poderá efectuar prestações suplementares de capital
até 10 vezes o capital social.
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3 — Depende de deliberação do sócio a celebração de contratos de
suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência e a representação da sociedade, pertencem ao sócio
único ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme aquele
decidir.

2 — Para obrigar a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

3 — Fica desde já nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital de outras sociedades, nos termos permitidos
por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos complementares e
ou empresas não coincida no todo ou em parte com aquele que a socie-
dade está exercendo.

Está conforme o original.

10 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2006976044

SABER EM DENTÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 06683/
20051011; inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 28/
20051011.

Certifico que Bernardo Maria Brito Baptista Pessoa de Almeida,
solteiro, maior, e Sara Filipa Vicente Mendes, solteira, maior, cons-
tituíram a sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Saber em Dentária, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede no Condomínio Sanzenone Mille-
nium Golf, bloco 2, 1.º, B, em Vilamoura, freguesia de Quarteira,
concelho de Loulé.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-
da, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo
ainda criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de repre-
sentação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na exploração de clínica dentária.
Prestação de serviços médicos dentários.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social é de cinco mil e dois euros, encontra-se inte-
gralmente realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas
iguais, uma de cada sócio.

2 — Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, compete a sócios ou não sócios, com
ou sem remuneração conforme for deliberado em assembleia geral.

2 — Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos, é necessária a intervenção de dois gerentes.

3 — A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcial-
mente, em participação nos lucros da sociedade.

4 — Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu mas com ele compatível, e em
sociedades reguladas por leis especiais ou em agrupamentos comple-
mentares 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, de seguida, se defere
aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

1 — A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes
casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

em juízo, falência gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as

obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros legi-

timários;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja

sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio;
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 — Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou terceiros.

3 — Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último ba-
lanço aprovado.

4 — Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante comum.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

Está conforme o original.

10 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2007003198

ENOLA INVEST — PROMOÇÃO E CONSTRUÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 06698/
20051028; inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 01/
20051028.

Certifico que, ENOLAGEST, SGPS, S. A., Humberto Fernando
Barradas Xabregas, solteiro, maior, Miguel Afonso Gomes Ferreiro,
solteiro, maior, Deodato Martins João, casado com Anabela Guerrei-
ro Martins, em comunhão de adquiridos, e Carlos Henrique Cebola
Pires Angélico, divorciado, constituíram a sociedade em epígrafe que
se rege pelo seguinte contrato:

CAPÍTULO I

Denominação, duração, sede e objecto

ARTIGO 1.º

Denominação e duração

A sociedade adopta a firma Enola Invest — Promoção e Constru-
ção, S. A.

ARTIGO 2.º

Sede e formas de representação

1 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Melvin Jones, Volta do
Gaio, Vilamoura, freguesia de Quarteira, concelho de Loulé.

2 — A sede social poderá ser transferida por decisão do conselho
de administração ou do administrador único para outro local dentro
do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

3 — A sociedade poderá, mediante decisão do conselho de admi-
nistração ou do administrador único constituir, transferir ou extinguir
estabelecimentos, sucursais, agências, filiais, delegações ou outras for-
mas de representação, onde for conveniente, no território nacional
ou estrangeiro.

ARTIGO 3.º

Objecto

O objecto social da sociedade consiste na compra e venda de imó-
veis e revenda dos adquiridos para esse fim, demolição e terraplana-
gem; construção geral de edifícios e engenharia civil; construção de
coberturas e estradas; instalações especiais, tais como: instalações
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eléctricas, obras de isolamento, instalações de canalizações e climati-
zação.

Operações de acabamentos, tais como: estucagem, montagem de
trabalhos de carpintaria e caixilharias, revestimentos de pavimen-
tos e paredes, pintura e colocação de vidros, jardinagem e arranjos
exteriores. Promoção imobiliária.

ARTIGO 4.º

Participação no capital de outras sociedades

Esta sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu, e integrar agrupamentos
complementares de empresas.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 5.º

Capital social

1 — O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de cen-
to e vinte cinco mil euros, representado por vinte cinco mil acções
com valor nominal de cinco euros cada uma.

2 — O conselho de administração, ou o administrador único, po-
derá, nos termos da lei, aumentar o capital social por uma ou mais
vezes, até ao montante de quinhentos mil euros.

3 — Na subscrição das acções relativas aos aumentos de capital
social têm preferência os accionistas na proporção das acções que já
possuírem.

ARTIGO 6.º

Acções

1 — As acções serão nominativas ou ao portador e reciprocamen-
te convertíveis, ficando a cargo dos accionistas as despesas de con-
versão.

2 — As acções são representadas por títulos de 1, 5, 10, 15, 100,
1000 ou mais acções.

3 — Os títulos representativos das acções, definitivos ou provisó-
rios, serão autenticados com o selo branco da sociedade e assinados
pelo conselho de administração ou pelo administrador único, poden-
do as assinaturas ser apostas por chancela.

4 — A sociedade poderá, por deliberação da assembleia geral, adqui-
rir acções próprias nos termos previstos na lei, e realizar sobre as
mesmas as operações que se mostrarem convenientes para a prossecu-
ção dos interesses sociais.

ARTIGO 7.º

Obrigações

A sociedade poderá emitir obrigações, de todos os tipos, nas con-
dições a deliberar em assembleia geral, nos termos da lei e do presen-
te contrato.

CAPÍTULO III

Assembleia geral

ARTIGO 8.º

Assembleia geral

1 — A assembleia geral será constituída por todos os accionistas
com direito de voto que tenham as suas acções registadas nos livros
de registo da sociedade ou depositadas na sede social pelo menos até
oito dias antes do dia que for marcado para a realização da assembleia
geral ou ainda depositados em instituição bancária a qual, a pedido do
respectivo accionista, deverá comunicar ao presidente da assembleia
geral, também pelo menos até oito dias antes do dia que for marcado
para a realização da assembleia geral, quais as acções que aí se achem
depositadas e a respectiva titularidade.

ARTIGO 9.º

Accionistas

1 — Os accionistas com direito a voto apenas poderão fazer-se
representar nas reuniões da assembleia geral por outro accionista ou
por pessoa a quem a lei atribuir esse direito.

2 — Os accionistas que não possuírem o número de acções neces-
sário para terem direito de voto, poderão agrupar-se por forma a
perfazê-lo, devendo designar, por acordo, um só de entre eles para os
representar na assembleia geral.

3 — Todas as representações previstas nos números anteriores
deverão ser comunicadas ao presidente da mesa da assembleia geral,
por carta, entregue na sede social até ao dia útil anterior ao designado
para a realização da assembleia geral.

ARTIGO 10.º

Votos

1 — A cada grupo de cem acções corresponde um voto.
2 — As votações serão feitas pelo modo designado pelo presi-

dente da mesa da assembleia geral, a menos que esta, por maioria
simples, determine que as votações sejam feitas de outro modo igual-
mente admissível à face da lei.

ARTIGO 11.º

Mesa da assembleia geral

A mesa da assembleia geral é composta por um presidente e um
secretário, eleitos por mandatos com a duração de três anos, podendo
os mesmos ser reeleitos por uma ou mais vezes.

CAPÍTULO IV

Administração

ARTIGO 12.º

Conselho de administração

1 — A sociedade é administrada e representada em juízo e fora dele,
activa e passivamente, por um conselho de administração ou por um
administrador único, eleito em assembleia geral, por um mandato com
a duração de três anos, reelegível uma ou mais vezes, com ou sem
dispensa de caução, remunerado ou não, conforme vier a ser delibera-
do em assembleia geral.

2 — O conselho de administração, ou o administrador único, fica
investido dos poderes necessários para o efeito de assegurar a gestão
corrente da sociedade, podendo, designadamente:

a) Praticar actos e celebrar contratos no âmbito da actividade
corrente da sociedade e do seu objecto;

b) Abrir e movimentar contas bancárias;
c) Aceitar, sacar e endossar, letras, livranças e outros efeitos co-

merciais;
d) Contratar e despedir pessoal;
e) Comprar e vender bens imóveis e móveis, incluindo veículos

automóveis e celebrar os contratos de locação financeira relativos
aos referidos bens;

f) Confessar, desistir ou transigir em qualquer acção ou processo,
tanto judicial como arbitral;

g) Contrair empréstimos ou obrigações financeiras similares;
h) Prestar garantias, cauções ou avales;
i) Constituir procuradores ou mandatários da sociedade para a prá-

tica de certos actos ou categorias de actos especificados na respectiva
procuração.

ARTIGO 13.º

Vinculação e representação da sociedade

1 — Para a sociedade se considerar validamente obrigada em todos
os seus actos e contratos, é necessária a intervenção de dois adminis-
tradores ou do administrador único.

2 — Fica proibido aos representantes da sociedade obrigarem a
mesma em fianças, letra de favor, avales, abonações e outros actos,
contratos ou documentos semelhantes, estranhos aos negócios soci-
ais, sendo todos os actos praticados e os contratos celebrados nestas
condições considerados nulos e sem qualquer validade e sob pena de o
infractor responder perante a sociedade pelos prejuízos que lhe cau-
sar.

CAPÍTULO V

Fiscalização

ARTIGO 14.º

Conselho fiscal

A fiscalização da sociedade bem como a revisão das suas contas
compete a um fiscal único e um suplente, eleitos pela assembleia geral,
por um mandato com a duração de três anos, reelegíveis uma ou mais
vezes.
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CAPÍTULO VI

Disposições gerais e transitórias

Os lucros distribuíveis, após dedução da percentagem para reserva
legal, terão a aplicação que a assembleia deliberar.

Órgãos sociais designados para o triénio de 2005-2007, com dis-
pensa de caução:

a) Conselho de administração: presidente — Humberto Fernando
Barradas Xabregas; vogais — Miguel Afonso Gomes Ferreiro, já iden-
tificados; Gonçalo José Machado Carvalho de Matos, solteiro, maior,
residente na Avenida de Francisco Sá Carneiro, Edifício Batalha, 10,
C, na cidade e freguesia de Quarteira, concelho de Loulé.

b) Mesa da assembleia geral: presidente — Deodato Martins João;
secretário — Carlos Henriques Cebola Pires Angélico, já identifica-
dos.

c) Fiscal único: efectivo — Macedo, Caldas & Bento — Sociedade
de Revisores Oficiais de Contas, com sede em Rua do Poeta Bocage,
2, 1.º, G, em Lisboa, numero de identificação fiscal 506889890, nú-
mero de Inscrição na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas: 190,
representada por Maria José Nogueira de Albuquerque Vaz Caldas,
Revisor Oficial de Contas n.º 816, com o bilhete de identidade
n.º 6239825 do Arquivo de Identificação de Lisboa, datado de 16 de
Maio de 2002, com residência na Rua do Professor Fernando da Fon-
seca, 12, 7.º, esquerdo, em Lisboa. Suplente — Dr. João Carlos Mon-
teiro de Macedo, Revisor Oficial de Contas n.º 817, bilhete de iden-
tidade n.º 7833584 do Arquivo de Identificação de Lisboa, datado de
28 de Julho de 2003, com residência na Alameda Roentgen, 6, 5.º,
esquerdo, em Lisboa, número de contribuinte 115748440, casado na
comunhão de adquiridos, com Ana Cristina dos Santos Barbosa Mon-
teiro de Macedo.

Está conforme o original.

10 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2007002663

MANUEL GARCIA & JÚLIO COSTA
RESTAURANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 06682/
20051011; inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 27/
20051011.

Certifico que Manuel Caeiro Garcia, divorciado, e Júlio Lopes da
Costa, casado com Maria do Socorro Gurgel Lopes da Costa, em co-
munhão de adquiridos, constituíram a sociedade em epígrafe que se
rege pelo seguinte contrato

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Manuel Garcia & Júlio Costa —
 Restaurantes, L.da

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem a sua sede na Rua de 25 de Abril, Restaurante
Casa d’Ana, na cidade e freguesia de Quarteira, concelho de Loulé.

2 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo cri-
ar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de representação,
no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a exploração de restaurantes; organi-
zação de eventos.

ARTIGO 4.º

1 — O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de cin-
co mil euros, que corresponde à soma de duas quotas: uma, no valor
nominal de três mil euros pertencente ao sócio Manuel Caeiro Garcia
e outra, no valor nominal de dois mil euros, pertencente ao sócio
Júlio Lopes da Costa.

2 — A sociedade poderá deliberar que os sócios deverão fazer pres-
tações suplementares, até ao limite de duas vezes o capital social

3 — Poderão ainda os sócios fazer os suprimentos de que a socie-
dade necessite, nos termos e condições que ficarem definidos em as-
sembleia geral.

ARTIGO 5.º

1 — A gerência da sociedade será exercida por ambos os sócios,
que, desde já, ficam nomeados gerentes.

2 — A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.

3 — A gerência cabem os mais amplos poderes para a condução
dos negócios sociais, ficando-lhe, porém, vedado responsabilizar a
sociedade em letras de favor, fianças, sub-fianças ou em quaisquer
outros actos estranhos ao objecto da sociedade.

4 — A gerência será remunerada, ou não, conforme for deliberado
em assembleia geral.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar como sócia de responsabilidade limi-
tada, em sociedades nacionais ou estrangeiras, com objecto igual ou
diferente do seu.

ARTIGO 7.º

A cessão total ou parcial de quotas é livre entre cônjuges, ascen-
dentes e descendentes, ou entre sócios, carecendo nos restantes casos
do consentimento da sociedade, a quem fica reservado o direito de
preferência, em primeiro lugar, e aos sócios em segundo.

ARTIGO 8.º

1 — A sociedade fica autorizada a amortizar qualquer quota sem-
pre que:

a) For cedida sem que se cumpra o disposto no artigo anterior;
b) For penhorada, arrestada ou adjudicada em juízo, falência ou

cessão gratuita não autorizada;
c) Se verifique exoneração de algum sócio, devendo, neste caso, a

amortização da quota ter lugar nos 30 dias posteriores ao recebimen-
to da declaração de exoneração;

d) Se verifique a exclusão judicial de algum dos sócios, devendo,
neste caso, a amortização da quota ter lugar nos 30 dias posteriores
ao trânsito em julgado da respectiva sentença.

e) Se verifique interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
f) O sócio pratique actos que violem o pacto social ou as suas obri-

gações sociais;
g) Haja acordo com o respectivo titular.
2 — As quotas são intransmissíveis para os sucessores dos respec-

tivos titulares, devendo a sociedade amortizar a quota, adquiri-la ou
fazê-la adquirir por sócio ou terceiro no prazo de 90 dias subsequen-
tes ao conhecimento da morte.

3 — Se a quota não for amortizada ou adquirida nos termos do
número anterior, os herdeiros deverão designar, de entre eles, um
representante legal.

4 — O valor das quotas, será determinado nos termos do artigo 1021
.º do Código Civil:

a) Nos casos referidos nas alíneas a) a f) do n.º 1, com referência
ao momento da deliberação;

b) Nos casos referidos no n.º 2, com referência ao momento da
morte.

ARTIGO 9.º

1 — Cabe à gerência proceder à convocatória para as assembleias
gerais, o que deverá ser feito através de carta registada e com a ante-
cedência mínima de dezoito dias.

2 — Sem prejuízo do disposto no número anterior, a assembleia
geral pode ser convocada a pedido de qualquer um dos sócios.

3 — É de carácter obrigatório a realização de uma assembleia geral
Anual para aprovação de contas, que terá lugar nos três primeiros
meses de cada ano.

Está conforme o original.

11 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2007003163

CONTROLQUAL — CONTROLO E QUALIDADE
ALIMENTAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 06696/
20051025; inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 34/
20051025.

Certifico que Nuno Miguel Gonçalves Rosa Cabrita, casado com
Ana Clara Teixeira Simão Cabrita, em comunhão de adquiridos, Sér-
gio Manuel Rodrigues, solteiro, maior, e Cláudia Marisa de Sousa
Santos Correia, casada com Cláudio Zacarias Pinheiro Correia, em
comunhão de adquiridos, constituíram a sociedade em epígrafe, que
se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma CONTROLQUAL — Controlo e
Qualidade Alimentar, L.da
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2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Francisco Sá Carneiro,
Edifício de D. Paio III, rés-do-chão, 1.º, esquerdo, na cidade e conce-
lho de Loulé, freguesia de São Clemente.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-
da, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo
ainda criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de repre-
sentação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em consultoria e auditoria em qua-
lidade alimentar, serviços técnicos para controlo de qualidade, asses-
soria em controlo e gestão da qualidade. Desenvolvimento e imple-
mentação de sistemas de autocontrolo e gestão ambiental.
Qualificação de fornecedores, formação, projectos de engenharia e
arquitectura, gestão de processos, controlo analítico. Compra e ven-
da de materiais associados à gestão alimentar e hígio sanitárias.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social é de cinco mil e cem euros, encontra-se inte-
gralmente realizado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas
iguais, uma de cada sócio.

2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de dez vezes o valor do capital social.

3 — Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, compete a sócios ou não sócios, com
ou sem remuneração conforme for deliberado em assembleia geral.

2 — Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos, é necessária a intervenção de dois gerentes.

3 — A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcial-
mente, em participação nos lucros da sociedade.

4 — Ficam desde já nomeados gerentes os sócios Sérgio Manuel
Rodrigues e Cláudia Marisa de Sousa Santos Correia.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas por
leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da socie-
dade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida, se
defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

1 — A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as

obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros legi-

timários;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio;
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 — Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou terceiros.

3 — Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último ba-
lanço aprovado.

4 — Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante comum.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

Está conforme o original.

11 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2006976010

SOLARPRAXIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 06694/
20051024; inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 44/
20051024.

Certifico que António Hugo Tavares da Silva Lamarão, casado com
Lia de Fevereiro Cavaco Lamarão, em comunhão de adquiridos, Ar-
mando da Conceição Costa Inverno, casado com Susana Maria de
Oliveira Morais Costa Inverno, em comunhão de adquiridos, Carlos
Manuel Oliveira Rodrigues, casado com Antónia Maria Mota Gomes,
em comunhão de adquiridos, e Jorge Manuel Fragateiro Furtado de
Castro, casado com Ana Sofia Penna Simões de Moura Stoffel Furta-
do de Castro, em comunhão de adquiridos, constituíram a sociedade
em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma SOLARPRAXIS, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Quinta do Canavial, freguesia
de Quarteira, concelho de Loulé, com endereço postal no apartado
466.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-
da, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e, serem
criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de represen-
tação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio e representação, dis-
tribuição, reparação, manutenção, assessoria e consultoria técnica,
importação e exportação de equipamentos industriais, hoteleiros e
domésticos e produtos e equipamentos para a produção, aproveita-
mento e distribuição de energia.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social é de cinco mil euros, encontra-se integral-
mente realizado em dinheiro e corresponde à soma de quatro quotas
iguais, uma de cada sócio.

2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até dez vezes o capital social.

3 — Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, compete a sócios ou não sócios, com
ou sem remuneração conforme for deliberado em assembleia geral.

2 — Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos, é necessário a intervenção de dois gerentes.

3 — A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcial-
mente, em participação nos lucros da sociedade.

4 — Ficam desde já nomeados gerentes os sócios Carlos Manuel
Oliveira Rodrigues e Jorge Manuel Fragateiro Furtado de Castro.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas por
leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da socie-
dade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida, se
defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quando
esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for incluída
em massa falida, ou quando, fora dos casos previstos na lei, for cedida
sem consentimento da sociedade.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

Está conforme o original.

11 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2007003236
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ALGAR LINKS GOLF,  L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 06695/
20051025; inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 01/
20051025.

Certifico que Carlos Manuel Cordeiro Ferreira, casado com Tetya-
na Bublyk, em separação de bens, e Miguel Cabrita Ferreira, solteiro,
maior, constituíram a sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma ALGAR LINKS GOLF, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede no Parque das Amendoeiras, bloco
A, 3, 2.º-D, em Vilamoura, freguesia de Quarteira, concelho de Loulé.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-
da, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo
ainda criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de repre-
sentação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na exploração hoteleira, empreen-
dimentos turísticos, arrendamento de apartamentos turísticos. Agen-
ciamento de reservas e bilhetes.

Venda e aluguer de equipamentos de golfe e outros desportos.

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinco mil euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas: uma, no
valor nominal de quatro mil e quinhentos euros, pertencente ao sócio
Carlos Manuel Cordeiro Ferreira e outra, no valor nominal de qui-
nhentos euros, pertencente ao sócio Miguel Cabrita Ferreira.

2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de vinte vezes o valor do capital social.

3 — Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, compete a sócios ou não sócios, com
ou sem remuneração conforme for deliberado em assembleia geral.

2 — Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos, é suficiente a intervenção de um gerente.

3 — A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcial-
mente, em participação nos lucros da sociedade.

4 — Fica desde já nomeado gerente o sócio Carlos Manuel Cordei-
ro Ferreira.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas por
leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da socie-
dade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida, se
defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

1 — A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes
casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as

obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros legi-

timários;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja

sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio;
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 — Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou terceiros.

3 — Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último ba-
lanço aprovado.

4 — Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante comum.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

Está conforme o original.

11 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2007003228

GOLFECOM — ACTIVIDADES DE LAZER,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 05070/
20010711; identificação de pessoa colectiva n.º 505423731; ins-
crição n.º 02; número e data da apresentação: 29/20051011.

Certifico que foi alterado o artigo 2.º do contrato da sociedade em
epígrafe o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na organização e produção de ac-
tividades recreativas, desportivas e de lazer, nomeadamente torneios
de golfe, hipismo, ténis. Actividades de manutenção e de bem estar
físico.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

11 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2007003147

PREMIER WORLD, ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 06688/
20051018; inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 32/
20051018.

Certifico que Pedro Manuel Martins de Aguiar Frazão, casado com
Maria de Fátima Elias Bartolomeu Frazão, em comunhão de adquiri-
dos, João Miguel Cabrita de Aguiar Frazão, solteiro, maior, constitu-
íram a sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma PREMIER — World, Organiza-
ção de Eventos, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede no sítio do Barrocal, Estrada Na-
cional n.º 125, freguesia de Quarteira, concelho de Loulé.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-
da, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo
ainda criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de repre-
sentação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na organização de eventos. Mar-
keting e promoção de eventos.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social é de quinze mil euros, encontra-se integral-
mente realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas:
uma, no valor nominal de catorze mil e novecentos euros, perten-
cente ao sócio Pedro Manuel Martins de Aguiar Frazão e outra, no
valor nominal de cem euros, pertencente ao sócio João Miguel Cabri-
ta de Aguiar Frazão.

2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de dez vezes o valor do capital social.

3 — Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, compete a sócios ou não sócios, com
ou sem remuneração conforme for deliberado em assembleia geral.
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2 — Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos, é suficiente a intervenção de um gerente.

3 — A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcial-
mente, em participação nos lucros da sociedade.

4 — Fica desde já nomeado gerente o sócio Pedro Manuel Martins
de Aguiar Frazão.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas por
leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da socie-
dade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida, se
defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

1 — A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes
casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as

obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros legi-

timários;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio;
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 — Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou terceiros.

3 — Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último ba-
lanço aprovado.

4 — Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante comum.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

Está conforme o original.

11 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2006976028

PÁTEOS DO MAVAJO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 06703/
20051102; inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 01/
20051102.

Certifico que Manuel Domingues das Neves, casado com Florbela
Augusta Correia Martins Neves, em comunhão de adquiridos, Vasco
Miguel Marques da Silva Lopes, divorciado, e Joaquim José Gomes de
Oliveira Pinto, casado com Paula Cristina Gonçalves Domingos Pin-
to, em comunhão de adquiridos, constituíram a sociedade em epígra-
fe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Páteos do Mavajo, L.da
2 — A sociedade tem a sua sede na Rua da Quarteira Norte, bloco

4, loja 1, rés-do-chão, direito, na cidade e freguesia de Quarteira, con-
celho de Loulé.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-
da, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo
ainda criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de repre-
sentação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na compra e venda de imóveis e
revenda dos adquiridos para esse fim; promoção imobiliária; gestão,
administração, manutenção e arrendamento de imóveis.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social é de seis mil euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas iguais, uma
de cada sócio.

2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de trinta vezes o valor do capital social.

3 — Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, compete a sócios ou não sócios, com
ou sem remuneração conforme for deliberado em assembleia geral.

2 — Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos, é necessário a intervenção de três gerentes.

3 — A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcial-
mente, em participação nos lucros da sociedade.

4 — Ficam desde já nomeados gerentes todos os sócios.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas por
leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da socie-
dade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida, se defere
aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as

obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros legi-

timários;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio;
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 — Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou terceiros.

3 — Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último ba-
lanço aprovado.

4 — Se por falecimento de um sócio a respectiva
quota não for amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do

falecimento, os herdeiros deverão designar, de entre eles, um repre-
sentante comum.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

Está conforme o original.

11 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Teixeira Lima. 2006976036

SILVES

EXÓTICALGARVE — PLANTAS ORNAMENTAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 01585/
000706; identificação de pessoa colectiva n.º 504949500; inscri-
ção n.º 07; número e data da apresentação: 03/20051108.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva a fotocópia da
acta n.º 03 de 31 de Outubro de 2005, com a nomeação de:

Loic Guy Jean Theophile Poirier, casado, Rua do Dr. Nobre de
Oliveira, bloco B, rés-do-chão, Silves, com efeitos a partir de 1 de
Novembro de 2005, para o cargo de gerente.

Data da deliberação: 31 de Outubro de 2005.

Está conforme o original.

16 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina
Cardoso Guerreiro. 2007978253
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ALMENDRA — VILAS — TURISMO NO ESPAÇO
RURAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 01674/
20010622; identificação de pessoa colectiva n.º 505535181; ins-
crição n.º 02; número e data da apresentação: 12/20051108.

Certifico que, por escritura lavrada em 20 de Outubro de 2005, a
fl. 126 do livro n.º 516-D, 11.º Cartório Notarial de Lisboa, foi alte-
rado o artigo 3.º do contrato da sociedade em epígrafe, tendo em
consequência, ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 — O capital social é de cem mil euros, encontra-se integralmen-
te realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais
do valor nominal de cinquenta mil euros cada uma, e uma de cada
sócio.

2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de duzentos e cinquenta mil euros, de
forma proporcional à quota que detém no capital social.

Está conforme o original.

16 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina
Cardoso Guerreiro. 2007978261

GUARDA
SEIA

PANORÂMICO — ÁREA DE SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 00367/
920701; identificação de pessoa colectiva n.º 502790830.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, em 29 de
Junho de 2005, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

29 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Céu
da Silva Pinto. 2005589845

TRANSPORTES ALMERINDO SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 00662/
990714; identificação de pessoa colectiva n.º 504501763.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, em 29 de
Junho de 2005, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

29 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Céu
da Silva Pinto. 2005589829

ANTÓNIO HENRIQUES ALVES & FILHOS — COMÉRCIO
DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 00410/
930920; identificação de pessoa colectiva n.º 503055425.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, em 29 de
Junho de 2005, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

29 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Céu
da Silva Pinto. 2005589837

TOVERFIL — SOCIEDADE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 00948/
030526; identificação de pessoa colectiva n.º 506581047.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, em 29 de
Junho de 2005, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

29 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Céu
da Silva Pinto. 2005589810

EDITORA PORTA DA ESTRELA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 00129/
780701; identificação de pessoa colectiva n.º 500732426.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, em 29 de
Junho de 2005, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

29 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Céu
da Silva Pinto. 2005589799

KRAFT — INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE EMBALAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 00583/
970925; identificação de pessoa colectiva n.º 503970751.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, em 29 de
Junho de 2005, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

Está conforme o original.

29 de Setembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria do Céu
da Silva Pinto. 2005589780

VINISTRELA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 01084/
051104; identificação de pessoa colectiva n.º P 507329643; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 02/051104.

Certifico que João Carlos Figueiredo Clara, casado com Carla Pa-
trícia Mendes Alves, na comunhão de adquiridos, constituiu uma socie-
dade unipessoal, que se regerá pelo pacto constante dos artigos se-
guintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação VINISTRELA, Unipessoal, L.da,
e tem a sua sede na Rua do Dr. Gaspar Rebelo, CACE da Beira Inte-
rior, módulo I-2, freguesia e concelho de Seia.

§ único. Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser des-
locada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como criar ou encerrar filiais, sucursais ou qualquer forma de repre-
sentação social.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto: engarrafamento, rotulagem e comér-
cio de vinhos, bebidas e azeite. Comercialização de alimentos e
artigos regionais. Realização de eventos em feiras nacionais e inter-
nacionais. Promoção e divulgação vinícola.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinco mil euros, representado por uma quota de igual valor nomi-
nal, pertencente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme de-
liberação do sócio único, pertence ao sócio ou a estranhos por ele
designados, ficando desde já designado gerente o sócio único.

§ único. 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.
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ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos per-
mitidos por lei, mesmo que o seu objecto não coincida no todo ou em
parte com aquele que a sociedade está exercendo.

ARTIGO 7.º

1 — Ao sócio único poderão ser exigidas prestações suplementares
de capital, até ao montante global de quinhentos mil euros.

2 — Poderá o sócio único fazer suprimentos à sociedade nos ter-
mos e formalidades previstas na lei.

Está conforme o original.

15 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria José Maia
Lobo Pinho de Carvalho. 2011892074

LEIRIA
ANSIÃO

TRANSPORTES DE ALUGUER SANGUARDENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ansião. Matrícula n.º 00364/
920609; identificação de pessoa colectiva n.º 502779861; inscri-
ção n.º 10; número e data da apresentação: 02/051031.

Certifico que a sociedade em epígrafe foi dissolvida e liquidada, tendo
as respectivas contas sido aprovadas em 31 de Outubro de 2005.

Conferida, está conforme.

14 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Teresa de Jesus
da Conceição Fernandes. 2005199206

TRANS, S. A. G. — SOCIEDADE
DE TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ansião. Matrícula n.º 00587/
991011; identificação de pessoa colectiva n.º 504626027; inscri-
ção n.º 02; número e data da apresentação: 01/051031.

Certifico que a sociedade em epígrafe foi dissolvida e liquidada, tendo
as respectivas contas sido aprovadas em 28 de Setembro de 2005.

Conferida, está conforme.

14 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Teresa de Jesus
da Conceição Fernandes. 2005199214

TEIXEIRA & SIMÕES — PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ansião. Matrícula n.º 00842/
041123; identificação de pessoa colectiva n.º 507056760; inscri-
ção n.º 07; número e data da apresentação: 01/051025.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, cessou funções
de gerente na mesma Fernando Manuel Mano Simões, por renúncia
de 27 de Julho de 2005, tendo na mesma data autorizado a manuten-
ção do uso do seu apelido Simões na denominação social.

Mais certifico que a mesma sociedade alterou parcialmente o seu
contrato, designadamente quanto aos seus artigos 3.º, n.º 1 e 4.º, que
ficaram com a seguinte nova redacção:

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado, é de cinquenta mil
euros e corresponde à soma de três quotas: uma no valor nominal de
vinte e cinco mil euros, pertencente ao sócio Carlos Manuel Faustino
Teixeira e duas no valor nominal cada uma de doze mil e quinhentos
euros, ambas pertencentes à sócia Carla Maria Veríssimo de Carvalho.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade com ou sem remuneração conforme
for deliberado em assembleia geral, que fixará o respectivo quan-
titativo, fica a cargo do sócio Carlos Manuel Faustino Teixeira,

já nomeado gerente, bastando a sua assinatura para obrigar a so-
ciedade.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

A Segunda-Ajudante, Teresa de Jesus da Conceição Fernandes.
2005199192

CALDAS DA RAINHA

IMOBILIÁRIA OESTINA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 3637; identificação de pessoa colectiva n.º 506690210; data da
apresentação: 20050822.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos referentes à prestação de contas do ano de
exercício de 2004.

Foi conferida e está conforme.

13 de Outubro de 2005. — A Ajudante, Bárbara Pereira Marques.
2010879422

CASA DE REPOUSO — O CANTINHO DOS AVÓS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 2193; identificação de pessoa colectiva n.º 503420028; data da
apresentação: 20050823.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos referentes à prestação de contas do ano de
exercício de 2004.

Foi conferida e está conforme.

14 de Outubro de 2005. — A Ajudante, Bárbara Pereira Marques.
2010879449

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES JOSÉ COUTINHO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 1671; identificação de pessoa colectiva n.º 501540288; data da
apresentação: 20050823.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos referentes à prestação de contas do ano de
exercício de 2004.

Foi conferida e está conforme.

14 de Outubro de 2005. — A Ajudante, Bárbara Pereira Marques.
2010879430

PREFOTAL — CONSTRUÇÕES PRÉ-FABRICADAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 2959; identificação de pessoa colectiva n.º 501399283; data da
apresentação: 20050830.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos referentes à prestação de contas do ano de
exercício de 2004.

Foi conferida e está conforme.

14 de Outubro de 2005. — A Ajudante, Bárbara Pereira Marques.
2010879457

CENTRAUTO — CENTRO DE ASSISTÊNCIA
AUTOMÓVEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 2544; identificação de pessoa colectiva n.º 504109618; data da
apresentação: 20050928.
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Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos referentes à prestação de contas do ano de
exercício de 2004.

Foi conferida e está conforme.

17 de Outubro de 2005. — A Ajudante, Bárbara Pereira Marques.
2010879546

OBRANA — CONSTRUÇÃO DE IMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 1965; identificação de pessoa colectiva n.º 502992018; data da
apresentação: 20050822.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos referentes à prestação de contas do ano de
exercício de 2004.

Foi conferida e está conforme.

13 de Outubro de 2005. — A Ajudante, Bárbara Pereira Marques.
2010879414

AQUIOBRAS — SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO
CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 3085; identificação de pessoa colectiva n.º 505639173; data da
apresentação: 20050812.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos referentes à prestação de contas do ano de
exercício de 2004.

Foi conferida e está conforme.

12 de Outubro de 2005. — A Ajudante, Bárbara Pereira Marques.
2010879368

CALIPSO — PROJECTO DE SAÚDE ORAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 3137; identificação de pessoa colectiva n.º 505716585; data da
apresentação: 20050812.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos referentes à prestação de contas do ano de
exercício de 2004.

Foi conferida e está conforme.

13 de Outubro de 2005. — A Ajudante, Bárbara Pereira Marques.
2010879376

TEODORO & SEQUEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 2937; identificação de pessoa colectiva n.º 504866168; data da
apresentação: 20050812.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos referentes à prestação de contas do ano de
exercício de 2004.

Foi conferida e está conforme.

13 de Outubro de 2005. — A Ajudante, Bárbara Pereira Marques.
2010879384

LEIRIA

COFRAGENS — SANTOS & AZOIA, L.DA

Sede: Rua da Carvalhinha, 735, lote 2, 1.º, Telheiro, Barreira,
Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 9937/
20051025; identificação de pessoa colectiva n.º P 507513282; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 2/20051025.

Certifico que foi constituída a sociedade por quotas em epígrafe
cujo contrato é o seguinte, entre:

1.º Maria Alice dos Santos Carreira Marques, viúva, natural da fre-
guesia de Reguengo do Fetal, concelho da Batalha, residente na Rua
Carvalhinha, 735, lote 2.º, 1.º, em Telheiro, Barreira, Leiria, contri-
buinte fiscal n.º 111393620.

2.º Mário José Carreira Azóia, divorciado, natural de França, com
a mesma residência da primeira outorgante, contribuinte fiscal
n.º 168902001.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma COFRAGENS — Santos & Azóia, L.da

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem a sua sede na Rua da Carvalhinha, 735, lote 2,
1.º, no lugar de Telheiro, freguesia da Barreira, concelho de Leiria.

2 — Por deliberação da gerência a sede social poderá ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

3 — A gerência poderá criadas sucursais, filiais, agências ou outras
formas locais de representação social, onde e quando o julgar conve-
niente.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem como objecto: Construção civil, compra e venda
de imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim. Obras públicas.
Cofragens para construção civil.

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 décuplo do capital social,
desde que aquela deliberação seja tomada por unanimidade dos votos
representativos da totalidade do capital, social e nela sejam fixados
os respectivos termos e condições.

ARTIGO 6.º

Poderão ser feitos suprimentos à sociedade desde que, por delibera-
ção unânime dos votos representativos da totalidade do capital so-
cial, sejam fixados os respectivos termos e condições.

ARTIGO 7.º

1 — A administração e gerência da sociedade, com ou sem remu-
neração, conforme for deliberado, incumbirá a sócios ou não sócios,
designados em assembleia geral.

2 — A sociedade obriga-se validamente, em todos os seus actos e
contratos, com a intervenção de um gerente.

3 — Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo que estas tenham objecto diferente do seu ou sejam regu-
ladas por leis especiais, podendo ainda integrar agrupamentos com-
plementares de empresas e constituir associações em participação e
consórcios.

ARTIGO 9.º

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;
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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 terceiros.

3 — Salvo acordo em contrário, ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último ba-
lanço aprovado.

4 — Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante comum.

ARTIGO 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.

Está conforme o original.

3 de Novembro de 2005. — A Ajudante, Gracinda das Neves
Francisco. 2009070496

MCR — CONTABILIDADE E ASSISTÊNCIA FISCAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 3976/
920901; identificação de pessoa colectiva n.º 502828676; número
e data da apresentação: D-1454/20050630.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referente ao
exercício de 2004.

4 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Josefina da
Conceição Lima Leal Mesquita. 2011273560

 MICLA, L.DA

Sede: Rua do Moinho de Cima, 33, na sede de freguesia
de Amor, concelho de Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 9959/
051108; identificação de pessoa colectiva n.º P 507469585; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 60/20051109.

Certifico que foi constituída a sociedade por quotas em epígrafe,
cujo contrato é o seguinte, entre:

1.º Miguel Jorge Bernardes Alexandre, solteiro, maior, natural da
freguesia e concelho de Leiria, residente na Rua do Moinho de Cima,
33, freguesia de Amor, concelho de Leiria, contribuinte fiscal
n.º 207792445.

2.º Clara Sofia Bernardes Alexandre, casada segundo o regime da
comunhão de adquiridos com Oliver Gomes Coelho, natural da fre-
guesia e concelho de Leiria, residente na Travessa do Barro, 3, na
sede da dita freguesia de Amor, contribuinte fiscal n.º 215440099.

ARTIGO 1.º

A sociedade a adopta a firma MICLA, L.da

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem a sua sede na Rua do Moinho de Cima, 33,
na sede de freguesia de Amor, concelho de Leiria.

2 — Por deliberação da gerência a sede social poderá ser deslocada,
dentro do mesmo concelho, ou para concelho limítrofe.

3 — A gerência poderá criar sucursais, filiais, agências ou outras
formas locais de representação social, onde e quando o julgar conve-
niente.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem como objecto: prestação de serviços de topografia,
cartografia e digitalização.

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 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 representação da sociedade, com ou sem
remuneração, conforme for deliberado, incumbirá aos gerentes, só-
cios ou não sócios, designados na presente escritura ou eleitos 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 socieda-
des, mesmo que estas tenham objecto diferente do seu ou sejam regu-
ladas por leis especiais, podendo ainda integrar agrupamentos com-
plementares de empresas e constituir associações em participação e
consórcios.

ARTIGO 9.º

A cessão de quotas, total ou parcial, é livre entre os sócios, mas a
cessão a estranhos carece do consentimento da sociedade, que goza
de direito de preferência, em primeiro lugar e os sócios não cedentes,
em segundo lugar.

ARTIGO 10.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio se a mesma
for penhorada, arrolada ou arrestada ou, em geral, apreendida judicial
ou administrativamente, ou se, fora dos casos previstos na lei, for
cedida sem o prévio consentimento da sociedade.

Está conforme o original.

16 de Novembro de 2005. — A Adjunta, Ana Manuela Almeida
Pinto Campos Correia. 2009043634

RUA 52 — LIVROS, MÚSICA E IMAGEM, L.DA

Sede: Rua de Eduardo Brito, lote 85, rés-do-chão, esquerdo,
Cruz da Areia, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 6572/
990729; identificação de pessoa colectiva n.º 505256983; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 60/20051110.

Certifico que a sociedade em epígrafe foi dissolvida e encerrada a
sua liquidação, tendo as contas sido aprovadas em 10 de Novembro
de 2005.

Conferida, está conforme.

17 de Novembro de 2005. — A Adjunta, Ana Manuela Almeida
Pinto Campos Correia. 2009071000

GLOBALLIFE, L.DA

Sede: Galerias de São José, Avenida do Marquês de Pombal,
lote 8, fracção H, cidade, freguesia e concelho de Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 9962/
051111; identificação de pessoa colectiva n.º P507499190; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 66/20051111.

Certifico que foi constituída a sociedade por quotas em epígrafe,
cujo contrato é o seguinte, entre:

GLOBALCENTER — Prestação de Serviços de Marketing e Publi-
cidade, L.da, com sede na Rua do Montepio, 15, 2.º, esquerdo, Mari-
nha Grande;

Pedro Miguel Franco dos Santos e Sousa, solteiro, maior, residente
na Rua de Fernando Pessoa, lote 8, 207, 1.º, direito, Marinha Grande.
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ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma GLOBALLIFE, L.da

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem a sua sede nas Galerias de São José, na Ave-
nida do Marquês de Pombal, lote 8, fracção H, na cidade, freguesia e
concelho de Leiria.

2 — Por deliberação da gerência a sede social poderá ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

3 — A gerência poderá criadas sucursais, filiais, agências ou outras
formas locais de representação social, onde e quando o julgar conve-
niente.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem como objecto: comercialização de máquinas e
equipamentos para a saúde e para o lar.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinco mil euros e corresponde à soma de duas quotas, do valor
nominal de dois mil e quinhentos euros, cada, pertencentes uma a
cada sócio.

ARTIGO 5.º

Os sócios podem deliberar que, aos sócios de maior idade, sejam
exigidas prestações suplementares até ao quíntuplo do capital social,
desde que aquela deliberação seja tomada por unanimidade dos votos
representativos da totalidade do capital social e nela sejam fixados os
respectivos termos e condições.

ARTIGO 6.º

Poderão ser feitos suprimentos à sociedade desde que, por delibera-
ção unânime dos votos representativos da totalidade do capital so-
cial, sejam fixados os respectivos termos e condições.

ARTIGO 7.º

1 — A administração e representação da sociedade, com ou sem
remuneração, conforme for deliberado, incumbirá aos gerentes, só-
cios ou não sócios, designados na presente escritura ou eleitos em
assembleia geral.

2 — A sociedade obriga-se validamente, em todos os seus actos e
contratos, com a intervenção de dois gerentes.

3 — Ficam desde já designados gerentes o sócio Pedro Miguel Fran-
co dos Santos e Sousa e a não sócia Luciana Sofia da Silva Gomes
Marques, solteira, maior, residente na Rua da Fonte, 5, em Carriço,
Pombal.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo que estas tenham objecto diferente do seu ou sejam regu-
ladas por leis especiais, podendo ainda integrar agrupamentos com-
plementares de empresas e constituir associações em participação e
consórcios.

ARTIGO 9.º

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 terceiros.

3 — Salvo acordo em contrário, ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último ba-
lanço aprovado.

4 — Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante comum.

ARTIGO 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.

Está conforme o original.

17 de Novembro de 2005. — A Adjunta, Ana Manuela Almeida
Pinto Campos Correia. 2009043669

FERREIRA & CRESPO, L.DA

Sede: Rua do Dr. Oliveira Salazar, 8, no lugar de Barreiros,
freguesia de Amor, concelho de Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 9961/
051111; identificação de pessoa colectiva n.º P 507521579; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 65/20051111.

Certifico que foi constituída a sociedade por quotas em epígrafe,
cujo contrato é o seguinte:

1.º Rui Manuel do Patrocínio Ferreira, divorciado, natural da fre-
guesia de São Pedro, concelho de Porto de Mós, onde reside, na sede
daquela freguesia, na Rua da Boavista, contribuinte fiscal
n.º 146756630.

2.º Mário Alves Crespo, casado com Maria da Graça Mira Gaspar
Crespo, sob o regime da comunhão de adquiridos, natural da freguesia
de Amor, concelho de Leiria, onde reside na sede daquela freguesia,
na Rua do Dr. Oliveira Salazar, 8, contribuinte fiscal n.º 132626144.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Ferreira & Crespo, L.da

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem a sua sede na Rua do Dr. Oliveira Salazar, 8,
no lugar de Barreiros, freguesia de Amor, concelho de Leiria.

2 — Por deliberação da gerência a sede social poderá ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

3 — A gerência poderá criadas sucursais, filiais, agências ou outras
formas locais de representação social, onde e quando o julgar conve-
niente.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem como objecto: exploração de restaurante, café,
bar e snack-bar. Organização e gestão de eventos.

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 nomi-
nal de cinco mil euros, cada, pertencentes uma a cada sócio.

ARTIGO 5.º

Os sócios podem deliberar que, aos sócios de maior idade, sejam
exigidas prestações suplementares até ao décuplo do capital social,
desde que aquela deliberação seja tomada por unanimidade dos votos
representativos da totalidade do capital social e nela seja 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 representação da sociedade, com ou sem
remuneração, conforme for deliberado, incumbirá aos gerentes, só-
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cios ou não sócios, designados na presente escritura ou eleitos em
assembleia geral.

2 — A sociedade obriga-se validamente, em todos os seus actos e
contratos, com a intervenção de dois gerentes.

3 — Ficam desde já designados gerentes ambos os sócios.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo que estas tenham objecto diferente do seu ou sejam regu-
ladas por leis especiais, podendo ainda integrar agrupamentos com-
plementares de empresas e constituir associações em participação e
consórcios.

ARTIGO 9.º

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 preferência,
na falta de acordo, as cessões serão feitas na proporção das quotas
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 terceiros.

3 — Salvo acordo em contrário, ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último ba-
lanço aprovado.

4 — Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante comum.

ARTIGO 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.

Está conforme o original.

17 de Novembro de 2005. — A Adjunta, Ana Manuela Almeida
Pinto Campos Correia. 2009043650

SOUSA & GUEDELHA — CONSTRUÇÕES
METÁLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 8535/
020827; identificação de pessoa colectiva n.º 506284352; número
e data da apresentação: D-1592/20050630.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referente ao
exercício de 2004.

17 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Cristina Maria
dos Santos Simões. 2009071735

MARCOS VISÃO — ARTIGOS DE ÓPTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 6852/
20000313; identificação de pessoa colectiva n.º 504868918; nú-
mero e data da apresentação: D-1591/20050630.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referente ao
exercício de 2004.

17 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Cristina Maria
dos Santos Simões. 2009071727

JOSÉ SOUSA & RINO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 7912/
011026; identificação de pessoa colectiva n.º 505734354; número
e data da apresentação: D-1594/20050630.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referente ao
exercício de 2004.

17 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Cristina Maria
dos Santos Simões. 2009071751

CERAMITEC — ORGANIZAÇÃO E GESTÃO
DE EMPRESAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 4504/
940609; identificação de pessoa colectiva n.º 501779728; número
e data da apresentação: D-1593/20050630.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referente ao
exercício de 2004.

Está conforme o original.

17 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Cristina Maria
dos Santos Simões. 2009071743

FASQUIA — DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 8959/
030806; identificação de pessoa colectiva n.º 506680789; número
e data da apresentação: D-1596/20050630.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referente ao
exercício de 2004.

17 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Cristina Maria
dos Santos Simões. 2009071778

TECDIGITAL — FREZAGEM CNC, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 5709/
971031; identificação de pessoa colectiva n.º 503997021; número
e data da apresentação: D-1595/20050630.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referente ao
exercício de 2004.

17 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Cristina Maria
dos Santos Simões. 2009071760

SILDOOR — MADEIRAS E DERIVADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 6499/
990611; identificação de pessoa colectiva n.º 504311999; número
e data da apresentação: D-1599/20050630.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referente ao
exercício de 2004.

17 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Gracinda das
Neves Francisco. 2009071808
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FIPELSA — CONFECÇÕES EM PELE, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 8149/
020201; identificação de pessoa colectiva n.º 505883740; número
e data da apresentação: D-1598/20050630.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referente ao
exercício de 2004.

17 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Cristina Maria
dos Santos Simões. 2009071794

IMOJO — EMPRESA IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 5338/
961206; identificação de pessoa colectiva n.º 503773859; número
e data da apresentação: D-1601/20050630.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referente ao
exercício de 2004.

17 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Gracinda das
Neves Francisco. 2009071824

AJR — SERVIÇOS TÉCNICOS E COMERCIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 4091/
930118; identificação de pessoa colectiva n.º 502930632; número
e data da apresentação: D-1600/20050630.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referente ao
exercício de 2004.

17 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Gracinda das
Neves Francisco. 2009071816

O ESQUILO — ACTIVIDADES EDUCATIVAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 4880/
950811; identificação de pessoa colectiva n.º 503495247; número
e data da apresentação: D-1589/20050630.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referente ao
exercício de 2004.

16 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Cristina Maria
dos Santos Simões. 2009071603

CONSTRUTORA DO LENA BETÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 6759/
20000104; identificação de pessoa colectiva n.º 504541390; nú-
mero e data da apresentação: D-1540/20050630.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referente ao
exercício de 2004.

17 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Cristina Maria
dos Santos Simões. 2009071115

ÓPTICA CENTRAL DE LEIRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 2048/
850726; identificação de pessoa colectiva n.º 501517723; número
e data da apresentação: D-1579/20050630.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referente ao
exercício de 2004.

17 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Cristina Maria
dos Santos Simões. 2009071506

OLISOFT — SOLUÇÕES INFORMÁTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 1865/
831215; identificação de pessoa colectiva n.º 501606050; número
e data da apresentação: D-1517/20050630.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referente ao
exercício de 2004.

10 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Cristina Maria
dos Santos Simões. 2009070879

DAEAUTO — COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 4742/
950328; identificação de pessoa colectiva n.º 503397474; número
e data da apresentação: D-1597/20050630.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referente ao
exercício de 2004.

17 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Cristina Maria
dos Santos Simões. 2009071786

DAEAUTO — COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 4742/
950328; identificação de pessoa colectiva n.º 503397474; número
e data da apresentação: D-1590/20050630.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referente ao
exercício de 2003.

17 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Cristina Maria
dos Santos Simões. 2009071719

DAEAUTO — COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 4742/
950328; identificação de pessoa colectiva n.º 503397474; número
e data da apresentação: D-1584/20050630.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referente ao
exercício de 2002.

16 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Cristina Maria
dos Santos Simões. 2009071557

PERITAGEXPERT — SOCIEDADE DE PERITAGENS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 8269/
020321; identificação de pessoa colectiva n.º 505057840; número
e data da apresentação: D-1578/20050630.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referente ao
exercício de 2004.

16 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Cristina Maria
dos Santos Simões. 2009071492

MANUEL A. PINTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 444/
620605; identificação de pessoa colectiva n.º 500176957; número
e data da apresentação: D-1577/20050630.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referente ao
exercício de 2004.

16 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Cristina Maria
dos Santos Simões. 2009071484
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LUÍS PATRÍCIO & FILHAS — SOCIEDADE
PECUÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 8135/
020129; identificação de pessoa colectiva n.º 505883767; número
e data da apresentação: D-1544/20050630.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referente ao
exercício de 2004.

16 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Cristina Maria
dos Santos Simões. 2009071255

SOTAPISCO — CARPINTARIA E FABRICO
DE MÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 7975/
011126; identificação de pessoa colectiva n.º 505581205; número
e data da apresentação: D-1583/20050630.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referente ao
exercício de 2004.

16 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Cristina Maria
dos Santos Simões. 2009071549

MÁRIO RUI SILVA COELHO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 8545/
020912; identificação de pessoa colectiva n.º 506198090; número
e data da apresentação: D-1550/20050630.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referente ao
exercício de 2004.

14 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Cristina Maria
dos Santos Simões. 2009071085

VALSUMO, COMÉRCIO DE MOTOS, BICICLETAS
E ACESSÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 5823/
980204; identificação de pessoa colectiva n.º 504064169; número
e data da apresentação: D-1549/20050630.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe referente ao
exercício de 2004.

14 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Cristina Maria
dos Santos Simões. 2009071280

PORTO DE MÓS

JORPARTS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Porto de Mós. Matrícula
n.º 1937/051107; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
01/051107.

Certifico que José Luís Nogueira Cordeiro, solteiro, maior, residen-
te na Rua do Agueiro, 39, Casais de Além, Calvaria de Cima, Porto
de Mós, constituiu a sociedade em epígrafe que se rege pelos seguintes
estatutos:

1.º

A sociedade adopta a firma JORPARTS, Unipessoal, L.da

2.º

A sociedade tem a sua sede na Rua do Agueiro, 39, no lugar de
Casais de Além, freguesia de Calvaria de Cima, concelho de Porto de
Mós.

3.º

A sociedade tem por objecto: comércio de peças e acessórios para
máquinas agrícolas, industriais e para a construção civil. Comércio de
máquinas para a construção civil. Aluguer de máquinas sem operador.
Reparações de máquinas.

4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinco mil euros e corresponde a uma quota de igual valor nominal,
pertencente ao sócio único.

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.

6.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo que estas tenham objecto diferente do seu ou sejam regu-
ladas por leis especiais, podendo ainda integrar agrupamentos com-
plementares de empresas e constituir associações em participação e
consórcios.

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.

Conferida, está conforme.

18 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria do
Carmo Pinheiro da Conceição. 2010198816

DONATOS III — PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Porto de Mós. Matrícula
n.º 1938/051107; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
02/051107.

Certifico que entre David Pedro de Castro Raposo Santos Ferreira,
solteiro, maior, residente na Rua de 10 de Abril, 17, Mira de Aire,
Porto de Mós, e Filipe Manuel de Castro Raposo Santos Ferreira,
casado com Mónica Susana Lopes Dias Ferreira, na separação de bens,
residente na Rua dos Ausentes, 2, Mira de Aire, Porto de Mós, cons-
tituíram a sociedade em epígrafe que se rege pelos seguintes estatutos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma DONATOS III — Promoção Imo-
biliária, L.da

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem a sua sede no lugar de Covão da Carvalha,
freguesia de Mira de Aire, concelho de Porto de Mós.

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: promoção imobiliária, compra e
venda de imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito em dinheiro, é de dez mil
euros e corresponde à soma de duas quotas, do valor nominal de cin-
co mil euros cada, pertencentes uma a cada sócio.

§ único. Nesta data cada um dos sócios já realizou 50% da sua
participação social, devendo cada um deles realizar os restantes 50 %
no prazo de 90 dias a contar de hoje.

ARTIGO 5.º

Os sócios podem deliberar que, aos sócios de maior idade, sejam
exigidas prestações suplementares até ao quíntuplo do capital social,
desde que aquela deliberação seja tomada por unanimidade dos votos
representativos da totalidade do capital social e nela sejam fixados os
respectivos termos e condições.
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ARTIGO 6.º

Poderão ser feitos suprimentos à sociedade desde que, por delibera-
ção unânime dos votos representativos da totalidade do capital so-
cial, sejam fixados os respectivos termos e condições.

ARTIGO 7.º

1 — A administração e gerência da sociedade, com ou sem remu-
neração, conforme for deliberado, incumbirá a sócios ou não sócios,
designados em assembleia geral.

2 — A sociedade obriga-se validamente, em todos os seus actos e
contratos, com a intervenção de dois gerentes.

3 — Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo que estas tenham objecto diferente do seu ou sejam regu-
ladas por leis especiais, podendo ainda integrar agrupamentos com-
plementares de empresas e constituir associações em participação e
consórcios.

ARTIGO 9.º

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 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 terceiros.

3 — Salvo acordo em contrário, ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último ba-
lanço aprovado.

4 — Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante comum.

ARTIGO 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.

Conferida, está conforme.

18 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria do
Carmo Pinheiro da Conceição. 2010198808

ARMANDO M. NOYA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Porto de Mós. Matrícula
n.º 807/890719; identificação de pessoa colectiva n.º 501230270;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 06/050607.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de dissolução e encerramento da liquidação.

Data da aprovação das contas: 8 de Outubro de 2003.

Conferida, está conforme.

13 de Outubro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria do Carmo
Pinheiro da Conceição. 2010199480

LISBOA
CASCAIS

PEPE & COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 618
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 500724369; número
e data da apresentação: 5039/080704.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2003.

Está conforme o original.

21 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Leonor Neto
Reis Silveira. 2004833416

ELSA BARRENTO DA COSTA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 16 318
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 504077090; número
e data da apresentação: 5043/080704.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2003.

Está conforme o original.

21 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Leonor Neto
Reis Silveira. 2004305037

LEAVIA — ESCOLA DE AVIAÇÃO CIVIL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 799
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 504277723; inscri-
ção n.º 07; número e data da apresentação: 24/20051102.

Certifico que foi registado o seguinte:
7 — Apresentação n.º 24/20051102.
Designação de administrador em 18 de Agosto de 2005.
Prazo: até final do mandato em curso (2002-2005).
Vogal: José Eduardo Féria de Brito Carrilho, casado, Rua de Lúcia

Conceição Marcoto, 91, 1.º, frente, Setúbal.
Pedro Manuel Tavares Leal passou a exercer o cargo de presidente

do conselho de administração.

Está conforme o original.

11 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Correia dos Santos Neves Galrito. 2010027353

GRENADIL — COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 17175
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 507312058.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

01 — Averbamento n.º 1, apresentação n.º 10/20050928.
Cessação de funções de gerente de António José Fonseca Peres,

por renúncia, em 21 de Setembro de 2005.
02 — Apresentação n.º 11/20050928.
Designação para gerente de João Carlos de Oliveira Cravo, casado,

Rua de Peixinho Júnior, 5, 2.º, A, Paço de Arcos, em 15 de Setembro
de 2005.

Está conforme o original.

17 de Outubro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 2010023960

INFORGEIDE — SERVIÇOS E PRODUTOS PARA
GESTÃO ELECTRÓNICA DE INFORMAÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 17 693
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 504165100; inscri-
ção n.º 11; número e data da apresentação: 46/20051102.
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Certifico que foi registado o seguinte:
Alteração parcial do contrato quanto ao artigo 3.º, n.º 1

ARTIGO 3.º

1 — A sociedade tem a sua sede na Avenida de Gaspar Corte Real,
18, 8.º, D, Edifício Corte Real, freguesia e concelho de Cascais.

O texto actualizado do contrato encontra-se depositado na pasta
respectiva.

Está conforme o original.

8 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Correia dos Santos Neves Galrito. 2010027825

VIZTROCELL — IMPORT EXPORT, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 16 376
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 506921905;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 01; número e data da apresenta-
ção: 30/20051102.

Certifico que foi registado o seguinte:
1 — Averbamento n.º 01, apresentação n.º 30/20051102.
Deslocação da sede para a Rua de São Joaquim, 39, Areia, Cascais.

Está conforme o original.

8 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Correia dos Santos Neves Galrito. 2006703269

ALFREDO CARLOS FIGUEIREDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 4510
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 502194766; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 47/20051102.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado
seguinte:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 31 de Dezembro de 2003.

Está conforme o original.

8 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Correia dos Santos Neves Galrito. 2010027809

DUALCOMP — INFORMÁTICA, TV, AUDIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9603
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 503899259;
averbamento n.º 4 à inscrição n.º 01; número e data da apresenta-
ção: 01/20051102.

Certifico que foi registado o seguinte:
1 — Averbamento n.º 04, apresentação n.º 01/20051102.
Deslocação da sede para a Rua de Guilherme Gomes Fernandes,

lote 2, 2.º, direito, Alcabideche, Cascais.

Está conforme o original.

8 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Correia dos Santos Neves Galrito. 2010026942

BÉBÉFLO — UTILIDADES PARA CRIANÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 764
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 504258648; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 20/20051102.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 5 de Agosto de 2005.

Está conforme o original.

8 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Correia dos Santos Neves Galrito. 2009996062

IMPORTFASHION — IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 250
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 506504956;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 01; número e data da apresenta-
ção: 31/20051102.

Certifico que foi registado o seguinte:
1 — Averbamento n.º 02, apresentação n.º 31/20051102.
Deslocação da sede para a Rua de São Joaquim, 39, Areia, Cascais.

Está conforme o original.

8 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Correia dos Santos Neves Galrito. 2006703315

TERRAÇOS DA LINHA — SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 131
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 504720376;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 33/20051014.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

1 — Averbamento n.º 1, apresentação n.º 33/20051014.
Facto: deslocação da sede para a Rua de Joaquim Ereira, 430, 2.º,

E, freguesia e concelho de Cascais.

Está conforme o original.

7 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Isabel Maria
Vicente Paula. 2009997794

INVENTE — REPROGRAFIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 155
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 504534467;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2; número e data da apresenta-
ção: 32/20051027.

Certifico que foi registado o seguinte:
2 — Averbamento n.º 01, apresentação n.º 32/20051027.
Cessação de funções de gerente de Nuno Manuel Henriques de Sou-

sa Gomes, por renúncia, em 28 de Outubro de 2003.

Está conforme o original.

7 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Correia dos Santos Neves Galrito. 2012310982

CAVEDIGITAL CONSULTORIA E SOLUÇÕES
INFORMÁTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 536
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 505011050; núme-
ro e data da apresentação: 5241/090704.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2003 em relação à sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

20 de Abril de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gomes Ferreira Marques da Silva. 2006642871

CASCAISARTE — DESIGN E PRODUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 17 689
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 507518144; núme-
ro e data da apresentação: 03/20051031.

Certifico que foi registada a constituição da sociedade em epígrafe,
cujo contrato é o seguinte:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma CASCAISARTE — Design e
Produções, L.da, e tem a sua sede no Largo dos Rubis, lote 9, 2.º, es-
querdo, freguesia de São Domingos de Rana, concelho de Cascais.
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2 — Por deliberação da gerência pode a sede social ser transferida
para outro local dentro do mesmo concelho ou para concelho limí-
trofe, bem como serem criadas ou extintas em território nacional ou
estrangeiro, agências, filiais delegações ou quaisquer outras formas de
representação.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a criação, design, publicidade e pro-
dução de artigos, equipamentos e acessórios diversos, incluindo ma-
rketing, importação, exportação, representações e comércio.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e corresponde à soma de duas quotas iguais no valor nomi-
nal de dois mil e quinhentos euros cada, pertencendo uma a cada um
dos sócios Bruno dos Santos Silva Guedes e Cristina Maria Lopes Pina
Leal.

ARTIGO 4.º

1 — Sempre que o exercício social o justifique, e com a delibera-
ção em assembleia geral de todos os sócios, poderá a sociedade exigir
dos mesmos, prestações suplementares de capital até ao montante
máximo de cinquenta mil euros.

2 — Poderá qualquer sócio fazer suprimentos à sociedade nos ter-
mos e condições deliberados em assembleia geral.

3 — A sociedade pode participar em agrupamentos complementa-
res de empresas, no capital de outras sociedades, criar novas empre-
sas ou comparticipar na sua criação, mesmo que o objecto dessas
empresas não coincida no todo ou em parte com aquele que a socie-
dade está exercendo.

ARTIGO 5.º

É livre a divisão e cessão de quotas entre sócios, porém a estra-
nhos depende do consentimento da sociedade, que terá sempre o di-
reito de preferência em qualquer cessão e de seguida os sócios não
cedentes.

ARTIGO 6.º

1 — A gerência e representação da sociedade, com ou sem remu-
neração, conforme deliberado em assembleia geral, pertence à sócia
Cristina Maria Lopes Pina Leal, desde já nomeada gerente.

2 — Para obrigar a sociedade é necessário a assinatura de um gerente.
3 — A sociedade pode constituir mandatários para a prática de cer-

tos e determinados actos.
ARTIGO 7.º

Aos gerentes são ainda concedidos poderes para:
a) Praticar todos os actos de gestão necessários à realização do

objecto social;
b) Representar a sociedade em juízo e fora dele, activa e passiva-

mente, confessar, desistir ou transigir, judicialmente ou extrajudicial-
mente, em qualquer acção e matéria;

c) Abrir e movimentar contas bancárias, contrair empréstimos e
realizar operações de crédito, activas ou passivas, bancárias ou não,
sacando, aceitando, subscrevendo, endossando e reformando títulos
de crédito e meios de pagamento;

d) Alienar e onerar bens moveis.

ARTIGO 8.º

1 — A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio nos
seguintes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou de qualquer

outra forma de apreensão judicial;
c) Em caso de violação do disposto nos presentes estatutos.
2 — No caso da alínea b), o preço da amortização será o que resul-

tar do último balanço aprovado. No caso da alínea c) a amortização
será realizada pelo menor dos seguintes valores:

a) O valor nominal da quota a amortizar;
b) O valor que resultar do balanço elaborado na data que for deci-

dida a amortização.

Está conforme o original.

4 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Correia dos Santos Neves Galrito. 2012265464

PROJECTO ANJO DOURADO — DISTRIBUIÇÃO
DE LIVROS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 17 684
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 507268598; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 12/20051028.

Certifico que foi registada a constituição da sociedade em epígrafe
pelo sócio José António de Sousa Fernandes Rosa, cujo contrato é o
seguinte:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Projecto Anjo Dourado — Distri-
buição de Livros, Unipessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua dos Lusíadas, 236-B, Sas-
soeiros, freguesia de Carcavelos, concelho de Cascais.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-
da, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a produção, edição e distribuição e
comércio de livros, revistas e artigos de papelaria e CD e artigos de
natureza esotérica e espiritual. Prestação de serviços nas seguintes áre-
as: astrologia e formação.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinco mil euros, representado por uma quota de igual valor nomi-
nal, pertencente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência e a representação da sociedade, pertencem ao só-
cio único ou a não sócios, a qual poderá não ser remunerada confor-
me aquele decidir.

2 — Para obrigar a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

3 — Ficam desde já nomeados gerentes o sócio e o não sócio Luís
António Jacob Figueiredo, solteiro, maior, residente na Rua de José
Luís de Morais, lote 2, 3.º, direito, em Sacavém, Loures.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado 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, nos termos per-
mitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos comple-
mentares e ou empresas não coincida no todo ou em parte com aquele
que a sociedade está exercendo.

Está conforme o original.

3 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Correia dos Santos Neves Galrito. 2005864420

ARTENDÊNCIAS — DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 17 685
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 506689450; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 13/20051028.

Certifico que foi registada a constituição da sociedade em epígrafe,
cujo contrato é o seguinte:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma ARTENDÊNCIAS — Decorações, L.da
2 — A sociedade tem a sua sede em Alcoitão, na Avenida da Repú-

blica, Travessa da Fonte, Vivenda Neves, 2.º, freguesia de Alcabide-
che, concelho de Cascais.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-
da, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo
ainda criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de repre-
sentação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na compra e venda por grosso e a
retalho de artigos, materiais e equipamento de decoração e mobiliá-
rio. Importação, exportação e representação dos mesmos. Serviços
de consultoria e elaboração de projectos na área da decoração, design
e arquitectura.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social é de cinco mil euros, encontra-se integral-
mente realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas
iguais do valor nominal de dois mil e quinhentos euros, uma perten-
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cente a Maria do Rosário Rodrigues Fragoso Alas e outra pertencente
a Maria da Luz dos Santos Neves.

2 — Conforme deliberação da assembleia geral, às sócias poderão
ser exigidas prestações suplementares de capital até ao montante glo-
bal de dez vezes o valor do seu capital social.

3 — Depende de deliberação das sócias em assembleia geral a cele-
bração de contratos de suprimentos.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, compete às sócias, que ficam desde já
nomeadas gerentes, sendo necessária a assinatura das duas gerentes
para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida,
se defere à sócia não cedente.

ARTIGO 7.º

1 — A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes
casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando a sócia praticar actos que violem o pacto social ou as

obrigações sociais;
d) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja

sócio;
e) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócia;
f) Por exoneração ou exclusão de um sócia;
g) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 — Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou terceiros.

3 — Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último ba-
lanço aprovado.

4 — No caso de falecimento de uma das sócias, a respectiva quota
será sempre amortizada pela sociedade no prazo de 90 dias, a contar
da data do falecimento.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

Está conforme o original.

3 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Correia dos Santos Neves Galrito. 2009993357

SALSILACTEA — FABRICO E COMÉRCIO
DE PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 3455
(Cascais); número e data da apresentação: 5268/060704.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2003.

Está conforme o original.

21 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Isabel Maria Brito
da Costa Ferreira Grama. 2005871745

VICTOR SANTINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 17 682
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 501755543; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 22/20051027.

Certifico que foi registado o seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Victor Santinho, L.da, tem a sua sede
na Rua de Birre, Vivenda Marina, em Birre, freguesia e concelho de
Cascais, durará por tempo indeterminado a partir de hoje.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto representações.

ARTIGO 3.º

O capital social é de trezentos mil escudos, integralmente realizado
em dinheiro, já entrado na caixa social e dividido em duas quotas iguais,
uma de cento e cinquenta mil escudos, pertencente ao sócio Victor
Manuel Pedro Santinho e a outra de cento e cinquenta mil escudos
pertencente à sócia Maria Madalena Borges Pailho Pedro Santinho.

ARTIGO 4.º

É livremente permitida entre os sócios a cessão de quotas, no todo
ou em parte. A cessão a estranhos só poderá efectuar-se com prévio
e expresso consentimento da sociedade.

ARTIGO 5.º

A gerência dispensada de caução, com ou sem remuneração, con-
forme for deliberado em assembleia geral, pertence a ambos os sócios
que desde já ficam nomeados gerentes. Para obrigar a sociedade nos
seus actos e contratos é necessária a assinatura de um gerente.

ARTIGO 6.º

A sociedade pode constituir mandatários, nos termos e para os
efeitos do artigo 256.º do Código Comercial.

ARTIGO 7.º

Quando a lei não exigir outras formalidades as reuniões da assem-
bleia geral serão convocadas por cartas registadas dirigidas aos sócios
com a antecedência mínima de oito dias.

Está conforme o original.

2 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Correia dos Santos Neves Galrito. 2004822821

MAS — SOCIEDADE MÉDICA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 17 683
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 507496400; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 48/20051027.

Certifico que foi registada a constituição da sociedade em epígrafe,
cujo contrato é o seguinte:

ARTIGO 1.º

Tipo e firma

A sociedade adopta o tipo unipessoal por quotas e a firma MAS —
Sociedade Médica, Unipessoal, L.da, e tem a sede em Vivenda Rosa
dos Ventos, Estrada da Rebelva, Freguesia de São Domingos de Rana,
concelho de Cascais.

2 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo ain-
da ser criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

Objecto

1 — A sociedade tem por objecto a prestação de cuidados e serviços
médicos e afins, bem como a importação, exportação e comercialização
de artigos médicos e ortopédicos e de produtos cosméticos e de higiene.

2 — A sociedade pode adquirir participações em sociedades com
objecto diferente daquele que exerce, ou em sociedades reguladas por
leis especiais, e integrar agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 3.º

Capital

O capital social, integralmente realizado em numerário, é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal, per-
tencente à sócia Maria Alice Gião Santana.
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ARTIGO 4.º

Gerência

1 — A administração e representação da sociedade fica a cargo de
quem vier a ser nomeado gerente pelo sócio único.

2 — A sociedade obriga-se com a intervenção de um gerente.
3 — O sócio decidirá se a gerência é remunerada.

ARTIGO 5.º

Negócios do sócio com a sociedade

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

Fica desde já nomeada gerente a sócia Maria Alice Gião Santana.

ARTIGO 7.º

O capital foi já integralmente realizado em dinheiro.

ARTIGO 8.º

A sócia declara que esta a única sociedade unipessoal de que é titular.

Disposição transitória

A gerente fica desde já autorizada a proceder ao levantamento do
capital social para aquisição de bens e equipamentos necessários à
prossecução do objecto social.

Está conforme o original.

2 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Correia dos Santos Neves Galrito. 2010027728

SAP PORTUGAL — SISTEMAS, APLICAÇÕES
E PRODUTOS INFORMÁTICOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 723
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 504569759; número
e data da apresentação: PC-5045/080704.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativo ao exercício do
ano de 2003.

Está conforme o original.

21 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Leonor Neto
Reis Silveira. 2006691341

LAVANDARIA DA BARRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 882
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 504239058; número
e data da apresentação: PC-5048/080704.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativo ao exercício do
ano de 2003.

Está conforme o original.

21 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Leonor Neto
Reis Silveira. 2004796278

INÚMEROS ARQUITECTOS ASSOCIADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 930
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 505990490; número
e data da apresentação: PC-5050/080704.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativo ao exercício do
ano de 2003.

Está conforme o original.

21 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Leonor Neto
Reis Silveira. 2004796235

VÍTOR PEREIRA CABELEIREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 008
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 503632058; número
e data da apresentação: PC-5051/080704.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativo ao exercício do
ano de 2003.

Está conforme o original.

21 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Leonor Neto
Reis Silveira. 2004796260

WOLFCARE — REPRESENTAÇÕES, SERVIÇOS
E CONSULTADORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 361
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 505529360; número
e data da apresentação: PC-5052/080704.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativo ao exercício do
ano de 2003.

Está conforme o original.

21 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Leonor Neto
Reis Silveira. 2004796251

LOURENÇO DA SILVA, HERDEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7895
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 502894199; número
e data da apresentação: 5212/090704.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2003 em relação à sociedade em epígrafe.

Esta certidão está conforme o original.

20 de Abril de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gomes Ferreira Marques da Silva. 2004860987

WEB CORNER — INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 16 060/
040212 (Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 505232065;
inscrições n.os 1 e 11; números e data das apresentações: 49 e 50/
20051025.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

Cessação de funções de gerentes, por destituição e alteração parci-
al de contrato quanto ao artigo 4.º

01 — Averbamento n.º 1, apresentação n.º 49/20051025.
Cessação de funções de gerentes, de Miguel Salgado Costa Duarte,

Rodrigo Freire de Andrade Trocado e de José Carlos Reynaud Cam-
pos Trocado, por destituição, em 23 de Setembro de 2005.

ARTIGO 4.º

 O capital social é de cinco mil euros, inteiramente subscrito e
realizado em dinheiro e está representado pelas seguintes quotas: uma
de mil e quinhentos euros, pertencente à sócia Henri Reynaud, L.da,
uma de mil setecentos e cinquenta euros pertencente ao sócio Luís
Diniz Ricciardi e uma de mil setecentos e cinquenta euros, pertencen-
te ao sócio Pedro Diniz Ricciardi.

Está conforme o original.

3 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Salomé Paula
Magalhães Martins. 2000784321

C. M. P. — CONSULTÓRIO MÉDICO CIRÚRGICO
DA PALMEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 6364
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 502833602; núme-
ro e data da apresentação: PC-5087/080704.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativo ao exercício do
ano de 2003.

Está conforme o original.

21 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Leonor Neto
Reis Silveira. 2004860634

OLIVEIRA & PIMENTEL, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 155
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 500511349; núme-
ro e data da apresentação: PC-5088/080704.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativo ao exercício do
ano de 2003.

Está conforme o original.

21 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Leonor Neto
Reis Silveira. 2004797983

ELECTROLONGA VENDA, REPARAÇÕES
E INSTALAÇÕES DE MATERIAL ELÉCTRICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 107
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 505789507; núme-
ro e data da apresentação: PC-5089/080704.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativo ao exercício do
ano de 2003.

Está conforme o original.

21 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Leonor Neto
Reis Silveira. 2004757736

PEDRO ALVES CAR — COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 124
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 504833693; núme-
ro e data da apresentação: PC-5090/080704.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativo ao exercício do
ano de 2003.

Está conforme o original.

21 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Leonor Neto
Reis Silveira. 2004879050

CONTROLCLIMA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
DE EQUIPAMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 6359
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 502833360; núme-
ro e data da apresentação: PC-5091/080704.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativo ao exercício do
ano de 2003.

Está conforme o original.

21 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Leonor Neto
Reis Silveira. 2004879092

NOTECON — NOVAS TÉCNICAS CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 6888
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 502996170; núme-
ro e data da apresentação: PC-5092/080704.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativo ao exercício do
ano de 2003.

Está conforme o original.

21 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Leonor Neto
Reis Silveira. 2004757752

M. F. CARAPINHA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 890
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 506339394; núme-
ro e data da apresentação: PC-5094/080704.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativo ao exercício do
ano de 2003.

Está conforme o original.

21 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Leonor Neto
Reis Silveira. 2004878886

PASTELARIA CIDABELA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 492
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 500212198; núme-
ro e data da apresentação: PC-5095/080704.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativo ao exercício do
ano de 2003.

Está conforme o original.

21 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Leonor Neto
Reis Silveira. 2004878851

PROGESED — PROMOÇÃO E GESTÃO DE EDUCAÇÃO
E SAÚDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 6949
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 503012874; núme-
ro e data da apresentação: PC-5096/080704.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativo ao exercício do
ano de 2003.

Está conforme o original.

21 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Leonor Neto
Reis Silveira. 2004803436

ACÁCIO A. SILVA — CONSTRUÇÃO CIVIL,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 210
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 505950928; núme-
ro e data da apresentação: PC-5097/080704.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativo ao exercício do
ano de 2003.

Está conforme o original.

21 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Leonor Neto
Reis Silveira. 2002574391

HENRIQUE GOMES FERREIRA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 717
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 506246256; núme-
ro e data da apresentação: PC-5098/080704.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativo ao exercício do
ano de 2003.

Está conforme o original.

21 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Leonor Neto
Reis Silveira. 2004878959

JOSÉ RICARDO BOTAS, S. A

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 16 454
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 503460680; núme-
ro e data da apresentação: PC-5099/080704.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativo ao exercício do
ano de 2003.

Está conforme o original.

21 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Leonor Neto
Reis Silveira. 2004833866

COMPANHIA DO SABÃO — LAVANDARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 450
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 503643700; núme-
ro e data da apresentação: PC-5100/080704.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativo ao exercício do
ano de 2003.

Está conforme o original.

21 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Leonor Neto
Reis Silveira. 2005552224

TRIEDRO — CENTRO DE FORMAÇÃO E SOLUÇÕES
INFORMÁTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 272
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 505246708; núme-
ro e data da apresentação: PC-5101/080704.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativo ao exercício do
ano de 2003.

Está conforme o original.

21 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Leonor Neto
Reis Silveira. 2004879068

TORANJA — AGÊNCIA DE PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 16 144
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 506659380; núme-
ro e data da apresentação: PC-5110/080704.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativo ao exercício do
ano de 2003.

Está conforme o original.

21 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Leonor Neto
Reis Silveira. 2004876557

OLAGO — SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 3709
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 501850376; núme-
ro e data da apresentação: PC-5114/080704.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativo ao exercício do
ano de 2003.

Está conforme o original.

21 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Leonor Neto
Reis Silveira. 2008350487

A SANTO — MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 538
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 504925555; núme-
ro e data da apresentação: PC-5117/080704.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativo ao exercício do
ano de 2003.

Está conforme o original.

21 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Leonor Neto
Reis Silveira. 2006353446

MENDES & MATOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 3690
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 501843116; núme-
ro e data da apresentação: PC-5161/080704.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativo ao exercício do
ano de 2003.

Está conforme o original.

21 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Leonor Neto
Reis Silveira. 2003234497

TAMPCOR — TRANSFORMAÇÃO E CRIATIVIDADE
EM MOBILIÁRIO DE COZINHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9713
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 503958786; núme-
ro e data da apresentação: PC-5163/080704.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativo ao exercício do
ano de 2003.

Está conforme o original.

21 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Leonor Neto
Reis Silveira. 2004860820

GONÇALVES & LEONARDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 884
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 504664646; núme-
ro e data da apresentação: PC-5165/080704.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativo ao exercício do
ano de 2003.

Está conforme o original.

21 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Leonor Neto
Reis Silveira. 2004860855

EUROMUDA — SOCIEDADE DE MUDANÇAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 764
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 504543920; núme-
ro e data da apresentação: PC-5171/080704.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativo ao exercício do
ano de 2003.

Está conforme o original.

21 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Leonor Neto
Reis Silveira. 2004860901

BYKOMED PRODUTOS FARMACÊUTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 779
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 503217042; número
e data da apresentação: 5210/090704.
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Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2003 em relação a sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

20 de Abril de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gomes Ferreira Marques da Silva. 2002550670

AGRI-CONSTRÓI PROJECTOS E CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 276
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 502035366; número
e data da apresentação: 5208/090704.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2003 em relação a sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

20 de Abril de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gomes Ferreira Marques da Silva. 2004860995

HS — HABITAÇÃO E SANEAMENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9642
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 500912904; número
e data da apresentação: 5205/090704.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2003 em relação a sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

20 de Abril de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gomes Ferreira Marques da Silva. 2004860979

CENTRO RADIOGNOSTICO DE OEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7173
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 502619430; número
e data da apresentação: 5203/090704.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2003 em relação a sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

20 de Abril de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gomes Ferreira Marques da Silva. 2004785349

NONARTE DESIGN ARQUITETURA E DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7366
(Cascais); números e data da apresentação: PC-5263 e 5267/060704.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativo ao exercício do
ano de 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003.

Está conforme o original.

21 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Isabel Maria Brito
da Costa Ferreira Grama. 2005871753

CONTAMAGI — CONTABILIDADE, GESTÃO
E INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 266
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 505476193; número
e data da apresentação: 5202/090704.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2003 em relação a sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

20 de Abril de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gomes Ferreira Marques da Silva. 2004785454

SINISTRAUTO GABINETE TÉCNICO REGULARIZAÇÃO
DE SINISTROS AUTOMÓVEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 014 941
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 501494766; número
e data da apresentação: 5198/090704.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2003 em relação a sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

20 de Abril de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gomes Ferreira Marques da Silva. 2005436763

LIRURAL — EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 525
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 505012677; número
e data da apresentação: 5198/090704.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2003 em relação a sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

20 de Abril de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gomes Ferreira Marques da Silva. 2002549532

LIMOSOA SOCIEDADE DE ESTUDOS E PERITAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9007
(Oeiras); número e data da apresentação: 5188/090704.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2003 em relação a sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

20 de Abril de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gomes Ferreira Marques da Silva. 2004817445

LADEIRA & ENES RESTAURANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 217
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 506177513; número
e data da apresentação: 5183/090704.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2003 em relação a sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

20 de Abril de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gomes Ferreira Marques da Silva. 2004283394

TIMESTAMP, SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 664
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 506360237; número
e data da apresentação: 5226/090704.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2003 em relação a sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

20 de Abril de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gomes Ferreira Marques da Silva. 2007582368

PRODUTOS FARMACÊUTICOS ALTANA PHARMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 5218
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 502801204; número
e data da apresentação: 5218/090704.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2003 em relação a sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

20 de Abril de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gomes Ferreira Marques da Silva. 2004894580
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CHAVES & FRAGA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 175
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 504551485; número
e data da apresentação: 5217/090704.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2003 em relação a sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

20 de Abril de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gomes Ferreira Marques da Silva. 2004822074

BMW RENTING (PORTUGAL), L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 017
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 504838270; número
e data da apresentação: 5215/090704.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2003 em relação a sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

20 de Abril de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gomes Ferreira Marques da Silva. 2006574132

SOLATIA SOCIEDADE NACIONAL DE INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 693
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 500272026; número
e data da apresentação: 5213/090704.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2003 em relação a sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

20 de Abril de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gomes Ferreira Marques da Silva. 2004770376

SOCIEDADE AGRÍCOLA DA MATA REAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 5535
(Oeiras); número e data da apresentação: 5250/090704.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2003 em relação a sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

20 de Abril de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gomes Ferreira Marques da Silva. 2006642839

CHEFARO PORTUGUESA DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS
FARMACÊUTICOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 16 688
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 506112233; número
e data da apresentação: 5269/090704.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2003 em relação a sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

20 de Abril de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gomes Ferreira Marques da Silva. 2005437719

CREATIVE TEAMWORK SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 16 423
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 506662551; número
e data da apresentação: 5262/090704.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2003 em relação a sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

20 de Abril de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gomes Ferreira Marques da Silva. 2003176802

AGRESTE — ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 5251
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 503053830; número
e data da apresentação: 5251/090704.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2003 em relação a sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

20 de Abril de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gomes Ferreira Marques da Silva. 2004267542

IMOTRON — EDIFÍCIOS INTELIGENTES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 650
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 502942320; número
e data da apresentação: PC-5058/080704.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2003.

Está conforme o original.

21 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Leonor Neto
Reis Silveira. 2004861355

STRAPEX EMBALAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 5949
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 500132526; número
e data da apresentação: PC-5061/080704.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2003.

Está conforme o original.

21 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Leonor Neto
Reis Silveira. 2006691368

IDEIAS VIVAS, DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 315
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 504358600; número
e data da apresentação: PC-5093/080704.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2003.

Está conforme o original.

21 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Leonor Neto
Reis Silveira. 2004879017

ALEXANDRE & MATOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 772
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 505099225; número
e data da apresentação: PC-5102/080704.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2003.

Está conforme o original.

21 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Leonor Neto
Reis Silveira. 2005800732



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIEN.º 64 — 30 de Março de 2006 6817

INNOVATIOM SUCCESS — SERVIÇOS
ADMINISTRATIVOS E SECRETARIADO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 16 525
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 506486974; número
e data da apresentação: PC-5104/080704.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2003.

Está conforme o original.

21 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Leonor Neto
Reis Silveira. 2004860650

ESTILO + ARTES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 334
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 502003073; número
e data da apresentação: PC-5106/080704.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2003.

Está conforme o original.

21 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Leonor Neto
Reis Silveira. 2003450726

NIPERA CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 790
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 506531880; número
e data da apresentação: PC-5162/080704.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2003.

Está conforme o original.

21 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Leonor Neto
Reis Silveira. 2004860804

METALGERAME METALÚRGICA GERAL E MECÂNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 809
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 500903719; número
e data da apresentação: PC-5037/080704.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2003.

Está conforme o original.

21 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Leonor Neto
Reis Silveira. 2006691376

CONTACTO ATLÂNTICO, ARQUITECTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9260
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 503793051; núme-
ro e data da apresentação: PC-5044/080704.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2003.

Está conforme o original.

21 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Leonor Neto
Reis Silveira. 2006546864

MICROZUGO — ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS
E INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 468
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 504827820; núme-
ro e data da apresentação: PC-5047/080704.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2003.

Está conforme o original.

21 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Leonor Neto
Reis Silveira. 2004796286

FRANCISCO ARAÚJO RIBEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 044
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 504759949; núme-
ro e data da apresentação: PC-5049/080704.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2003.

Está conforme o original.

21 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Leonor Neto
Reis Silveira. 2004796340

TEUCOSONIC — EQUIPAMENTOS
DE HIDROMASSAGEM E SAUNA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 412
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 506434800; núme-
ro e data da apresentação: PC-5057/080704.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2003.

Está conforme o original.

21 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Leonor Neto
Reis Silveira. 2004833831

LIVING BATHROOMS — EQUIPAMENTO SANITÁRIO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 410
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 506435210; núme-
ro e data da apresentação: PC-5059/080704.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2003.

Está conforme o original.

21 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Leonor Neto
Reis Silveira. 2004833840

HGAXORPHARO — EQUIPAMENTO HIDROSANITÁRIO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 411
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 506435377; núme-
ro e data da apresentação: PC-5060/080704.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2003.

Está conforme o original.

21 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Leonor Neto
Reis Silveira. 2004833858

218, INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 208
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 505286033; núme-
ro e data da apresentação: PC-5076/080704.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2003.

Está conforme o original.

21 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Leonor Neto
Reis Silveira. 2007473674
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HOSPES HOTÉIS — INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 971
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 505286033; núme-
ro e data da apresentação: PC-5077/080704.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2003.

Está conforme o original.

21 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Leonor Neto
Reis Silveira. 2007473712

WOBURN — COMÉRCIO DE BENS ALIMENTARES,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 344
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 504861417; núme-
ro e data da apresentação: PC-5078/080704.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2003.

Está conforme o original.

21 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Leonor Neto
Reis Silveira. 2007473682

OPENCOR — SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 929
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 505165856; núme-
ro e data da apresentação: PC-5079/080704.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2003.

Está conforme o original.

21 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Leonor Neto
Reis Silveira. 2007473658

A MADRILENA, SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 972
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 505055953; núme-
ro e data da apresentação: PC-5080/080704.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2003.

Está conforme o original.

21 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Leonor Neto
Reis Silveira. 2007473666

CONSTRUFÁCIL — DESENVOLVIMENTO
DE FERRAMENTAS PARA COMÉRCIO ELECTRÓNICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 350
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 505409593; núme-
ro e data da apresentação: PC-5081/080704.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2003.

Está conforme o original.

21 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Leonor Neto
Reis Silveira. 2007473690

PISOTIENDA — SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 207
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 505291860; núme-
ro e data da apresentação: PC-5082/080704.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2003.

Está conforme o original.

21 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Leonor Neto
Reis Silveira. 2005847801

ADLC — PUBLICIDADE E MARKETING, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 113
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 504050028; núme-
ro e data da apresentação: PC-5083/080704.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2003.

Está conforme o original.

21 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Leonor Neto
Reis Silveira. 2004803363

METALOFREITAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 4709
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 502271027; núme-
ro e data da apresentação: PC-5084/080704.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2003.

Está conforme o original.

21 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Leonor Neto
Reis Silveira. 2004803444

QUALITOP TOPOGRAFIA ESTUDOS E PROJECTOS
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 539
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 504181645; núme-
ro e data da apresentação: PC-5085/080704.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2003.

Está conforme o original.

21 de Abril de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Leonor Neto
Reis Silveira. 2002574340

CONCORDIA SOCIEDADE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 8936
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 503746223; núme-
ro e data da apresentação: PC-5086/080704.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativos ao exercício do
ano de 2003.

Está conforme o original.

21 de Abril de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Leonor Neto
Reis Silveira. 2004803380

PROLOGICA — SISTEMAS INFORMÁTICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9082
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 501432507; número
e data da apresentação: 5249/090704.
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Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas referentes ao ano de 2003 em relação à sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

20 de Abril de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gomes Ferreira Marques da Silva. 2004823151

CLIENTING MARKETING DE COMUNICAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 005
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 504035975; núme-
ros e data das apresentações: 5239 e 5240/090704.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de contas
referentes ao ano de 2002 e 2003 em relação à sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

20 de Abril de 2005. — A Escriturária Superior, Maria de Fátima
Gomes Ferreira Marques da Silva. 2000687806

CONIBAR — ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 8813
(Cascais); número e data da apresentação: PC-5261/060704.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram depositados os
documentos de prestação de contas relativos ao exercício do ano de 2003.

Está conforme o original.

21 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Isabel Maria Brito
de Sousa Ferreira Grama. 2005871796

ANTÓNIO BERNARDINO D’ALMEIDA & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 042
(Cascais); número e data da apresentação: PC-5258/060704.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram depositados os
documentos de prestação de contas relativos ao exercício do ano de 2003.

Está conforme o original.

21 de Abril de 2005. — A Ajudante Principal, Isabel Maria Brito
de Sousa Ferreira Grama. 2005871834

LISBOA — 2.A SECÇÃO

LUVARTE — LUVARIA E ARTIGOS DE COURO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 1397/900220; identificação de pessoa colectiva n.º 502294590;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 03 e inscrição n.º 17; números e
data das apresentações: 19-24/20051010.

Certifico que foi registado o seguinte:
Cessação de funções dos gerentes Henrique Gonçalves Borges e

Alfredo da Silva Dias Teixeira, por terem renunciado em 15 de Se-
tembro de 2005.

Alteração do contrato quanto aos artigos 4.º e 8.º, e designação de
gerente.

Capital: 14 963,94 euros.
Sócios e quotas:
Rashid Mohamed — 7481,97 euros.
Mamun-or-Rashid — 7481,97 euros.
Gerente designado: Rashid Mohamed.
Forma de obrigar: pela assinatura de um gerente.
Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
bens sociais, é de catorze mil novecentos e sessenta e três euros noventa
e quatro cêntimos, e corresponde à soma de duas quotas iguais, do valor
nominal de sete mil quatrocentos e oitenta e um euros e noventa e sete
cêntimos cada, pertencendo uma a cada um dos sócios, Rashid Mohamed
e Mamun-or-Rashid.

ARTIGO 8.º

1 — A gerência da sociedade incumbe ao sócio Rashid Mohamed,
já designado gerente, com ou sem remuneração, conforme for delibe-
rado em assembleia geral.

2 — A sociedade obriga-se em todos os actos e contratos com a
assinatura de um gerente.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

11 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Figueiredo. 2007845369

FRANCISCO SOARES DA SILVA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8325; identificação de pessoa colectiva n.º 500534756; inscri-
ção n.º 24; número e data da apresentação: 19/20051202.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço de capital e alteração do contrato quanto aos artigos 4.º e 6.º
Reforço: 300 000 euros em dinheiro, apenas realizado quanto a

90 000 euros.
Capital: 1 300 000 euros, representado por 260 000 acções do valor

nominal de 5 euros cada, apenas realizado quanto a 1 090 000 euros.
Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 4.º

O capital social é de um milhão e trezentos mil euros, representa-
do por duzentas e sessenta mil acções, no valor nominal de cinco
euros cada uma.

ARTIGO 6.º

O conselho de administração, após parecer favorável do conselho
fiscal, poderá aumentar o capital social da sociedade, por entradas em
dinheiro, por uma ou mais vezes, até ao montante de dois milhões de
euros, a realizar nos termos e condições que o mesmo deliberar.

O texto completo e actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

14 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ana Maria
Figueiredo. 2011142377

PORTALEGRE
ELVAS

PALMIRA DE OLIVEIRA SANTOS VENDA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Elvas.

Rectificação. — No Diário da República, 3.ª série, n.º 27, de 7
de Fevereiro de 2006, saiu com inexactidão a publicação relativa à
sociedade Palmira de Oliveira Santos Venda & Filhos, L.da, sob o
n.º 2007745020. Assim, rectifica-se que onde se lê: «averbamento n.º 1
à inscrição n.º 13; número e data da apresentação: 02/050920» deve
ler-se «averbamento n.º 3 à inscrição n.º 13; número e data da apre-
sentação: 19/050714» e não como foi publicado.

16 de Março de 2006. — O Conservador, António Joaquim General
Leirias. 3000197857

PORTO
MARCO DE CANAVESES

M. COUTINHO RENT — ALUGUER DE AUTOMÓVEIS, L.DA

(Anteriormente denominada COUTINRENT — ALUGUER
DE AUTOMÓVEIS, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 01323/20000609; identificação de pessoa colectiva
n.º 504703846; número e data da apresentação: 04/20051019.

Certifico que pela inscrição n.º 05, foi registado o seguinte acto:
Alteração parcial do contrato de sociedade, sendo sócios, M. Cou-

tinho S. G. P. S., S. A.
Artigo alterado: 1.º e 7.º

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma M. Coutinho Rent — Aluguer de Auto-
móveis, L.da, e tem a sua sede na Rua de 5 de Outubro, freguesia de
Tuías, concelho do Marco de Canaveses.
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ARTIGO 7.º

1 — A gerência social incumbe a José Fernando da Cruz Ribeiro,
Manuel Moreira Coutinho e a António Martinho Barbosa Gomes
Coutinho desde já nomeados gerentes.

2 — Para obrigar a sociedade nos seus actos e contratos, activa e
passivamente, é suficiente a assinatura de um gerente.

3 — A sociedade por intermédio da gerência poderá constituir pro-
curadores ou mandatário forenses que obrigarão a sociedade nos ter-
mos e limites fixados nos respectivos instrumentos.

Adverti o outorgante da obrigatoriedade do registo deste acto no
prazo de três meses a contar de hoje na competente Conservatória
do Registo Comercial.

Conferida, está conforme.

9 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria das
Dores Soares de Moura. 2007900548

PAREDES

JARDIMAGEM — CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO
DE ESPAÇOS VERDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes.

Rectificação. — No Diário da República, 3.ª série, n.º 46, de 6
de Março de 2006, a. p. 2009870328, foi publicada com inexactidão,
na prestação de contas do ano de 2004, a denominação da sociedade
Jardimagem — Construção e Manutenção de Espaços Verdes, L.da

Assim, rectifica-se que onde se lê «Jardinagem — Construção e Ma-
nutenção de Espaços Verdes, L.da» deve ler-se «Jardimagem — Cons-
trução e Manutenção de Espaços Verdes, L.da»

16 de Março de 2006. — A Ajudante, Ludovina da Conceição de
Sousa Carvalho Seabra. 3000197856

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.
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A 4 MÃOS
SCHUMANN, EICHENDORFF

E OUTRAS NOTAS
FERNANDO GIL

MÁRIO VIEIRA DE CARVALHO

ACENTOS
FERNANDO GIL

A LÍNGUA DE GIL VICENTE
PAUL TEYSSIER

Apresentação de IVO CASTRO

PORTUGUESES NO PERU
AO TEMPO DA UNIÃO IBÉRICA

MOBILIDADE, CUMPLICIDADES E VIVÊNCIAS

MARIA DA GRAÇA A. MATEUS VENTURA

3 vols.

ARTE POÉTICA
FRANCISCO DE PINA E MELO

Apresentação de ANÍBAL PINTO DE CASTRO

Estudo introdutório, edição e notas
de ANTÓNIO MANUEL ESTEVES JOAQUIM

ENTRE O PORTUGUÊS ANTIGO
E O PORTUGUÊS CLÁSSICO

ESPERANÇA CARDEIRA
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