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1. Concursos públicos

PARTE A

ÓRGÃOS DE SOBERANIA

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

Direcção de Serviços Administrativos
e Financeiros

Divisão de Aprovisionamento e Património

ANÚNCIO DE CONCURSO

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO, ENDEREÇOS E PONTOS DE CONTACTO
Designação oficial:
Assembleia da República.
Endereço postal:
Palácio de São Bento, Largo das Cortes.
Localidade:
Lisboa.
Código postal:
1249-068.
País:
Portugal.
Pontos de contacto:
Secretária-Geral da Assembleia da República.
Telefone:
213917000.
Fax:
213917005.

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.4) Prazos de recepção das propostas ou dos pedidos de

participação:

Data: 15/05/2006.
Hora: 17.
IV.3.8) Condições de abertura das propostas:

Data: 16/05/2006.
Hora: 15.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VI.3) OUTRAS INFORMAÇÕES
Avisa-se os interessados ao concurso público n.º 5/2006, relativo à empreitada
de requalificação do espaço designado por Pombal do Palácio de São Bento,
cujo anúncio foi publicado no Diário da República, 3.ª série, de 21 de Março
de 2006, que, nos termos do n.º 3 do artigo 81.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de
2 de Março, foram prestados esclarecimentos, estando cópia junto às peças patentes
em concurso.
As datas para a recepção das propostas e realização do acto público do concurso
são as indicadas neste anúncio.

19 de Abril de 2006. — A Secretária-Geral, Adelina de Sá Carva-
lho. 3000200658

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL

FORÇA AÉREA

Grupo de Engenharia de Aeródromos
da Força Aérea

ANÚNCIO DE CONCURSO

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO, ENDEREÇOS E PONTOS DE CONTACTO
Designação oficial:
Ministério da Defesa Nacional, Força Aérea Portuguesa, Grupo de Engenharia
de Aeródromos da Força Aérea.
Endereço postal:
Grupo de Engenharia de Aeródromos da Força Aérea, Rua dos Pioneiros da
Aviação.
Localidade:
Alverca do Ribatejo.
Código postal:
2615-174.
País:
Portugal.
Pontos de contacto:
Grupo de Engenharia de Aeródromos, Rua dos Pioneiros da Aviação, 2615-
-174 Alverca do Ribatejo.
À atenção de:
MAJ/ENGAED Luís Reis.
Telefone:
219936031.
Fax:
219571045.
Correio electrónico:
lareis@emfa.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:
Outro: preencher anexo A.II.
As propostas ou pedidos de participação devem ser enviados para o seguinte
endereço:
Ver «pontos de contacto».

I.2) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE E SUAS PRINCIPAIS ACTIVIDA-
DES
Ministério ou outra autoridade nacional ou federal, incluindo as respectivas
repartições regionais ou locais.
A entidade adjudicante está a contratar por conta de outras entidades adjudi-
cantes:
Não.

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONTRATO

II.1) DESCRIÇÃO
II.1.1) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante:
Aquisição de uma central de fabricação de betão.
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.
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Principal local de entrega: GEAFA, 2615-174 Alverca do Ribatejo.
Código NUTS: PT171.
II.1.3) O anúncio implica:
Um contrato público.
II.1.5) Breve descrição do contrato ou das aquisições:
Aquisição de uma central de fabricação de betão, com misturador de duplo eixo
horizontal e uma capacidade de 2 m3 por amassadura.
II.1.6) Classificação CPV (Vocabulário Comum para os Contratos Públicos):
Objecto principal.
Vocabulário principal: 29524130.
II.1.7) O contrato está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos
(ACP)?
Não.
II.1.8) Divisão em lotes:
Não.
II.1.9) São aceites variantes:
Não.

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONTRATO
II.2.1) Quantidade ou extensão total:
Valor estimado, sem IVA: 250 000,00.
Divisa: euro.
II.2.2) Opções:
Não.

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONTRATO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas:
5% do valor global do contrato, com exclusão do IVA, a prestar no momento
da adjudicação.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam:
O pagamento será efectuado nos termos do estipulado no artigo 4.º do caderno
de encargos.
III.1.3) Forma jurídica que deve assumir o agrupamento de operadores econó-
micos adjudicatário:
Consórcio externo em regime de responsabilidade solidária.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
III.2.1) Situação pessoal dos operadores económicos, nomeadamente requisitos
em matéria de inscrição nos registos profissionais ou comerciais:
Informação e formalidades necessárias para verificar o cumprimento dos requisi-
tos:
As indicadas no programa do concurso.
III.2.2) Capacidade económica e financeira:
Informação e formalidades necessárias para verificar o cumprimento dos requisi-
tos:
As indicadas no n.º 2 do artigo 10.º do programa de concurso.
III.2.3) Capacidade técnica:
Informação e formalidades necessárias para verificar o cumprimento dos requisi-
tos:
As indicadas no n.º 3 do artigo 10.º do programa de concurso.

SECÇÃO IV: PROCESSO

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

IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
IV.2.1) Critérios de adjudicação:
Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta:
Os critérios enunciados no caderno de encargos, no convite à apresentação de
propostas ou para participar na negociação ou na memória descritiva.
IV.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 04/GEAFA/06.
IV.3.2) Publicações anteriores referentes ao mesmo projecto:
Não
IV.3.3) Condições para obtenção do caderno de encargos e dos documentos
complementares ou memória descritiva:
Prazo para a recepção de pedidos de documentos ou para aceder aos documen-
tos:
Data: 06/06/2006.
Hora: 16.
Documentos a título oneroso:
Sim.
Indicar preço: 75,00.
Divisa: euro.
Condições e modo de pagamento:
Ao valor referido acresce o IVA e poderá ser pago em cheque, numerário, de-
pósito ou transferência para o NIB 0035.0085.00085400.431.69, cujo titular é
o Serviço Administrativo e Financeiro da Direcção de Finanças da Força Aérea,
com conhecimento desta operação para o fax 214712786. O Processo pode ser
adquirido na morada indicada em I.3), das 9 às 16 horas, de segunda-feira a
sexta-feira.
IV.3.4) Prazos de recepção das propostas ou dos pedidos de participação:
Data: 19/06/2006.
Hora: 16.

IV.3.6) Língua ou línguas que podem ser utilizadas nas propostas ou nos pedi-
dos de participação:
PT.
IV.3.7) Período mínimo durante o qual o concorrente é obrigado a manter a
sua proposta:
Período em dias: 60 (a contar da data limite para recepção das propostas).
IV.3.8) Condições de abertura das propostas:
Data: 20/06/2006.
Hora: 10.
Lugar: sala de concursos do Grupo de Engenharia de Aeródromos da Força
Aérea — Alverca do Ribatejo.
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.1) TRATA-SE DE UM CONTRATO DE CARÁCTER PERIÓDICO
Não.

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

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO: 19/04/2006.

Anexo A

ENDEREÇOS SUPLEMENTARES E PONTOS DE CONTACTO

II) ENDEREÇOS E PONTOS DE CONTACTO JUNTO DOS QUAIS SE PODE
OBTER O CADERNO DE ENCARGOS E OS DOCUMENTOS COMPLEMEN-
TARES (INCLUINDO DOCUMENTOS RELATIVOS A UM SISTEMA DE AQUI-
SIÇÃO DINÂMICO)
Designação oficial:
Ministério da Defesa Nacional, Força Aérea Portuguesa, Tesouraria do Serviço
Administrativo e Financeiro da Direcção de Finanças da Força Aérea.
Endereço postal:
Avenida da Força Aérea Portuguesa.
Localidade:
Alfragide.
Código postal:
2724-506.
País:
Portugal.
Telefone:
214723625.
Fax:
214712786.

19 de Abril de 2006. — O Chefe do Serviço Administrativo e Fi-
nanceiro, Francisco Manuel de Sampaio Hilário. 3000200583

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA,
DO DESENVOLVIMENTO RURAL

E DAS PESCAS

Direcção Regional de Agricultura
da Beira Interior

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
DRABI — Direcção Regional
de Agricultura da Beira Interior

Endereço Código postal
Rua de Amato Lusitano, lote 3 6001-909 Castelo Branco

Localidade/Cidade País
Castelo Branco Portugal

Telefone Fax
272348600 272348625

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

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

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

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

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

II.1) DESCRIÇÃO

II.1.1) 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
Reabilitação das instalações do Sistema Incinerador do Laboratório Regional de
Alcains.

II.1.6) Descrição/objecto do concurso
O concurso tem por objecto: reabilitação das instalações do Sistema Incinerador
do Laboratório Regional de Alcains.
A empreitada terá as seguintes componentes:
1 — Obras de construção civil:
a) Demolições;
b) Execução de lajes aligeiradas (300 m2) e lintéis/vigas/pilares (21 m3) em betão
armado;
c) Execução de cobertura metálica (47 m2);
d) Execução de alvenarias (60 m2);
e) Execução de redes de água e esgotos.
2 — Sistema de ar tratado (3700 m3/h e 25 kW) e garantia em período determinado.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
O fornecimento situa-se no concelho de Castelo Branco, freguesia de Alcains, dis-
trito de Castelo Branco.

Código NUTS
PT 169.

II.1.8) Nomenclatura

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

Objecto 45.21.46.00-6 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

Objectos45.22.00.00-5 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
comple- 29.23.12.30-8 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
mentares\\.\\.\\.\\-\ \\\\-\\\\\-\\\\\-\

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

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

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

um lote ¢ vários lotes ¢ todos os lotes ¢

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

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO

II.2.1) Quantidade ou extensão total
O fornecimento será individualizado por lote, o valor base do concurso é de
166 000 euros, sendo o valor base do lote n.º 1 de 125 000 euros e do lote n.º 2
de 41 000 euros.

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

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

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO

III.1.1) Cauções e garantias exigidas
O adjudicatário deve prestar uma caução no valor de 5% do montante da empreita-
da, IVA não incluído.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
O modo de retribuição do adjudicatário é por preço global.

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
É permitida a apresentação de propostas por empresas ou grupos de empresas que
declarem a intenção de se constituírem juridicamente numa única entidade, ou em
consórcio externo, em regime de responsabilidade solidária, tendo em vista a cele-
bração do contrato, nos termos do Decreto-Lei n.º 231/81, de 28 de Julho, ou em
agrupamento complementar de empresas (ACE) quando lhe for adjudicado o contrato.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/do
prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a capacidade
económica, financeira e técnica mínima exigida
1 — Podem ser admitidos a concurso os concorrentes que cumprirem o estipulado
no n.º 6 do programa de concurso.
2 — A capacidade financeira e técnica dos concorrentes são avaliadas nos termos
dos n.os 19.3 e 19.4 do programa de concurso.

III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
Declaração emitida conforme o artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Ju-
nho.
Declaração emitida conforme o n.º 1 do artigo 96.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8
de Junho, e outros, conforme o caderno de encargos.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
Os solicitados no n.º 15.1 do programa de concurso.

III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Os solicitados no n.º 15.1 do programa de concurso.

III.3) CONDIÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS DE SERVIÇOS

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

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

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

NÃO    ¢       SIM    £

SECÇÃO IV: PROCESSOS

IV.1) TIPO DE PROCESSO

Concurso público ¢

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.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO

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

1
 — Preço — 60%;

2 — F
2
 — Valia técnica da proposta — 20%;

3 — F
3
 — Prazo — 20%.

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 02/2006.

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

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

Custo: 500 euros. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento:
O processo de concurso é fornecido mediante o pagamento de 500 euros, em di-
nheiro ou cheque traçado no valor de 500 euros, passado em nome da DRABI.

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

\\ /\\ /\\\\ ou 030 dias a contar da sua publicação no Diário
da República
Hora: 16 horas.
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IV.3.5) Língua ou línguas que podem ser utilizadas nas propostas ou nos pe-
didos de participação
ES DA DE EL EN FR IT NL PT FI SV Outra - país terceiro

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

Até \\ /\\ /\\\\ ou \\ meses e/ou 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
No dia útil seguinte à data limite para a apresentação de propostas  ¢
Hora: 10 horas e 30 minutos. Local: o acto público de abertura realiza-se na sede
da DRABI, Rua de Amato Lusitano, Estrada da Circunvalação, lote 3, Apartado
107, 6001-909 Castelo Branco.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

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

VI.3) O PRESENTE CONTRATO ENQUADRA-SE NUM PROJECTO/PROGRAMA
FINANCIADO PELOS FUNDOS COMUNITÁRIOS?
NÃO    £        SIM    ¢
Em caso afirmativo, indicar o projecto/programa, bem como qualquer referência útil
O meio de financiamento está enquadrado nos programas plurianuais previstos com
verbas a disponibilizar no âmbito do Programa AGRO; Medida 9-I; Projecto n.º
2002.09.0053097 — Reabilitação dos Laboratórios Regionais.

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
A adjudicação será feita individualmente por lote, não sendo obrigatória a apre-
sentação de propostas para todos os lotes.
Os critérios de adjudicação estão indicados no caderno de encargos.

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

ANEXO B — INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS LOTES

Lote n.° 01

1) Nomenclatura

1.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal Vocabulário complementar

Objecto 45.21.46.00-6 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

Objectos45.22.00.00-5 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
comple- \\.\\.\\.\\-\ \\\\-\\\\\-\\\\\-\
mentares\\.\\.\\.\\-\ \\\\-\\\\\-\\\\\-\

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

1.2) Outra nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC) **

2) Descrição sucinta
Reabilitação de edifícios existentes para instalação de incinerador de resíduos pe-
rigosos, incluindo novas construções.

3) Extensão ou quantidade

Lote n.° 02

1) Nomenclatura

1.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal Vocabulário complementar

Objecto 29.23.12.30-8 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

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

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

1.2) Outra nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC) **

2) Descrição sucinta
Equipamento de sistema de tratamento de ar para parte do edifício.

3) Extensão ou quantidade

* Cfr. descrito no Regulamento CPV 2151/2003, 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.
** CPA/CPC cfr. descrito no Regulamento 3696/93, publicado no Jornal Oficial das Comunida-
des Europeias n.º L342, de 31 de Dezembro, alterado pelo Regulamento 1232/98, da Comis-
são, de 17 de Junho, publicado no Jornal Oficial das Comunidades Europeias n.º L177, de 22 de
Junho.

18 de Abril de 2006. — Pelo Director Regional, o Subdirector
Regional, Francisco João Sanches Pires. 1000300342

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
DRABI — Direcção Regional
de Agricultura da Beira Interior

Endereço Código postal
Rua de Amato Lusitano, lote 3 6001-909 Castelo Branco

Localidade/Cidade País
Castelo Branco Portugal

Telefone Fax
272348600 272348625

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
drabi@drabi.min-agricultura.pt

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

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

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

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

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

II.1) DESCRIÇÃO

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

Combinação dos anteriores £

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

II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Aquisição de equipamento de detecção de resíduos perigosos para o Laboratório
Regional de Alcains.

II.1.6) Descrição/objecto do concurso
O concurso tem por objecto a aquisição de equipamento de detecção de resíduos
perigosos para o Laboratório Regional de Alcains.
O fornecimento terá as seguintes componentes:
1) Aparelho para HPLC, incluindo formação de pessoal e garantia em período de-
terminado;
2) Aparelho para GC, incluindo formação de pessoal e garantia em período deter-
minado;
3) Sistema de purificação de água para HPLC.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
O fornecimento situa-se no concelho de Castelo Branco, freguesia de Alcains, dis-
trito de Castelo Branco.

Código NUTS
PT 169.
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II.1.8) Nomenclatura

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

Objecto 33.25.32.21-3 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

Objectos33.25.33.10-4 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
comple- \\.\\.\\.\\-\ \\\\-\\\\\-\\\\\-\
mentares\\.\\.\\.\\-\ \\\\-\\\\\-\\\\\-\

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

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

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

um lote ¢ vários lotes ¢ todos os lotes ¢

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

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO

II.2.1) Quantidade ou extensão total
O fornecimento será individualizado por lote, o valor base do concurso é de
125 000 euros, sendo o valor base do lote n.º 1 de 70 000 euros, do lote n.º 2 de
40 000 euros e do lote n.º 3 de 15 000 euros.

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
O adjudicatário deve prestar uma caução no valor de 5% do montante do forneci-
mento, IVA não incluído.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
O modo de retribuição do adjudicatário é por preço global.

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
É permitida a apresentação de propostas por empresas ou grupos de empresas que
declarem a intenção de se constituírem juridicamente numa única entidade, ou em
consórcio externo, em regime de responsabilidade solidária, tendo em vista a cele-
bração do contrato, nos termos do Decreto-Lei n.º 231/81, de 28 de Julho, ou em
agrupamento complementar de empresas (ACE) quando lhe for adjudicado o contrato.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/do
prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a capacidade
económica, financeira e técnica mínima exigida
A capacidade financeira e técnica dos concorrentes é avaliada nos termos dos
n.os 19.3 e 19.4 do programa de concurso.

III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
Declaração emitida conforme o artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Ju-
nho.
Declaração emitida conforme o n.º 1 do artigo 96.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8
de Junho, e outros, conforme o caderno de encargos.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
Os solicitados no n.º 15.1 do programa de concurso.

III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Os solicitados no n.º 15.1 do programa de concurso.

III.3) CONDIÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS DE SERVIÇOS

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

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

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

NÃO    ¢       SIM    £

SECÇÃO IV: PROCESSOS

IV.1) TIPO DE PROCESSO

Concurso público ¢

Concurso limitado £

Concurso limitado com publicação de anúncio £

Concurso limitado sem publicação de anúncio £

Concurso limitado por prévia qualificação £

Concurso limitado sem apresentação de candidaturas £

Concurso limitado urgente £

Processo por negociação £

Processo por negociação com publicação prévia de anúncio £

Processo por negociação sem publicação prévia de anúncio £

Processo por negociação urgente £

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

1
 — Preço — 50%;

2 — F
2
 — Valia técnica da proposta — 30%;

3 — F
3
 — Prazo — 20%.

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 01/2006.

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

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

Custo: 100 euros. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento:
O processo de concurso é fornecido mediante o pagamento de 100 euros, em di-
nheiro ou cheque traçado, no valor de 100 euros, passado em nome da DRABI.

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

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

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

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

Até \\ /\\ /\\\\ ou \\ meses e/ou 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
Poderão assistir todos os interessados e intervir só os devidamente credenciados.

IV.3.7.2) Data, hora e local
No dia útil seguinte à data limite para a apresentação de propostas  ¢
Hora: 10 horas e 30 minutos. Local: o acto público de abertura realiza-se na sede
da DRABI, Rua de Amato Lusitano, Estrada da Circunvalação, lote 3, apartado
107, 6001-909 Castelo Branco.

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
O meio de financiamento está enquadrado nos programas plurianuais previstos com
verbas a disponibilizar no âmbito do Programa AGRO; Medida 9-I; Projecto
n.º 2002.09.0053097 — Reabilitação dos Laboratórios Regionais.

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
A adjudicação será feita individualmente por lote, não sendo obrigatória a apre-
sentação de propostas para todos os lotes.
Os critérios de adjudicação estão indicados no caderno de encargos.

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

ANEXO B — INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS LOTES

Lote n.° 01

1) Nomenclatura

1.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *
Vocabulário principal Vocabulário complementar

Objecto 33.25.32.21-3 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal
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Objectos\\.\\.\\.\\-\ \\\\-\\\\\-\\\\\-\
comple- \\.\\.\\.\\-\ \\\\-\\\\\-\\\\\-\
mentares\\.\\.\\.\\-\ \\\\-\\\\\-\\\\\-\

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

1.2) Outra nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC) **

2) Descrição sucinta
Equipamento para cromatografia líquida de alta resolução, composto por bomba,
injector automático, forno de colunas, detector diode array, detector de fluorcência
e sistema de derivação, entre outros.

3) Extensão ou quantidade

Lote n.° 02

1) Nomenclatura

1.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal Vocabulário complementar

Objecto 33.25.33.10-4 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

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

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

1.2) Outra nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC) **

2) Descrição sucinta
Equipamento para cromatografia de fase gasosa, composto por unidade central, sis-
tema de injecção detector de captura de electrões, detector termoiónico específico e
colunas, entre outros.

Lote n.° 03

1) Nomenclatura

1.1) Classificação CPV (Common Procurement Vocabulary) *

Vocabulário principal Vocabulário complementar

Objecto 33.25.32.21-3 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

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

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

1.2) Outra nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC) **

2) Descrição sucinta
Sistema de purificação de água para HPLC.

* Cfr. descrito no Regulamento CPV 2151/2003, 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.
** CPA/CPC cfr. descrito no Regulamento 3696/93, publicado no Jornal Oficial das Comunida-
des Europeias n.º L342, de 31 de Dezembro, alterado pelo Regulamento 1232/98, da Comis-
são, de 17 de Junho, publicado no Jornal Oficial das Comunidades Europeias n.º L177, de 22 de
Junho.

18 de Abril de 2006. — Pelo Director Regional, o Subdirector
Regional, Francisco João Sanches Pires. 1000300344

Instituto Nacional de Investigação Agrária
e das Pescas, I. P.
ANÚNCIO DE CONCURSO

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO, ENDEREÇOS E PONTOS DE CONTACTO
Designação oficial:
INIAP/IPIMAR.
Endereço postal:
Avenida de Brasília.
Localidade:
Lisboa.
Código postal:
1449-006.
País:
Portugal.

À atenção de:
Ramiro Gomes.
Telefone:
213027000.
Fax:
213015948.
Correio electrónico:
rgomes@ipimar.pt
Endereços internet:
Endereço do perfil de adquirente:
htpp://www.ipimar.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: governo central.

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONTRATO

II.1) DESCRIÇÃO
II.1.2) Tipo de contrato e local da realização das obras, da entrega dos forne-
cimentos ou da prestação de serviços:
b) Fornecimentos:
Compra.
Principal local de entrega: Olhão — Algarve.
Código NUTS: PT150.
II.1.3) O anúncio implica:
Um contrato público.
II.1.5) Breve descrição do contrato ou das aquisições:
Contrato de fornecimento de bens.
II.1.6) Classificação CPV (Vocabulário Comum para os Contratos Públicos):
Objecto principal.
Vocabulário principal: 35115000.

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 da adjudicação, com exclusão do IVA.

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:
V. artigo 10.º do programa de concurso.
III.2.2) Capacidade económica e financeira:

Informação e formalidades necessárias para verificar o cumprimento dos requisi-
tos:
V. artigo 10.º do programa de concurso.
III.2.3) Capacidade técnica:

Informação e formalidades necessárias para verificar o cumprimento dos requisi-
tos:
V. artigo 10.º do programa de concurso

SECÇÃO IV: PROCESSO

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

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

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.4) Prazos de recepção das propostas ou dos pedidos de participação:
Data: 22/06/2006.
Hora: 17.
IV.3.6) Língua ou línguas que podem ser utilizadas nas propostas ou nos pedi-
dos de participação:
PT.
IV.3.7) Período mínimo durante o qual o concorrente é obrigado a manter a
sua proposta:
Período em dias: 60 (a contar da data limite para recepção das propostas).

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO: 21/04/2006.

21 de Abril de 2006. — Director de Serviços de Administração,
Ramiro Gomes. 3000200794
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MINISTÉRIO DA SAÚDE

Direcção-Geral da Saúde

Hospitais da Universidade de Coimbra
ANÚNCIO DE CONCURSO

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO, ENDEREÇOS E PONTOS DE CONTACTO
Designação oficial:
Hospitais da Universidade de Coimbra.
Endereço postal:
Avenida de Bissaya Barreto, 235.
Localidade:
Coimbra.
Código postal:
3000-075.
País:
Portugal.
Pontos de contacto:
Hospitais da Universidade de Coimbra, Avenida de Bissaya Barreto, 235 (Ser-
viço de Aprovisionamento — Armazém 02), 3000-075 Coimbra.
À atenção de:
Daniel Félix.
Telefone:
239400512.
Fax:
239823338.
Correio electrónico:
francisco@huc.min-saude.pt
Mais informações podem ser obtidas no seguinte endereço:
Ver «pontos de contacto».
Caderno de encargos e documentos complementares (incluindo documentos para
diálogo concorrencial e para um Sistema de Aquisição Dinâmico) podem ser
obtidos no seguinte endereço:
Ver «pontos de contacto».
As propostas ou pedidos de participação devem ser enviados para o seguinte
endereço:
Ver «pontos de contacto».

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONTRATO

II.1) DESCRIÇÃO
II.1.1) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante:
Material de tratamento — diálise.
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: Serviço de Aprovisionamento — Armazém 02 —
piso —2.
II.1.3) O anúncio implica:
Um contrato público.
II.1.5) Breve descrição do contrato ou das aquisições:
Agulhas, cateteres, hemoperfusores, filtros, linhas, sacos de efluente, guias, sets
para monitor, plasmafiltros, clamps.
II.1.6) Classificação CPV (Vocabulário Comum para os Contratos Públicos):
Objecto principal.
Vocabulário principal: 33181520.
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:
Conforme lista de material constante do caderno de encargos e programa de
concurso

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:
Declaração emitida conforme modelo constate do anexo 1 (artigo 33.º) do ca-
derno de encargos e programa do concurso
Declaração na qual o concorrente indique o seu nome, número fiscal de contri-
buinte, número do bilhete de identidade ou de pessoa colectiva, estado civil e

domicílio, no caso de ser uma pessoa colectiva, a denominação social, sede,
filiais que interessem à execução do contrato, nome dos titulares dos corpos
sociais e de outras pessoas com poderes para a obrigarem, registo comercial e
das alterações do pacto social.
III.2.2) Capacidade económica e financeira:
Informação e formalidades necessárias para verificar o cumprimento dos requisi-
tos:
Declaração bancária adequada, conforme anexo 2 do caderno de encargos e pro-
grama do concurso.
III.2.3) Capacidade técnica:
Informação e formalidades necessárias para verificar o cumprimento dos requisi-
tos:
Lista dos principais bens fornecidos nos últimos três anos, respectivos montan-
tes, datas e destinatários, a comprovar por declaração destes.
Apresentação de prova do pagamento das taxas devidas ao INFARMED ou ao
INSA, nos termos do despacho n.º 15 247/2004 (2.ª série), do Ministro da
saúde, publicado no Diário da República, n.º 177, de 29 de Julho de 2004.
Para efeito da prova prevista neste despacho deverão os candidatos requerer ao
INFARMED ou ao INSA, declaração comprovativa de que dispõem da sua
situação regularizada quanto aos mencionados tributos.

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:
Qualidade — 50;
Mérito técnico — 40;
Preço — 5;
Prazo de entrega — 5.
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:
120024-2006.
IV.3.3) Condições para obtenção do caderno de encargos e dos documentos
complementares ou memória descritiva:
Prazo para a recepção de pedidos de documentos ou para aceder aos documen-
tos:
Data: 15/06/2006.
Hora: 17.
Documentos a título oneroso:
Sim.
Indicar preço: 25
Divisa: euro.
Condições e modo de pagamento:
As cópias do concurso serão fornecidas pelo Serviço de Aprovisionamento dos
HUC, Sector de Material Clínico — Armazém 02; mediante pagamento através
de cheque ou vale postal endossado ao tesoureiro dos Hospitais da Universida-
de de Coimbra; numerário, sendo esta forma de pagamento efectuada na Tesou-
raria dos HUC, no acto de levantamento do caderno de encargos e programa de
concurso.
IV.3.4) Prazos de recepção das propostas ou dos pedidos de participação:
Data: 16/06/2006.
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:

Data: 31/12/2006.
IV.3.8) Condições de abertura das propostas:

Data: 19/06/2006.
Hora: 10.
Lugar: Serviço de Aprovisionamento — Armazém 02 — piso —2.
Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas:
Sim.
Apenas podendo nele intervir os concorrentes e seus representantes, devidamen-
te credenciados para o efeito.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

VI.3) OUTRAS INFORMAÇÕES
Os valores referidos em IV.2.1) devem ser lidos como percentuais.
O prazo de execução do concurso iniciar-se-á com a adjudicação ou a celebração
do contrato escrito e terá a sua conclusão em 31 de Dezembro de 2006.

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO: 21/04/2006.

18 de Abril de 2006. — O Director do Serviço de Aprovisiona-
mento, José António Bronze. 3000200648
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ANÚNCIO DE CONCURSO

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO, ENDEREÇOS E PONTOS DE CONTACTO
Designação oficial:
Hospitais da Universidade de Coimbra.
Endereço postal:
Avenida Bissaya Barreto, 235.
Localidade:
Coimbra.
Código postal:
3000-075.
País:
Portugal.
Pontos de contacto:
Hospitais da Universidade de Coimbra, Avenida de Bissaya Barreto, 235 (Ser-
viço de Aprovisionamento — Armazém 02), 3000-075 Coimbra.
À atenção de:
Daniel Félix.
Telefone:
239400512.
Fax:
239823338.
Correio electrónico:
francisco@huc.min-saude.pt
Mais informações podem ser obtidas no seguinte endereço:
Ver «pontos de contacto».
Caderno de encargos e documentos complementares (incluindo documentos para
diálogo concorrencial e para um Sistema de Aquisição Dinâmico) podem ser
obtidos no seguinte endereço:
Ver «pontos de contacto».
As propostas ou pedidos de participação devem ser enviados para o seguinte
endereço:
Ver «pontos de contacto».

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONTRATO

II.1) DESCRIÇÃO
II.1.1) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante:
Dialisadores.
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: Serviço de Aprovisionamento — Armazém 02 —
piso —2.
II.1.3) O anúncio implica:
Um contrato público.
II.1.5) Breve descrição do contrato ou das aquisições:
Dialisadores de alto e baixo fluxo; diasafes para monitor.
II.1.6) Classificação CPV (Vocabulário Comum para os Contratos Públicos):
Objecto principal.
Vocabulário principal: 33181200.
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:
9000 dialisadores alto fluxo; 500 dialisadores baixo fluxo; 30 diasafespara
monitor. Conforme lista de material anexa ao caderno de encargos e programa
de concurso.

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:
Declaração na qual o concorrente indique o seu nome, número fiscal de contri-
buinte, número do bilhete de identidade ou de pessoa colectiva, estado civil e
domicílio, no caso de ser uma pessoa colectiva, a denominação social, sede,
filiais que interessem à execução do contrato, nome dos titulares dos corpos
sociais e de outras pessoas com poderes para a obrigarem, registo comercial e
das alterações do pacto social.
Declaração emitida conforme modelo constate do anexo 1 (artigo 33.º) do ca-
derno de encargos e programa do concurso.
III.2.2) Capacidade económica e financeira:
Informação e formalidades necessárias para verificar o cumprimento dos requisi-
tos:
Declaração bancária adequada, conforme anexo 2 do caderno de encargos e pro-
grama do concurso.

III.2.3) Capacidade técnica:
Informação e formalidades necessárias para verificar o cumprimento dos requisitos:
Lista dos principais bens fornecidos nos últimos três anos, respectivos montan-
tes, datas e destinatários, a comprovar por declaração destes.
Apresentação de prova do pagamento das taxas devidas ao INFARMED ou ao
INSA, nos termos do despacho n.º 15 247/2004 (2.ª série), do Ministro da
Saúde, publicado no Diário da República, n.º 177, de 29 de Julho de 2004.
Para efeito da prova prevista neste despacho, deverão os candidatos requerer ao
INFARMED ou ao INSA declaração comprovativa de que dispõem da sua si-
tuação regularizada quanto aos mencionados tributos.

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:
Qualidade — 50;
Mérito técnico — 40;
Preço — 5;
Prazo de entrega — 5.
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:
120023-2006.
IV.3.3) Condições para obtenção do caderno de encargos e dos documentos
complementares ou memória descritiva:
Prazo para a recepção de pedidos de documentos ou para aceder aos documen-
tos:
Data: 29/05/2006.
Hora: 17.
Documentos a título oneroso:
Sim.
Indicar preço: 25.
Divisa: euro.
Condições e modo de pagamento:
As cópias do processo de concurso serão fornecidas pelo Serviço de Aprovisio-
namento dos HUC, Sector de Material Clínico — Armazém 02, mediante o
pagamento através de cheque ou vale postal endossado ao tesoureiro dos Hos-
pitais da Universidade de Coimbra; numerário, sendo esta forma de pagamento
efectuada na Tesouraria dos HUC, no acto de levantamento do caderno de en-
cargos e programa de concurso.
IV.3.4) Prazos de recepção das propostas ou dos pedidos de participação:
Data: 30/05/2006.
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:
Data: 31/12/2006.
IV.3.8) Condições de abertura das propostas:
Data: 31/05/2006.
Hora: 10.
Lugar: Serviço de Aprovisionamento — Armazém 02 — piso —2.
Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas:
Sim.
Apenas podendo nele intervir os concorrentes e seus representantes, devidamen-
te credenciados para o efeito.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

VI.3) OUTRAS INFORMAÇÕES
Os valores referidos em IV.2.1) devem ser lidos como percentuais.
O prazo de execução do concurso iniciar-se-á com a adjudicação ou a celebração
do contrato escrito e terá a sua conclusão em 31 de Dezembro de 2006.

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO: 21/04/2006.

19 de Abril de 2006. — O Director do Serviço de Aprovisiona-
mento, José António Bronze. 3000200647

ANÚNCIO DE CONCURSO

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO, ENDEREÇOS E PONTOS DE CONTACTO
Designação oficial:
Hospitais da Universidade de Coimbra.
Endereço postal:
Avenida de Bissaya Barreto, 235.
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Localidade:
Coimbra.
Código postal:
3000-075.
País:
Portugal..

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VI.3) OUTRAS INFORMAÇÕES
Nos termos do n.º 3 do artigo 93.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho,
avisam-se todos os interessados que foram prestados esclarecimentos no âmbito
do concurso público n.º 190002/2006, para o fornecimento de software para o
Serviço de Patologia Clínica dos HUC. Os esclarecimentos serão comunica-
dos, por escrito, a todas as empresas que levantaram ou venham a levantar as
peças que servem de base ao concurso e encontram-se junto do processo, po-
dendo ser consultados.
O anúncio do referido concurso público foi publicado no suplemento do Jornal
Oficial da União Europeia, S58, de 24 de Março de 2006, e no Diário da
República, 3.ª série, n.º 63, de 29 de Março de 2006, posteriormente rectifica-
do no n.º 67, de 4 de Abril de 2006, também da 3.ª série.

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO: 21/04/2006.

21 de Abril de 2006. — O Director do Serviço de Aprovisiona-
mento, José António Bronze. 3000200646

MINISTÉRIO DA CULTURA

Instituto Português do Património Arquitectónico

Direcção Regional de Évora

ANÚNCIO DE CONCURSO

Obras ¢

Fornecimentos £

Serviços £

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

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Instituto Português do Património Divisão de Obras, Conservação
Arquitectónico e Restauro
Direcção Regional de Évora

Endereço Código postal
Casa de Burgos, Rua de Burgos, 5 7000-863

Localidade/Cidade País
Évora Portugal

Telefone Fax
266769800; ext.: 212 e 302 266769856

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
dre.ippar@ippar.pt www.ippar.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 n.º 11/IPPAR/E/2006 — Recuperação e consolidação do edifício
do Paiol, instalação de iluminação exterior e criação de instalações sanitárias.

II.1.6) Descrição/objecto do concurso
A empreitada consiste essencialmente em obras de recuperação e consolidação do
edifício do Paiol, criação de um circuito de visita às estruturas arqueológicas des-
cobertas — barbacã, instalação de iluminação exterior no percurso entre a entrada
do Castelo e o Paiol e a criação de instalações sanitárias. Todos os trabalhos que
impliquem o revolvimento do solo e subsolo deverão ser acompanhados por um
arqueólogo.

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

Código NUTS
1.4.04.04.

II.1.8) Nomenclatura

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

Objecto 45.45.31.00-8 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

Objectos74.23.15.00-2 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
comple- 28.11.23.17-5 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
mentares28.11.00.00-6 \\\\-\\\\\-\\\\\-\

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

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

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

um lote £ vários lotes £ todos os lotes £

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

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO

II.2.1) Quantidade ou extensão total
Preço base: 158 500 euros.

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

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

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO

III.1.1) Cauções e garantias exigidas
O valor da caução a prestar pelo adjudicatário será de 5% do valor da adjudicação,
nos termos do artigo 113.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
Empreitada por série de preços, nos termos do artigo 18.º, n.º 1, do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março. A empreitada será financiada pelo Orçamento do Estado
e pelo FEDER. Os trabalhos serão pagos nos termos dos artigos 207.º, 211.º e
212.º do mesmo diploma.

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
Poderão concorrer consórcios ou agrupamentos complementares, nos termos do ar-
tigo 19.º do Decreto-Lei n.º 61/99, de 2 de Março.

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 nos termos dos artigos 67.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março,
e de acordo com o estabelecido no programa de concurso.
Quando, justificadamente, o concorrente não estiver em condições de apresentar os
documentos exigidos pelo dono de obra relativos à sua capacidade financeira e
económica, nomeadamente por ter iniciado a sua actividade há menos de três anos,
pode comprovar essa capacidade através de outros documentos que o dono da obra
julgue adequados para o efeito.
A fixação de critérios de avaliação da capacidade financeira e económica dos con-
correntes para a execução da obra posta a concurso deverá ser feita com base no
quadro de referência constante da portaria em vigor, publicada ao abrigo do artigo
8.º do Decreto-Lei n.º 61/99, de 2 de Março, não podendo ser excluído nenhum
concorrente que, no mínimo, apresente cumulativamente os valores do quartil infe-
rior previstos nessa portaria.

III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
Certificado de classificação como empreiteiro geral de reabilitação e conservação de
edifícios, de acordo com o estabelecido na Portaria n.º 19/2004, de 10 de Janeiro,
contendo as seguintes autorizações: 10.ª subcategoria da 1.ª categoria, de classe
correspondente ao valor total da obra, e 2.ª e 6.ª subcategorias da 1.ª categoria, 1.ª
subcategoria da 4.ª categoria e 12.ª subcategoria da 5.ª categoria, todas de classes
correspondentes à parte dos trabalhos a que respeitam.
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III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
Documento comprovativo da regularização da situação contributiva para com a
segurança social portuguesa, emitido pelo Instituto de Gestão Financeira da Segu-
rança Social, e, se for o caso, certificado equivalente emitido pela autoridade com-
petente do Estado de que a empresa seja nacional ou no qual se situe o seu esta-
belecimento principal; qualquer dos documentos referidos deve ser acompanhado de
declaração de compromisso de honra do cumprimento das obrigações respeitantes
ao pagamento das quotizações para a segurança social no espaço económico euro-
peu.
Declaração prevista no artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 236/95, de 13 de Setembro,
comprovativa da regularização da situação tributária perante o Estado Português, e,
se for o caso, certificado equivalente emitido pela autoridade competente do Estado
de que a empresa seja nacional ou no qual se situe o seu estabelecimento princi-
pal; qualquer dos documentos referidos deve de ser acompanhado de declaração,
sob compromisso de honra, de cumprimento das obrigações no que respeita ao pa-
gamento de impostos e taxas no espaço económico europeu.
Documento emitido pelo Banco de Portugal, no mês em que o concurso tenha sido
aberto no mês anterior ou posterior, que mencione as responsabilidades da empresa
no sistema financeiro e, se for o caso, documento equivalente emitido pelo banco
central do Estado de que a empresa seja nacional ou no qual se situe o seu esta-
belecimento principal;
Cópia simples da última declaração periódica de rendimentos para efeitos de IRS
ou IRC, na qual se contenha o carimbo «Recibo», se for o caso, documento equi-
valente apresentado, para efeitos fiscais, no Estado de que a empresa seja nacional
ou no qual se situe o seu estabelecimento principal; se se tratar de início de acti-
vidade, deverá ser apresentada cópia simples da respectiva declaração.
Outros documentos a apresentar apenas pelos concorrentes titulares de certificado
de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados de um dos Estados mencio-
nados no anexo I do programa de concurso:
a) Certificado de classificação de empreiteiro de obras públicas (ou cópia simples
do mesmo), emitido pelo IMOPPI, contendo as autorizações referidas no n.º 1.6.2,
e, se for o caso, declaração que
mencione os subempreiteiros;
Ou, caso o concorrente não possua o certificado indicado na alínea a):
b) Certificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados (ou cópia
simples do mesmo), adequado à obra posta a concurso, que indique os elemen-
tos de referência relativos à idoneidade, à capacidade financeira e económica e à
capacidade técnica que permitiram aquela inscrição e justifique a classificação
atribuída nessa lista, emitido por uma das entidades indicadas no n.º 1 do anexo
I do programa de concurso e, se for o caso, declaração que mencione os subem-
preiteiros.
Outros documentos a apresentar apenas pelos concorrentes não titulares de certifi-
cado de classificação de empreiteiro de obras públicas emitido pelo IMOPPI ou
que não apresentem certificados de inscrição em lista oficial de empreiteiros apro-
vados, bem como pelos concorrentes nacionais dos Estados signatários do Acordo
sobre Contratos Públicos, da Organização Mundial do Comércio, referidos no anexo
II do programa de concurso:
a) Balanços ou extractos desses balanços, sempre que a publicação dos balanços
seja exigida pelo Estado de que a empresa seja nacional ou no qual se situe o seu
estabelecimento principal;
b) Declaração sobre o volume de negócios global da empresa e o seu volume de
negócios em obra nos três últimos exercícios, assinada pelo representante legal da
empresa.

III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Certificados de habilitações literárias e profissionais dos quadros da empresa e dos
responsáveis pela orientação da obra, designadamente: director técnico da emprei-
tada e representante permanente do empreiteiro na obra.
Lista das obras executadas da mesma natureza da que é posta a concurso,
acompanhada de certificados de boa execução relativos às obras mais impor-
tantes; os certificados devem referir o montante, data e local de execução das
obras e se as mesmas foram executadas de acordo com as regras da arte e regu-
larmente concluídas.
Declaração, assinada pelo representante da empresa, que mencione o equipamento
principal a utilizar na obra e, se for o caso, o equipamento de características espe-
ciais, indicando, num e noutro caso, se se trata de equipamento próprio, alugado
ou sob qualquer outra forma.
Declaração, assinada pelo representante legal da empresa, que mencione os técnicos,
serviços técnicos e encarregados, estejam ou não integrados na empresa, a afectar à
obra, para além dos acima indicados.
Relativamente à capacidade financeira e económica, os concorrentes deverão apre-
sentar ainda os seguintes documentos: Declarações periódicas de rendimentos para
efeitos de IRC dos últimos três anos e respectivos balancetes;
Outros documentos a apresentar apenas pelos concorrentes titulares de certificado
de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados de um dos Estados mencio-
nados no anexo I do programa de concurso:
a) Certificado de classificação de empreiteiro de obras públicas (ou cópia simples
do mesmo), emitido pelo IMOPPI, contendo as autorizações referidas no n.º 1.6.2,
e, se for o caso, declaração que
mencione os subempreiteiros;
Ou, caso o concorrente não possua o certificado indicado na alínea a):
b) Certificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados (ou cópia
simples do mesmo), adequado à obra posta a concurso, que indique os elemen-
tos de referência relativos à idoneidade, à capacidade financeira e económica e à
capacidade técnica que permitiram aquela inscrição e justifique a classificação
atribuída nessa lista, emitido por uma das entidades indicadas no n.º 1 do ane-
xo I do programa de concurso e, se foro caso, declaração que mencione os su-
bempreiteiros.

Outros documentos a apresentar apenas pelos concorrentes não titulares de certifi-
cado de classificação de empreiteiro de obras públicas emitido pelo IMOPPI ou
que não apresentem certificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprova-
dos, bem como pelos concorrentes nacionais dos Estados signatários do Acordo
sobre Contratos Públicos, da Organização Mundial do Comércio, referidos no anexo
II do programa do concurso:
a) Declaração, assinada pelo representante legal da empresa, que inclua a lista das
obras executadas nos últimos cinco anos, acompanhada de certificados de boa exe-
cução relativos às obras mais importantes; os certificados devem referir o montante,
data e local de execução das obras e se as mesmas foram executadas de acordo com
as regras da arte e regularmente concluídas;
b) Declaração relativa aos efectivos médios anuais da empresa e ao número dos seus
quadros nos três últimos anos, assinada pelo representante legal da empresa.

SECÇÃO IV: PROCESSOS

IV.1) TIPO DE PROCESSO

Concurso público ¢

IV.1.1) Já foram seleccionados candidatos?

NÃO    ¢        SIM   £

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

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

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

Por ordem decrescente de importância NÃO £ SIM £

ou

B2) Os critérios indicados no caderno de encargos ¢

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante
Concurso público n.º 11/IPPAR/E/2006.

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

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

Custo: 50 euros mais (30,17 euros mais IVA). Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento:
As cópias podem ser solicitadas até às 17 horas do 6.º dia útil anterior à realização
do acto público, na firma em anexo, mediante o pagamento de 30,17 euros, acresci-
dos de IVA à taxa legal em vigor, e mediante a comprovação documental de prévio
pagamento ao IPPAR de 50 euros, conforme tabela de taxas do Instituto, constante
da Portaria n.º 359/2004, de 5 de Abril.

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
Só poderão intervir no acto do concurso as pessoas que, para o efeito, estiverem
devidamente credenciadas pelos concorrentes, bastando, para tanto, no caso de in-
tervenção do titular de empresa em nome individual, a exibição do seu bilhete de
identidade e, no caso de intervenção dos representes de empresa em nome indivi-
dual e de sociedades ou de agrupamentos complementares de empresas, a exibição
dos respectivos bilhetes de identidade e de uma credencial passada por quem obri-
gue a empresa em nome individual, sociedade ou agrupamento da qual constem o
nome e o número do bilhete de identidade do(s) representante(s).

IV.3.7.2) Data, hora e local
No dia útil seguinte à data limite para a apresentação de propostas  ¢
Hora: 9 horas e 30 minutos. Local: Casa de Burgos, Évora.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

VI.3) O PRESENTE CONTRATO ENQUADRA-SE NUM PROJECTO/PROGRAMA
FINANCIADO PELOS FUNDOS COMUNITÁRIOS?
NÃO    £        SIM    ¢
Em caso afirmativo, indicar o projecto/programa, bem como qualquer referência útil
Programa Operacional da Cultura.
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VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
Capacidade económica e financeira: a avaliação da capacidade económica e finan-
ceira dos concorrentes será feita com base nos seguintes rácios: liquidez geral,
autonomia financeira e grau de cobertura do imobilizado.

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.

ANEXO A

1.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Organismo À atenção de
Recicloteca

Endereço Código postal
Rua do Apóstolo, 7 7000-528

Localidade/Cidade País
Évora Portugal

Telefone Fax
266758626 266704829

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
mail@recicloteca.jazznet.pt www.recicloteca.com

19 de Abril de 2006. — Pelo Presidente, o Vice-Presidente, Hen-
rique Parente. 3000200596

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

Secretaria Regional do Ambiente e do Mar

Direcção Regional do Ordenamento do Território
e dos Recursos Hídricos

ANÚNCIO DE CONCURSO

Obras ¢

Fornecimentos £

Serviços £

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

NÃO    ¢         SIM    £

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Direcção Regional do Ordenamento Presidente do Júri do Concurso
do Território e dos Recursos
Hídricos

Endereço Código postal
Rua de Antero de Quental, 9-C, 9500-160 Ponta Delgada
2.º piso, Edifícios dos CTT

Localidade/Cidade País
Ponta Delgada Portugal

Telefone Fax
296628856 296286500

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
drotrh@azores.gov.pt

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

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

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

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

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

Governo central £ Instituição Europeia £

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

II.1) DESCRIÇÃO

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

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

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

Combinação dos anteriores £

II.1.3) Tipo de contrato de serviços

Categoria de serviços   \\

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

II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Empreitada de intervenção na ribeira do Coucinho — freguesia do Porto Formoso —
concelho da Ribeira Grande — ilha de São Miguel — Açores.

II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Demolição e construção de duas pontes, escavações no leito da ribeira, execução de
um muro lateral à ribeira, execução de ramais de esgotos, montagem, construção,
desmontagem, demolição e manutenção do estaleiro.
Valor para efeito do concurso: 129 218,83 euros mais IVA.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Na freguesia do Porto Formoso, concelho da Ribeira Grande, ilha de São Miguel,
Região Autónoma dos Açores, Portugal.

Código NUTS
PT200.

II.1.8) Nomenclatura

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

Objecto 45.00.00.00-7 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

Objectos45.10.00.00-0 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
comple- 45.20.00.06-9 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
mentares45.11.20.00-5 \\\\-\\\\\-\\\\\-\

45.22.10.00-2 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
45.22.11.11-3 \\\\-\\\\\-\\\\\-\

II.1.8.2) Outra  nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC) **
Secção F (Construção), divisão 45 (Construção), grupo 45.1 (Trabalhos de prepara-
ção dos locais de construção), classe 45.11 (Trabalhos de demolição e terraplana-
gens), categoria 45.11.2 (Trabalhos de construção e terraplanagens), subcategoria
45.11.24 (Outros trabalhos de escavação e terraplanagens), grupo 45.2 [Constru-
ção de edifícios (no todo ou em parte); engenharia civil], classe 45.21 (Trabalhos
de construção geral de edifícios e de engenharia civil), categoria 45.21.2 (Traba-
lhos de construção de pontes, viadutos, túneis e passagens subterrâneas), subcate-
goria 45.21.21 (Trabalhos de construção de pontes e viadutos), classe 45.25 (Ou-
tros trabalhos especializados de construção), categoria 45.25.3 (Trabalhos em be-
tão), subcategoria 45.23.31 (Trabalhos em betão armado).

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
Estaleiro, 567,46 m3 de escavações, 52,80 m3 de aterros, 53,52 m2 de desmatações,
246,73 m3 de fornecimento e aplicação de betão, 16 628,04 kg de fornecimento e
aplicação de ferro, 389,56 m2 de cofragens, 92,10 m de perfis de aço, execução de
dois ramais de esgoto e o fornecimento de telas finais.

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 180 a partir da data da consignação (para
obras)

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO

III.1.1) Cauções e garantias exigidas
Ao adjudicatário será exigida uma prestação de uma caução no valor de 5% do
valor da adjudicação.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
Financiamento com verbas comunitárias e regionais.
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De acordo com o preceituado nos artigos 21.º e 202.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de
2 de Março, os trabalhos executados são medidos mensalmente e os pagamentos
são efectuados com base nas quantidades apuradas, às quais se aplicam os corres-
pondentes preços unitários.

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
Agrupamentos de empresas sem que entre elas exista qualquer modalidade jurídi-
ca de associação, desde que todas as empresas satisfaçam as condições do caderno
de encargos. A constituição jurídica dos agrupamentos não é exigida na apresen-
tação da proposta, mas as empresas agrupadas serão responsáveis perante a enti-
dade adjudicante pela manutenção da sua proposta com as legais consequências.
No caso de a adjudicação ser feita a um agrupamento de empresas, estas
associar-se-ão obrigatoriamente, antes da celebração do contrato, na modalidade
de consórcio externo em regime de responsabilidade solidária, indicando logo
quem é o líder do consórcio.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/do
prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a capacidade
económica, financeira e técnica mínima exigida
Concorrentes que comprovem a sua idoneidade, capacidade financeira, económica e
técnica, nos termos dos artigos 67.º e seguintes do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de
Março, nomeadamente:
a) Concorrentes não titulares de alvarás de construção ou que não apresentem cer-
tificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados, devem apresentar
os documentos indicados no artigo 67.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março,
e respeitar índices mínimos de liquidez geral, de autonomia financeira e de grau de
cobertura de imobilizado;
b) Concorrentes não titulares de alvarás de construção que apresentem certifica-
do de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados de Estado pertencente
ao espaço económico europeu, devem apresentar os documentos indicados no
artigo 68.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, e respeitar índices míni-
mos de liquidez geral, de autonomia financeira e de grau de cobertura de imobi-
lizado;
c) Concorrentes titulares de alvarás de construção, devem apresentar os documen-
tos indicados no artigo 69.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março e ser possui-
dores das seguintes habilitações:
c.1) Da 1.ª subcategoria (Estruturas e elementos de betão) da 1.ª categoria (Edifícios
e elementos de betão) e da classe correspondente ao valor da proposta;
c.2) Das 2.ª (Movimentação de terras) e 9.ª (Armaduras para betão armado) subcate-
gorias da 5.ª categoria (Outros trabalhos) e das classes correspondentes ao valor
dos trabalhos especializados que lhe digam respeito.

III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
a) No caso de agrupamento de empresas, deverá ser apresentado o acordo-promes-
sa celebrado entre as empresas interessadas, relativo às formas de associação regu-
ladas pelo quadro legal vigente;
b) Declaração na qual os concorrentes indiquem o seu nome, morada, estado civil,
número fiscal de contribuinte, número do bilhete de identidade ou, no caso de pes-
soa colectiva, a denominação social, número de pessoa colectiva, sede, filiais que
interessem à execução do contrato, objecto social, nome dos titulares dos corpos
sociais e de outras pessoas com poderes para a obrigarem, conservatória do registo
comercial onde se encontra matriculada e o seu número de matrícula nessa conser-
vatória.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
a) Documento emitido pelo Banco de Portugal, no mês em que o concurso tenha
sido aberto ou no mês anterior ou posterior, que mencione as responsabilidades
da empresa no sistema financeiro e, se for o caso, documento equivalente emitido
pelo banco central do Estado de que a empresa seja nacional ou no qual se situe o
seu estabelecimento principal;
b) Cópia autenticada da última declaração periódica de rendimentos para efeitos
de IRS ou IRC, na qual se contenha o carimbo «Recibo», e, se for o caso, do-
cumento equivalente apresentado, para efeitos fiscais, no Estado de que a empre-
sa seja nacional ou no qual se situe o seu estabelecimento principal; se se tratar
de início de actividade, a empresa deve apresentar cópia autenticada da respecti-
va declaração;
c) Cópias das declarações anuais para efeitos de IRS, acompanhadas do respectivo
anexo I, ou IRC, acompanhada do respectivo anexo A, relativas ao último exercício
e aos três anos (Portaria n.º 1547/2002, de 24 de Dezembro, e Decreto-Lei n.º 12/
2004, de 9 de Janeiro), e, se for o caso, documentos equivalentes apresentados, para
efeitos fiscais, no Estado de que a empresa seja nacional ou no qual se situe o seu
estabelecimento principal.

III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
a) Certificados de habilitações literárias e profissionais dos quadros da empresa e
dos responsáveis pela orientação da obra, designadamente do director técnico da
empreitada e do representante permanente do empreiteiro na obra;
b) Lista das obras executadas da mesma natureza da obra posta a concurso, acom-
panhada de certificados de boa elaboração/execução relativos às obras mais impor-
tantes; os certificados devem referir o montante, data, local de execução das obras e
se as mesmas foram executadas de acordo com as regras da arte e regularmente con-
cluídas;
c) Declaração, assinada pelo representante legal da empresa, que mencione o equi-
pamento e a ferramenta especial a utilizar na obra e se é própria, alugada ou de
qualquer forma;
d) Declaração, assinada pelo representante da empresa, que mencione os técnicos e
os serviços técnicos, estejam ou não integrados na empresa, a afectar à obra, para
além dos indicados na alínea a) deste ponto.

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: 50%;
2 Credibilidade e coerência de preços: 25%;
3 Programação proposta e sua adequabilidade às condições locais: 15%;
4 Dimensionamento dos meios mecânicos e humanos para o tipo e importância da
obra: 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 02 DROTRHSMIGUEL.

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 mais IVA. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento:
Pagamento adiantado em numerário ou em cheque emitido a favor do tesoureiro da
Vice-Presidência do Governo Regional, através de guia a emitir pela Direcção Re-
gional do Ordenamento do Território e dos Recursos Hídricos.

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: 15 horas.
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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
As interessadas e as que pretendem intervir devidamente credenciadas.

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: Direcção Regional do Ordenamento do Território e dos
Recursos Hídricos, Avenida de Antero de Quental, 9-C, 2.º piso, Ponta Delgada,
9500-160 Ponta Delgada.

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
FEDER — PRODESA.

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES

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

\\ /\\ /\\\\

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

20 de Abril de 2006. — O Director Regional do Ordenamento do
Território e dos Recursos Hídricos, José Virgílio de Matos Figueira
Cruz. 1000300345

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:
Gabinete para as Novas Instalações, Rua de Pinheiro Chagas, 96, 2.º, 3000-
-333 Coimbra.
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
Mais informações podem ser obtidas no seguinte endereço:
Ver «pontos de contacto».
Caderno de encargos e documentos complementares (incluindo documentos para
diálogo concorrencial e para um Sistema de Aquisição Dinâmico) podem ser
obtidos no seguinte endereço:
Ver «pontos de contacto».
As propostas ou pedidos de participação devem ser enviados para o seguinte
endereço:
Ver «pontos de contacto».

I.2) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE E SUAS PRINCIPAIS ACTIVIDA-
DES
Organismo de direito público.
Educação.
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 e instalação de módulos interactivos para a exposição permanen-
te da prefiguração do Museu da Ciência no Laboratório Chimico da Universi-
dade de Coimbra.
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: Largo do Marquês de Pombal — Laboratório Chimico —
Coimbra.
Código NUTS: PT162.
II.1.3) O anúncio implica:
Um contrato público.
II.1.5) Breve descrição do contrato ou das aquisições:
Fornecimento e montagem de três lotes de modelos de módulos interactivos
para a exposição permanente da prefiguração do Museu da Ciência do Labora-
tório Chimico da Saúde da Universidade de Coimbra, de acordo com as espe-
cificações do caderno de encargos.
II.1.6) Classificação CPV (Vocabulário Comum para os Contratos Públicos):
Objecto principal.
Vocabulário principal: 32180000.
Objectos complementares.
Vocabulário principal: 36144000.
II.1.8) Divisão em lotes:
Sim.
Devem ser enviadas propostas para:
Um ou mais lotes.
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: 200 000,00.
Divisa: euro.

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

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONTRATO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas:
O concorrente a quem for adjudicado o fornecimento prestará uma caução no
valor de 5% do montante total da adjudicação.
III.1.3) Forma jurídica que deve assumir o agrupamento de operadores econó-
micos adjudicatário:
Podem apresentar propostas as entidades que não se encontrem em nenhuma
das situações referidas no n.º 1 do artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8
de Junho.
É permitida a apresentação de propostas por um agrupamento de concorrentes,
o qual deve assumir a forma jurídica de consórcio externo quando lhe for adju-
dicado o contrato.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
III.2.2) Capacidade económica e financeira:
Informação e formalidades necessárias para verificar o cumprimento dos requisi-
tos:
Para a avaliação da capacidade económica e financeira do concorrente a proposta
deve ser acompanhada de:
a) No caso de pessoas colectivas, documentos de prestação de contas dos últi-
mos três exercícios findos, ou desde a sua constituição, caso esta tenha ocorri-
do à menos de três anos;
b) No caso de pessoas singulares, declarações de IRS dos últimos três anos;
c) Declaração do concorrente, na qual indique, em relação aos últimos três anos,
o volume global de negócios e dos fornecimentos dos bens do mesmo tipo dos
que são objecto do presente procedimento.
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III.2.3) Capacidade técnica:
Informação e formalidades necessárias para verificar o cumprimento dos requisi-
tos:
Para a avaliação da capacidade técnica do concorrente, a proposta deve ser acom-
panhada dos seguintes elementos:
a) Lista dos principais bens fornecidos nos últimos três anos, respectivos
montantes, datas e destinatários a comprovar por declaração destes ou, na sua
falta, e tratando-se de destinatários particulares, por simples declaração do con-
corrente;
b) Declaração do concorrente na qual indique a experiência anterior na constru-
ção de modelos ou réplicas para museus e ou centros de ciência mediante a
apresentação de portefólio com trabalhos realizados neste âmbito;
c) Declaração do concorrente na qual indique a experiência anterior na constru-
ção de módulos interactivos para museus e/ou centros de ciência mediante a
apresentação de portefólio com trabalhos realizados neste âmbito.

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:
Valor técnico da proposta na sua vertente construtiva — 0,50;
Preço total e condições de pagamento — 0,30;
Realização de um desenho tipo de pormenor dos módulos — 0,20.

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante:
Procedimento n.º 14/P/2006.
IV.3.3) Condições para obtenção do caderno de encargos e dos documentos
complementares ou memória descritiva:
Prazo para a recepção de pedidos de documentos ou para aceder aos documen-
tos:
Data: 26/05/2006.
Hora: 17.
Documentos a título oneroso:
Sim.
Indicar preço: 75,00.
Divisa: euro.
Condições e modo de pagamento:
Cheque cruzado emitido em nome da Universidade de Coimbra.
IV.3.4) Prazos de recepção das propostas ou dos pedidos de participação:
Data: 01/06/2006.
Hora: 17.
IV.3.6) Língua ou línguas que podem ser utilizadas nas propostas ou nos pedi-
dos de participação:
PT.
IV.3.7) Período mínimo durante o qual o concorrente é obrigado a manter a
sua proposta:
Período em dias: 60 (a contar da data limite para recepção das propostas).
IV.3.8) Condições de abertura das propostas:
Data: 02/06/2006.
Hora: 9.
Lugar: Rua de Gomes Freire, 22, 3000-204 Coimbra.
Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas:
Sim.
Todos os interessados.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

VI.2) CONTRATO RELACIONADO COM UM PROJECTO E/OU PROGRAMA
FINANCIADO POR FUNDOS COMUNITÁRIOS
Sim.
Fazer referência aos projectos e/ou programas:
Programa Operacional da Cultura.

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO: 20/04/2006.

Anexo B

INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS LOTES

Lote n.º 1

Título: Modelos/maquetas

1) DESCRIÇÃO SUCINTA
Módulos de modelos/maquetas à escala com ou sem iluminação própria, nu-
merados de 1 a 6.

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

Vocabulário principal: 32180000.
Objectos complementares.
Vocabulário principal: 36144000

Lote n.º 2

Título: Módulos interactivos

1) DESCRIÇÃO SUCINTA
Módulos Interactivos sobre mesa ou bancada ou autoportantes para instalar sobre
o pavimento numerados de 7 a 15.

2) CLASSIFICAÇÃO CPV (VOCABULÁRIO COMUM PARA OS CONTRATOS
PÚBLICOS)
Objecto principal.
Vocabulário principal: 32180000.
Objectos complementares
Vocabulário principal: 36144000.

Lote n.º 3

Título: Módulos interactivos base

1) DESCRIÇÃO SUCINTA
Módulos interactivos construídos em módulo base para colocação sobre uma
estrutura metálica técnica pré-existente numerados de 16 a 33.

2) CLASSIFICAÇÃO CPV (VOCABULÁRIO COMUM PARA OS CONTRATOS
PÚBLICOS)
Objecto principal.
Vocabulário principal: 32180000.
Objectos complementares.
Vocabulário principal: 36144000.

20 de Abril de 2006. — O Reitor da Universidade de Coimbra,
Fernando Seabra Santos. 3000200587

INSTITUTO POLITÉCNICO DE LISBOA

Instituto Superior de Contabilidade
e Administração de Lisboa

ANÚNCIO DE CONCURSO

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO, ENDEREÇOS E PONTOS DE CONTACTO
Designação oficial:
Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa.
Endereço postal:
Avenida de Miguel Bombarda, 20.
Localidade:
Lisboa.
Código postal:
1069-035.
País:
Portugal.
À atenção de:
Presidente do Conselho Directivo.
Telefone:
217984500.
Fax:
217984599.
Correio electrónico:
direccao@iscal.ipl.pt
Mais informações podem ser obtidas no seguinte endereço:
Ver «pontos de contacto».
Caderno de encargos e documentos complementares (incluindo documentos para
diálogo concorrencial e para um Sistema de Aquisição Dinâmico) podem ser
obtidos no seguinte endereço:
Ver «pontos de contacto».
As propostas ou pedidos de participação devem ser enviados para o seguinte
endereço:
Ver «pontos de contacto».

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONTRATO

II.1) DESCRIÇÃO
II.1.1) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante:
Serviços de vigilância e segurança.
II.1.2) Tipo de contrato e local da realização das obras, da entrega dos forne-
cimentos ou da prestação de serviços:
c) Serviços.
Categoria de serviços n.º 20.
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II.1.3) O anúncio implica:
Um contrato público.
II.1.5) Breve descrição do contrato ou das aquisições:
Prestação de serviços de vigilância e segurança incluindo a recepção/atendimen-
to das chamadas telefónicas, o seu encaminhamento e a execução das chamadas
telefónicas do edifício do ISCAL.
II.1.6) Classificação CPV (Vocabulário Comum para os Contratos Públicos):
Objecto principal.
Vocabulário principal: 02000000.
II.1.9) São aceites variantes:
Não.

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO PARA A SUA EXECUÇÃO
Com início em 01/08/2006.
Conclusão em 31/07/2007.

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONTRATO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas:
O valor da caução é de 5% do valor global da adjudicação, com exclusão do
IVA, e poderá ser prestada por qualquer das modalidades previstas no artigo
70.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
III.2.1) Situação pessoal dos operadores económicos, nomeadamente requisitos
em matéria de inscrição nos registos profissionais ou comerciais:
Informação e formalidades necessárias para verificar o cumprimento dos requisi-
tos:
As propostas e candidaturas deverão ser obrigatoriamente acompanhadas dos
documentos que avaliem a capacidade económica, financeira e técnica.
Declaração, sob compromisso de honra, em como não se encontra em nenhuma
das situações previstas nas alíneas a) a g) do n.º 1 do artigo 33.º do Decreto-
-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.
III.2.2) Capacidade económica e financeira:
Informação e formalidades necessárias para verificar o cumprimento dos requisi-
tos:
Declarações exigidas nos termos do n.º 1 do artigo 35.º do Decreto-Lei n.º 197/
99, de 8 de Junho.
III.2.3) Capacidade técnica:
Informação e formalidades necessárias para verificar o cumprimento dos requisi-
tos:
Documento descritivo dos métodos e equipamentos adoptados, para garantia da
qualidade;
Lista dos principais serviços fornecidos nos últimos três anos, bem como os
destinatários, datas e montantes, a comprovar por declarações destes, ou na sua
impossibilidade, um documento comprovativo de como a declaração foi pedida;
Organograma estrutural da empresa, com indicação do pessoal efectivo médio
anual do concorrente nos últimos três anos.

III.3) CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DOS CONTRATOS DE SERVIÇOS
III.3.1) A execução dos serviços está reservada a uma profissão específica:
Sim.
Referência às disposições legislativas, regulamentares ou administrativas perti-
nentes:
Entidades que sejam titulares de alvará de actividade de segurança privada,
conforme Decreto-Lei n.º 231/98, de 22 de Julho.
III.3.2) As pessoas colectivas devem indicar os nomes e habilitações profissio-
nais do pessoal responsável pela execução do serviço:
Sim.

SECÇÃO IV: PROCESSO

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

IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
IV.2.1) Critérios de adjudicação:
Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta:
Os critérios enunciados 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.3.2) 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: 29/05/2006.
Hora: 1.
Documentos a título oneroso:
Sim.
Indicar preço: 100.
Divisa: euro.
Condições e modo de pagamento:
Cheque.
IV.3.4) Prazos de recepção das propostas ou dos pedidos de participação:
Data: 29/05/2006.
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:
Lugar: Avenida de Miguel Bombarda, 20, Lisboa.
Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas:
Sim.
Só poderão intervir os concorrentes ou os seus representantes devidamente cre-
denciados.

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 contrato a celebrar não é abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos,
aprovado pela Decisão n.º 94/800/CE, do Conselho, de 22 de Dezembro, pu-
blicada no Jornal Oficial das Comunidades Europeias, n.º L336, de 23 de
Dezembro de 1994.

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO: 20/04/2006.

Anexo A

ENDEREÇOS SUPLEMENTARES E PONTOS DE CONTACTO

I) ENDEREÇOS E PONTOS DE CONTACTO ONDE PODEM SER OBTIDAS
INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Designação oficial:
Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa.
Endereço postal:
Avenida de Miguel Bombarda, 20.
Localidade:
Lisboa.
Código postal:
1069-035.
País:
Portugal.
À atenção de:
Presidente do Conselho Directivo.
Telefone:
217984500.
Fax:
217984599.
Correio electrónico:
direccao@iscal.ipl.pt

II) ENDEREÇOS E PONTOS DE CONTACTO JUNTO DOS QUAIS SE PODE
OBTER O CADERNO DE ENCARGOS E OS DOCUMENTOS COMPLEMEN-
TARES (INCLUINDO DOCUMENTOS RELATIVOS A UM SISTEMA DE AQUI-
SIÇÃO DINÂMICO)
Designação oficial:
Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa.
Endereço postal:
Avenida de Miguel Bombarda, 20.
Localidade:
Lisboa.
Código postal:
1069-035.
País:
Portugal.
À atenção de:
Presidente do Conselho Directivo.
Telefone:
217984500.
Fax:
217984599.
Correio electrónico:
direccao@iscal.ipl.pt

III) ENDEREÇOS E PONTOS DE CONTACTO PARA ONDE DEVEM SER
ENVIADOS AS PROPOSTAS/PEDIDOS DE PARTICIPAÇÃO
Designação oficial:
Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa.
Endereço postal:
Avenida de Miguel Bombarda, 20.
Localidade:
Lisboa.
Código postal:
1069-035.
País:
Portugal.
À atenção de:
Presidente do Conselho Directivo.
Telefone:
217984500.
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Fax:
217984599.
Correio electrónico:
direccao@iscal.ipl.pt

20 de Abril de 2006. — A Presidente do Conselho Directivo, Maria
Amélia Nunes de Almeida. 3000200584

AUTARQUIAS

CÂMARA MUNICIPAL DE GONDOMAR
ANÚNCIO DE CONCURSO

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO, ENDEREÇOS E PONTOS DE CONTACTO
Designação oficial:
Câmara Municipal de Gondomar.
Endereço postal:
Praça do Município.
Localidade:
Gondomar.
Código postal:
4420-193.
País:
Portugal.
Pontos de contacto:
Câmara Municipal de Gondomar.
À atenção de:
Departamento de Obras Municipais.
Telefone:
224660516.
Fax:
224660587.
Correio electrónico:
stom-cmgondomar@sapo.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:
Construção de nova ponte de Foz do Sousa e respectivos acessos — Foz do
Sousa
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: Foz do Sousa.
Código NUTS: PT114.
II.1.3) O anúncio implica:

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

A empreitada consiste essencialmente na concepção/construção de uma nova
ponte com três tramos de vãos 20,00 + 30,00 + 20,00 (metros), construção de
muros de suporte, construção de uma fonte luminosa no interior de uma rotun-
da, drenagens, pavimentação em tapete betuminoso e construção de passeios.
II.1.6) Classificação CPV (Vocabulário Comum para os Contratos Públicos):
Objecto principal.
Vocabulário principal: 45212100.
II.1.7) O contrato está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos

(ACP)?
Não.
II.1.8) Divisão em lotes:
Não.
II.1.9) São aceites variantes:
Não.

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

Valor estimado, sem IVA: 525 000,00.
Divisa: euro.

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

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONTRATO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas:
Caução de 5% do preço total e dedução da percentagem de 5% em cada um dos
pagamentos parciais para reforço da caução prestada.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam:
A empreitada será por preço global, nos termos dos artigos 8.º e 9.º do Decre-
to-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, para os trabalhos referentes à concepção/cons-
trução da nova ponte, e por série de preços nos termos dos artigos 8.º e 18.º
do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, para os trabalhos referentes à constru-
ção dos acessos. O modo de pagamento será por autos de medição mensais,
nos termos do artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.
III.1.3) Forma jurídica que deve assumir o agrupamento de operadores econó-
micos adjudicatário:
De acordo com o previsto no ponto 9 do programa de concurso.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
III.2.1) Situação pessoal dos operadores económicos, nomeadamente requisitos
em matéria de inscrição nos registos profissionais ou comerciais:
Informação e formalidades necessárias para verificar o cumprimento dos requi-
sitos:
Apresentação dos documentos indicados nos pontos que abaixo seguem para
aplicação do disposto na Portaria n.º 1547/2002, de 24 de Dezembro:
a) Documento comprovativo da regularização da situação contributiva para
com a segurança social portuguesa, emitido pelo Instituto de Gestão Finan-
ceira da Segurança Social, e, se for o caso, certificado equivalente emitido
pelo autoridade competente do Estado de que a empresa seja nacional ou no
qual se situe o seu estabelecimento principal; qualquer dos documentos refe-
ridos deve ser acompanhado de declaração, sob compromisso de honra, do
cumprimento das obrigações respeitantes ao pagamento das quotizações para
a segurança social no espaço económico europeu [alínea a) do ponto 15.1 do
programa de concurso];
b) Declaração comprovativa da situação tributária regularizada, emitida pela
repartição de finanças do domicílio ou sede do contribuinte em Portugal, de
acordo com o previsto no artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 236/95, de 13 de Se-
tembro, e, se for o caso, certificado equivalente emitido pela autoridade compe-
tente do Estado de que a empresa seja nacional ou no qual se situe o seu
estabelecimento principal; qualquer dos documentos referidos deve ser acompa-
nhado de declaração, sob compromisso de honra, do cumprimento das obriga-
ções no que respeita ao pagamento de impostos e taxas no espaço económico
europeu [alínea b) do ponto 15.1 do programa de concurso];
c) Alvará de empreiteiro de obras públicas (ou cópia simples do mesmo),
emitido pelo IMOPPI, contendo as seguintes habilitações, nos precisos ter-
mos do Decreto-Lei n.º 12/2004, de 9 de Janeiro, conjugado com a Portaria
n.º 19/2004. de 10 de Janeiro: da 2.ª categoria, 3.ª subcategoria, da classe
correspondente ao valor da proposta e 2.ª categoria, 1.ª e 5.ª subcategorias da
classe correspondente ao valor dos trabalhos que cabem na proposta e 4.ª
categoria, 1.ª e 15.ª subcategorias da classe correspondente ao valor dos tra-
balhos que cabem na proposta e 5.ª categoria, 4.ª subcategoria da classe cor-
respondente ao valor dos trabalhos que cabem na proposta e, se for o caso,
declaração que mencione os subempreiteiros [alínea a) do ponto 15.2 do pro-
grama de concurso], ou, caso o concorrente não possua este alvará, certificado
de inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados (ou cópia simples do
mesmo), adequado à obra posta a concurso, que indique os elementos de
referência relativos à idoneidade, à capacidade financeira e económica e à ca-
pacidade técnica que permitam aquela inscrição e justifique a classificação
atribuída nessa lista, emitido por uma das entidades indicadas no n.º 1 do
anexo I e, se for o caso, declaração que mencione os subempreiteiros [alínea
b) do n.º 15.2 do programa de concurso].
III.2.2) Capacidade económica e financeira:
Informação e formalidades necessárias para verificar o cumprimento dos requi-
sitos:
a) Documento emitido pelo Banco de Portugal, no mês em que o concurso
tenha sido aberto, no mês anterior ou posterior, que mencione as responsabili-
dades da empresa no sistema financeiro e, se for o caso, documento equivalente
emitido pelo banco central do Estado de que a empresa seja nacional ou no
qual se situe o seu estabelecimento principal; [alínea c) do n.º 15.1 do progra-
ma de concurso];
b) Cópia simples da última declaração anual de rendimentos para efeitos de
IRS ou IRC, na qual se contenha o carimbo «Recibo», que contenha os ane-
xos que permitam extrair a liquidez geral, a autonomia financeira e o grau de
cobertura do imobilizado e, se for o caso, documento equivalente apresentado,
para efeitos fiscais, no Estado de que a empresa seja nacional ou no qual se
situe o seu estabelecimento principal; se se tratar de início de actividade, a
empresa deve apresentar cópia autenticada da respectiva declaração [alínea d) do
n.º 15.1 do programa de concurso];
c) Documento referido na alínea a) do ponto III.2.1) deste anúncio [alínea a) do
n.º 15.1 do programa de concurso];
d) Documento referido na alínea c) do ponto III.2.1) deste anúncio [alínea b) do
n.º 15.2 do programa de concurso].
III.2.3) Capacidade técnica:
Informação e formalidades necessárias para verificar o cumprimento dos requi-
sitos:
a) Certificados de habilitações literárias e profissionais dos quadros da empresa
e dos responsáveis pela orientação da obra, designadamente director técnico da
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empreitada e representante permanente do empreiteiro na obra [alínea e) do n.º 15.1
do programa de concurso];
b) Lista das obras executadas da mesma natureza da que é posta a concurso,
acompanhada de certificados de boa execução relativos às obras mais importan-
tes; os certificados devem referir o montante, data e local de execução das obras
e se as mesmas foram executadas de acordo com as regras da arte e regularmen-
te concluídas [alínea f) do n.º 15.1 do programa de concurso];
c) Declaração, assinada pelo representante legal da empresa, que mencione o
equipamento principal a utilizar na obra e, se for o caso, o equipamento de
características especiais, indicando num e noutro caso, se se trata de equipa-
mento próprio, alugado ou sob qualquer outra forma [alínea g) do n.º 15.1 do
programa de concurso];
d) Declaração, assinada pelo representante legal da empresa, que mencionar os
técnicos, serviços técnicos e encarregados, estejam ou não integrados na empre-
sa, a afectar à obra, para além dos indicados na precedente alínea a) [alínea h)
do n.º 15.1 do programa de concurso]:
e) Documento referido na alínea c) do ponto III.2.1) deste anúncio.

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:
Nos termos do ponto 21 do programa de concurso.

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante:
495/06.
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: 150,00.
Divisa: euro.
Condições e modo de pagamento:
Com a entrega do processo na Tesouraria da Câmara Municipal.
IV.3.4) Prazos de recepção das propostas ou dos pedidos de participação:
Data: 07/06/2006.
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: 08/06/2006.
Hora: 10.
Lugar: Salão Nobre dos Paços do Município.
Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas:
Sim.
Nos termos do ponto 5.2 do programa de concurso.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

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

VI.3) OUTRAS INFORMAÇÕES
No ponto II.3) o prazo se conta-se a partir da data de consignação.
No ponto IV.2.1) os factores indicados obedecerão ao seguinte:
1 — Valor da proposta — 50%.
À proposta mais baixa será atribuída a classificação de 50%, atribuindo-se às
restantes propostas notas inversamente proporcionais aos seus desvios em rela-
ção à proposta mais baixa, utilizando-se a seguinte fórmula:

Nc = {1 — [(P — MP) / MP]} × 50%
em que:
Nc — Nota do concorrente em análise;
MP — valor do preço da proposta mais baixa;
P — valor do preço da proposta em análise.
2 — Qualidade estética e funcional da solução de projecto proposto para a
construção da ponte — 30%.
3 — Garantia de boa execução e qualidade técnica da proposta – 20%.
A valorização deste critério será feita tendo em conta os seguintes factores:
Memória descritiva e justificativa — 25%;
Planos trabalhos — 25%;
Plano mão-de-obra — 25%;

Plano de equipamentos — 25%.
A valorização do plano de mão-de-obra e do plano de equipamentos será obtida
da seguinte forma:
Determinada a média aritmética das cargas médias mensais obtidas para o pla-
no de mão-de-obra e equipamentos de cada proposta, às que estiverem no in-
tervalo +/- 15% desse valor médio será atribuída a classificação de 25%; às
propostas que estiverem fora desse intervalo será atribuída uma classificação
inversamente proporcional ao seu desvio em relação a esse valor médio.
V m. e. – valor médio equipamentos;
V m. m. o. – valor médio mão-de-obra;
Cm. o. – carga média mensal mão de obra de cada proposta;
Cm. e. – carga média mensal de equipamento de cada proposta;
n — número de proposta.
Exemplo da determinação do valor médio mão-de-obra.

Vm.m.o. = (Cm.o1 + .......+ Cm.o.n) / n

No ponto IV.3.3) os documentos serão fornecidos dentro de cinco dias após
recepção do pedido dos mesmos.
No ponto IV.3.7) o prazo referido conta-se a partir do acto público do concur-
so.

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO: 20/04/2006.

20 de Abril de 2006. — O Vice-Presidente da Câmara, José Luís
da Silva Oliveira. 3000200635

CÂMARA MUNICIPAL DE ODEMIRA

ANÚNCIO DE CONCURSO

Obras £

Fornecimentos ¢

Serviços £

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

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Município de Odemira Secção de Aprovisionamento

Endereço Código postal
Praça da República 7630-139

Localidade/Cidade País
Odemira Portugal

Telefone Fax
283320900 283327323

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
cmod@mail.telepac.pt www.cm-odemira.pt

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

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

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

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

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

II.1) DESCRIÇÃO

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

Combinação dos anteriores £

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

II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Concurso público n.º 1/2006.

II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Aquisição de um veículo pesado de passageiros com lotação mínima de 40 lugares
e retoma do veículo pesado de passageiros com 37 lugares de lotação da marca
IVECO, modelo CC95.9E18F/P, matrícula 52-68-OJ, de 1999.

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

Código NUTS
7630-139 Odemira.
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II.1.8) Nomenclatura

II.1.8.2) Outra  nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC) **
Categoria 34.10.3 e subcategoria 34.10.30, a que se refere o Regulamento (CEE)
n.º 3696/93, do Conselho, de 29 de Outubro, publicado no JOCE, n.º L342, de 31
de Dezembro de 1993, alterado pelo Regulamento (CE) n.º 1232/98, da Comissão,
de 16 de Junho, publicado no JOCE, de 22 de Junho de 1998, e alterado pelo
Regulamento (CE) n.º 204/2002, da Comissão, de 19 de Dezembro, publicado no
JOCE, de 6 de Fevereiro de 2002.

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
De acordo com o caderno de encargos.

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

Prazo em meses \\ e/ou em dias 150 a partir da decisão de adjudicação
(para fornecimentos e serviços)

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO

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

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
É permitida a apresentação de propostas por um agrupamento de concorrentes, o
qual deve assumir a forma jurídica que lhe for exigida, quando for adjudicado o
contrato e aquela forma seja necessária à boa execução do mesmo.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
Conforme o ponto 6.1 do programa de concurso.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
Conforme o ponto 6.1 do programa de concurso.

III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Conforme o ponto 6.1 do programa de concurso.

SECÇÃO IV: PROCESSOS

IV.1) TIPO DE PROCESSO

Concurso público ¢

Concurso limitado £

Concurso limitado com publicação de anúncio £

Concurso limitado sem publicação de anúncio £

Concurso limitado por prévia qualificação £

Concurso limitado sem apresentação de candidaturas £

Concurso limitado urgente £

Processo por negociação £

Processo por negociação com publicação prévia de anúncio £

Processo por negociação sem publicação prévia de anúncio £

Processo por negociação urgente £

IV.1.1) Já foram seleccionados candidatos?

NÃO    ¢        SIM   £

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

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

1 Características técnicas do veículo proposto.
2 Valor líquido da aquisição (isto é, preço proposto menos valor do equipamento
para retoma).
3 Prazo de entrega.
4 Condições de pagamento.
5 Assistência técnica pós-venda.
6 Garantia.
7 Aspectos técnicos.

Por ordem decrescente de importância NÃO £ SIM ¢

ou

B2) Os critérios indicados no caderno de encargos £

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante
P.º 002.003-98-480/2006.

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

Data limite de obtenção 18 /05 /2006 ou \\\ dias a contar da
publicação do anúncio no Diário da República.

Custo: 45 euros (IVA incluído). Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento:
Mediante numerário ou cheque emitido a favor do município Odemira.

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

19 /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 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 pode assistir qualquer interessado, apenas podendo nele intervir
os concorrentes e seus representantes devidamente credenciados.

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 22 /05 /2006
Hora: 14 horas e 30 minutos. Local: sala de reuniões do município de Odemira,
Praça da República, Odemira.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

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

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

\\ /\\ /\\\\

** 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.

12 de Abril de 2006. — O Presidente da Câmara, António Manuel
Camilo Coelho. 1000300142

CÂMARA MUNICIPAL DO PORTO

ANÚNCIO DE CONCURSO

Obras £

Fornecimentos £

Serviços ¢

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

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Câmara Municipal do Porto Presidente do Júri do Concurso
Direcção Municipal da Via Pública Chefe da Divisão Municipal
Departamento Municipal de Compras
de Arruamentos Maria do Rosário Fernandes

Endereço Código postal
Rua do Bolhão, 164, 3.º 4000-111

Localidade/Cidade País
Porto Portugal

Telefone Fax
222097239/222097216 222097296

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
dmcompras@cm-porto.pt www.cm-porto.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
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I.4) ENDEREÇO PARA ONDE DEVEM SER ENVIADOS AS PROPOSTAS/PEDI-
DOS DE PARTICIPAÇÃO
Indicado em I.1 ¢  Se distinto, ver anexo A

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

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

II.1) DESCRIÇÃO

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

Combinação dos anteriores £

II.1.3) Tipo de contrato de serviços

Categoria de serviços   12

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

II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Concurso público n.º 5/06/DMC.

II.1.6) Descrição/objecto do concurso
O concurso tem como objecto o fornecimento e instalação de instrumentos de mo-
nitorização geotécnica, meteorológica e topográfica, bem como a realização de furos
de sondagem para investigação das características geológico-geotécnicas do maciço
constituinte da margem direita do rio Douro entre as pontes Luís I e Maria Pia e o
levantamento topográfico da área. Pretende-se também o fornecimento de software

aplicacional de apoio à actividade de instrumentação baseado em tecnologia SIG —
Sistemas de Informação Geográfica.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
O fornecimento dos bens e dos serviços será efectuado para o Departamento de
Arruamentos da Câmara Municipal do Porto e respeita à marginal direita do rio
Douro, entre as pontes Luís I e Maria Pia.

Código NUTS
PT114 CONTINENTE NORTE — GRANDE PORTO.

II.1.8) Nomenclatura

II.1.8.2) Outra  nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC) **
33.20.12 — Instrumentos e aparelhos de geodésia, topografia, agrimensura, hidro-
grafia, oceanografia, hidrologia e meteorologia;
33.20.91 — Serviços de instalação de instrumentos e aparelhos de medida, contro-
le, ensaio, navegação e outros fins;
72.22.12 — Serviços de elaboração de software personalizado;
74.20.7 — Serviços de consultoria técnica e científica;
74.20.71 — Serviços de consultoria no âmbito da geofísica, geologia e meteorolo-
gia;
74.20.72 — Serviços de prospecção subterrânea;
74.30.1 — Serviços de ensaios e análises técnicas.

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

um lote £ vários lotes £ todos os lotes £

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

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO

II.2.1) Quantidade ou extensão total
O preço base do concurso é de 199 000 euros, IVA excluído.

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

Ou: Início 30 /06 /2006 e/ou termo 30 /06 /2007

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO

III.1.1) Cauções e garantias exigidas
O adjudicatário prestará caução no valor de 5% do montante total do fornecimen-
to, com exclusão do IVA.

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
Consórcio externo, em regime de responsabilidade solidária, quando lhe for adjudi-
cado o contrato.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

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

III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
Remete-se para o artigo 10.º, n.º 1, do programa de concurso.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
Remete-se para o artigo 10.º, n.º 2, do programa de concurso.

III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Remete-se para o artigo 10.º, n.º 3, do programa de concurso.

III.3) CONDIÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS DE SERVIÇOS

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

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

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

NÃO    £       SIM    ¢

SECÇÃO IV: PROCESSOS

IV.1) TIPO DE PROCESSO

Concurso público ¢

IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta   ¢
B1) Os critérios a seguir indicados
a) Preço;
b) Qualidade da solução proposta e constituição da equipa;
c) Condições de assistência técnica, quer dos equipamentos quer da solução infor-
mática proposta, e prazos de garantia.

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 5/06/DMC.

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

Data limite de obtenção 12 /05 /2006

Custo: 7,56 euros. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento:
Numerário ou cheque à ordem do tesoureiro da Câmara Municipal do Porto.

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

18 /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

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 pode assistir qualquer interessado, apenas podendo nele intervir
os concorrentes e seus representantes, devidamente credenciados.

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 19 /05 /2006
Hora: 10 horas. Local: Rua do Bolhão, 164, 3.º, no Porto.

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
Operação Quadro Regional NOÉ — Património e Prevenção de Riscos Naturais
(INTERREG III C — 2S0066R).

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

21 /04 /2006

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

ANEXO A

1.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Organismo À atenção de
Divisão Municipal de Receita

Endereço Código postal
Praça do General Humberto Delgado 4049-001
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Localidade/Cidade País
Porto Portugal

Telefone Fax
222097066 222097073

Correio electrónico Endereço Internet (URL)

21 de Abril de 2006. — O Vereador do Pelouro do Urbanismo e da
Mobilidade, Lino Ferreira. 3000200662

CÂMARA MUNICIPAL DE TRANCOSO

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 Trancoso

Endereço Código postal
Praça do Município 6420-107

Localidade/Cidade País
Trancoso Portugal

Telefone Fax
271829120 271812189

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
geral@cm-trancoso.pt http://www.cm-trancoso.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
Reabilitação do edifício anexo ao Convento de São Francisco.

II.1.6) Descrição/objecto do concurso
O concurso tem por objecto a adjudicação da empreitada «Reabilitação do edifício
anexo ao Convento de São Francisco» e esta respeita, genericamente, a trabalhos de
construção civil; caixilharia; redes de electricidade, água e esgotos e outros.

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

Código NUTS
PT 3 Beira Interior Norte.

II.1.8) Nomenclatura

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

Vocabulário principal Vocabulário complementar

Objecto 45.21.23.00-9 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

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

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

II.1.8.2) Outra  nomenclatura relevante (CPA/NACE/CPC) **
45.11.1; 45.21.1; 45.31.1; 45.33.1; 45.41.1 e 45.43.1.

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
Totalidade dos trabalhos previstos no projecto e caderno de encargos, com um
preço base de 300 113,52 euros.

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

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

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

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO

III.1.1) Cauções e garantias exigidas
A caução a prestar pelo concorrente preferido é de 5% do valor do contrato, com
exclusão do IVA. O prazo de garantia da obra é de cinco anos.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
O financiamento será assegurado por verbas inscritas no orçamento municipal e o
pagamento será efectuado nos termos dos artigos 202.º e seguintes do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março.

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
Podem concorrer empresas ou agrupamentos de empresas sem que entre elas exista
qualquer modalidade jurídica de associação, desde que todas as empresas do agru-
pamento satisfaçam as disposições legais relativas ao exercício da actividade de
empreiteiro de obras públicas.
No caso de adjudicação, as empresas do agrupamento associar-se-ão, obrigatoria-
mente, 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
Podem ser admitidos a concurso:
a) Os titulares de certificado de classificação de empreiteiro de obras públicas
emitido pelo Instituto dos Mercados de Obras Públicas e Particulares e do Imobi-
liário (IMOPPI);
b) 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, o qual indicará os elementos de referência relativos à ido-
neidade, à capacidade financeira e económica e à capacidade técnica que permitiram
aquela inscrição e justifique a classificação atribuída nessa lista;
c) Os não titulares de certificado de classificação de empreiteiro de obras públicas
emitido pelo IMOPPI, ou que não apresentem certificado de inscrição em lista ofi-
cial de empreiteiros aprovados, desde que apresentem os documentos relativos à
comprovação da sua idoneidade, capacidade financeira, económica e técnica para a
execução da obra posta a concurso, indicados nos n.os 15.1 e 15.3 do programa de
concurso.
O certificado de classificação de empreiteiro de obras públicas referido deve conter:
a) A 1.ª subcategoria da 1.ª categoria, a qual tem de ser de classe que cubra o va-
lor global da proposta e integrar-se na categoria em que o tipo da obra se enqua-
dra;
b) As 4.ª, 5.ª, 6.ª e 8.ª subcategorias da 1.ª categoria e as 3.ª e 7.ª subcategorias da
4.ª categoria, na classe correspondente à parte dos trabalhos a que respeitem.

III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
A comprovação da situação jurídica do concorrente será feita de acordo com o dis-
posto nas alíneas a), b) e c) do n.º 15.1 do programa de concurso, aprovado pela
Portaria n.º 104/2001, de 21 de Fevereiro.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
A avaliação da capacidade económica e financeira dos concorrentes para a execução
da obra posta a concurso, na parte respeitante ao equilíbrio financeiro, terá em con-
ta os indicadores de liquidez geral e autonomia financeira com a definição e os
valores de referência constantes da portaria em vigor, publicada ao abrigo do n.º 5
do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 12/2004, de 9 de Janeiro, não podendo ser excluí-
do nenhum concorrente que, no mínimo, apresente cumulativamente os valores de
referência previstos nessa portaria, relativos ao último exercício, ou, em alternativa,
a média aritmética simples dos três últimos exercícios.

III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
a) Certificados de habilitações literárias e profissionais dos quadros da empresa e
dos responsáveis pela orientação da obra, designadamente:
Director técnico da empreitada;
Representante permanente do empreiteiro na obra;
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b) Lista das obras executadas da mesma natureza da que é posta a concurso, acom-
panhada de certificados de boa execução relativos às obras mais importantes; os
certificados devem referir o montante, data e local de execução das obras e se as
mesmas foram executadas de acordo com as regras da arte e regularmente concluídas;
c) Declaração, assinada pelo representante legal da empresa, que mencione o equi-
pamento principal a utilizar na obra e, se for o caso, o equipamento de característi-
cas especiais, indicando, num e noutro caso, se se trata de equipamento próprio,
alugado ou sob qualquer outra forma;
d) Declaração, assinada pelo representante legal da empresa, que mencione os téc-
nicos, serviços técnicos e encarregados, estejam ou não integrados na empresa, a
afectar à obra, para além dos indicados na alínea a).

SECÇÃO IV: PROCESSOS

IV.1) TIPO DE PROCESSO

Concurso público ¢

Concurso limitado £

Concurso limitado com publicação de anúncio £

Concurso limitado sem publicação de anúncio £

Concurso limitado por prévia qualificação £

Concurso limitado sem apresentação de candidaturas £

Concurso limitado urgente £

Processo por negociação £

Processo por negociação com publicação prévia de anúncio £

Processo por negociação sem publicação prévia de anúncio £

Processo por negociação urgente £

IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO

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

1 Qualidade técnica da proposta (40%).
2 Preço (40%).
3 Prazo (20%).

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 36/40.

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

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

Custo: 150 euros mais IVA. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento:
Em dinheiro ou cheque emitido à ordem da Tesouraria da Câmara Municipal de
Trancoso.

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

\\ /\\ /\\\\ ou 030 dias a contar do envio do anúncio para o
Jornal Oficial da União Europeia ou da sua publicação no Diário da República
Hora: 16 horas.

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.3.7) Condições de abertura das propostas

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

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data \\ /\\ /\\\\, ————— dias a contar da publicação do anún-
cio no Diário da República ou
no dia útil seguinte à data limite para a apresentação de propostas  ¢
Hora: 15 horas. Local: Salão Nobre dos Paços do Município de Trancoso.

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

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 Abril de 2006. — Pelo Presidente da Câmara, (Assinatura
ilegível.) 1000300349

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUAS
E SANEAMENTO DO PORTO

ANÚNCIO DE CONCURSO

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

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

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONTRATO

II.1) DESCRIÇÃO
II.1.1) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante:
Concurso público internacional n.º 02.06 — Aquisição de 20 000 contadores
volumétricos dn15 e qn1,5 m3/h, classe C.
II.1.2) Tipo de contrato e local da realização das obras, da entrega dos forne-

cimentos ou da prestação de serviços:
b) Fornecimentos:
Compra.
Principal local de entrega: Armazéns gerais dos SMAS do Porto.
Código NUTS: PT114.
II.1.3) O anúncio implica:

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

20 000 contadores volumétricos dn15 e qn1,5 m3/h, classe C dos quais 10 000
com acessórios de ligação. O concurso prevê a retoma de 20 000 contadores
usados.
II.1.6) Classificação CPV (Vocabulário Comum para os Contratos Públicos):

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

Não.
II.1.8) Divisão em lotes:
Não.
II.1.9) São aceites variantes:
Não.
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II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONTRATO
II.2.1) Quantidade ou extensão total:
Conforme as especificações técnicas descritas no caderno de encargos.

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO PARA A SUA EXECUÇÃO
Período em meses: 5 (a contar da data de adjudicação).

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

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

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

SECÇÃO IV: PROCESSO

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

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

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante:
Concurso público internacional n.º 02.06.
IV.3.3) Condições para obtenção do caderno de encargos e dos documentos
complementares ou memória descritiva:
Prazo para a recepção de pedidos de documentos ou para aceder aos documen-
tos:
Data: 19/06/2006.
Hora: 16.
Documentos a título oneroso:
Sim.
Indicar preço: 50.
Divisa: euro.
Condições e modo de pagamento:
Contra o pagamento de 50 euros, com IVA à taxa legal em vigor incluído, em
numerário ou cheque à ordem dos SMAS do Porto.
IV.3.4) Prazos de recepção das propostas ou dos pedidos de participação:
Data: 19/06/2006.
Hora: 16.
IV.3.6) Língua ou línguas que podem ser utilizadas nas propostas ou nos pedi-
dos de participação:
PT.
IV.3.7) Período mínimo durante o qual o concorrente é obrigado a manter a
sua proposta:
Período em dias: 60 (a contar da data limite para recepção das propostas).
IV.3.8) Condições de abertura das propostas:
Data: 20/06/2006.
Hora: 10.
Lugar: Sala de Sessões na sede dos SMAS do Porto.
Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas:
Sim.
Ao acto público pode assistir qualquer interessado apenas podendo intervir os
concorrentes ou seus representantes que para o efeito, estejam devidamente cre-
denciados.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

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

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO: 21/04/2006.

21 de Abril de 2006. — O Director-Delegado, Carlos António
Santos Ferreira. 3000200579

LIPOR — SERVIÇO INTERMUNICIPALIZADO DE GESTÃO
DE RESÍDUOS DO GRANDE PORTO

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
LIPOR — Serviço Intermunicipalizado
de Gestão de Resíduos do Grande
Porto

Endereço Código postal
Apartado 1510 4435-966 Baguim do Monte

Localidade/Cidade País
Baguim do Monte/Gondomar Portugal

Telefone Fax
229770100 229756038

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
lipor@lipor.pt www.lipor.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   74

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

II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Fiscalização da exploração da Central de Valorização Energética da LIPOR.

II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Verificação do cumprimento do estabelecido no contrato entre a LIPOR e a entida-
de exploradora, bem como o estabelecimento dos mecanismos de coordenação con-
ducentes à optimização dos fluxos de resíduos para a Central e para o Aterro Sani-
tário de Apoio; optimizar o funcionamento da Central; monitorização do funciona-
mento da Central em termos de operação, manutenção e controle de emissões de
efluentes gasosos, líquidos e sólidos; assessorar a LIPOR nas diferentes tarefas
que o acompanhamento interno e externo do funcionamento da Central.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Central de Valorização Energética, sita no lugar de Crestins, freguesia de Moreira,
no concelho da Maia.

Código NUTS
PT 114/Grande Porto.

II.1.8) Nomenclatura

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

Objecto 74.27.61.00-5 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

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

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

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

um lote £ vários lotes £ todos os lotes £

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

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO

II.2.1) Quantidade ou extensão total
O valor estimado para a prestação de serviços e para o respectivo prazo de execu-
ção é de 330 000 euros.

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

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

Prazo em meses 12 e/ou em dias \\\ a partir da decisão de adjudicação
(para fornecimentos e serviços)

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

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO

III.1.1) Cauções e garantias exigidas
Caução de 5% do montante total do contrato.

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

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
É permitida a apresentação de propostas por um agrupamento de concorrentes, o
qual deve assumir a forma jurídica de agrupamento complementar de empresas ou
de consórcio externo, um e outro sempre no regime de responsabilidade solidária
passiva, se e quando lhe for adjudicado o contrato.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

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

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

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

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

III.3) CONDIÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS DE SERVIÇOS

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

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

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

NÃO    £       SIM    ¢

SECÇÃO IV: PROCESSOS

IV.1) TIPO DE PROCESSO

Concurso público ¢

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 Valor da proposta — 40%.
2 Constituição nominativa da equipa técnica a afectar à fiscalização e respectivo
curricula — 30%.
3 Metodologia e programa de desenvolvimento dos serviços a prestar, cronograma
e meios — 30%.

Por ordem decrescente de importância NÃO £ SIM ¢

ou

B2) Os critérios indicados no caderno de encargos £

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante
Processo n.º 3509 — 2006.

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

Data limite de obtenção 29 /05 /2006

Custo: 250 euros. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento:
Em dinheiro ou cheque à ordem da LIPOR, mediante apresentação do respectivo
pedido, por escrito.

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

12 /06 /2006
Hora: até às 17 horas e 30 minutos.

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

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

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

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

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

IV.3.7) Condições de abertura das propostas

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

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 13 /06 /2006
Hora: 10 horas. Local: LIPOR I, Baguim do Monte, Gondomar.

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

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES

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

21 /04 /2006

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

19 de Abril de 2006. — O Presidente do Conselho de Administra-
ção, José Macedo Vieira. 3000200572

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
LIPOR — Serviço Intermunicipalizado
de Gestão de Resíduos do Grande
Porto

Endereço Código postal
Apartado 1510 4435-966 Baguim do Monte

Localidade/Cidade País
Baguim do Monte/Gondomar Portugal

Telefone Fax
229770100 229756038

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

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

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

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

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

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

Governo central £ Instituição Europeia £

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

II.1) DESCRIÇÃO

II.1.1) Tipo de contrato de obras

Execução ¢ Concepção e execução £

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

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

NÃO    ¢         SIM    £

II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Empreitada de construção civil e instalações técnicas da plataforma de triagem da
LIPOR.

II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Execução de fundações, estruturas em betão armado, alvenarias, carpintarias, serra-
lharias, pinturas e revestimentos, instalações de águas e esgotos, instalações eléc-
tricas e telefónicas e de segurança.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Instalações da LIPOR I, Baguim do Monte, Gondomar.

Código NUTS
PT 114/Grande Porto.

II.1.8) Nomenclatura

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

Vocabulário principal Vocabulário complementar

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

Objectos45.26.22.10-6 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
comple- 45.26.23.10-7 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
mentares45.31.00.00-3 \\\\-\\\\\-\\\\\-\

45.23.32.00-1 \\\\-\\\\\-\\\\\-\

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

II.1.9) Divisão em lotes

NÃO   ¢        SIM    £

Indicar se se podem apresentar propostas para:

um lote £ vários lotes £ todos os lotes £

II.1.10) As variantes serão tomadas em consideração?

NÃO   ¢        SIM   £

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO

II.2.1) Quantidade ou extensão total

A estabelecida em sede de projecto de execução.

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

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

Prazo em meses 06 e/ou em dias 180 a partir da data da consignação (para
obras)

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

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO

III.1.1) Cauções e garantias exigidas

A caução é de 5% do valor da adjudicação, excluindo o IVA, e será prestada à data
da celebração do contrato.

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

A empreitada é por série de preços, nos termos do definido no capítulo II do título
II do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março; os pagamentos serão efectuados por
medição, de acordo com o disposto nos artigos 202.º e seguintes do Decreto-Lei
n.º 59/99, de 2 de Março.

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
Podem concorrer concorrentes em nome individual ou empresas legalmente consti-
tuídas ou grupos de empresas que declarem a intenção de se constituírem juridica-
mente em uma única entidade, consórcio externo ou agrupamento complementar de
empresas, sempre em regime de responsabilidade solidária passiva, tendo em vista a
celebração do contrato.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

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

Serão observadas as informações constantes dos documentos exigidos no Decreto-
-Lei n.º 59/99, de 2 de Março (quando aplicáveis), e, em particular, o estabelecido
no programa do concurso.

III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos

Os concorrentes deverão ser titulares de alvarás de empreiteiro exigido de acordo
com o artigo 69.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Marco, do Decreto-Lei
n.º 12/2004, de 9 de Janeiro, e das Portarias n.os 17/2004 e 19/2004, ambas de 10 de
Janeiro, que contenham as seguintes habilitações:
Da 1.ª subcategoria da 1.ª categoria e da classe correspondente ao valor global da
sua proposta;
Da 1.ª e 6.ª subcategorias da 2.ª categoria e da classe correspondente ao valor dos
trabalhos correspondente;
Da 1.ª, 3.ª, 7.ª e 8.ª subcategorias da 4.ª categoria e das classes correspondentes ao
valor dos trabalhos especializados que lhes respeitam, consoante a parte que cabe
na proposta a cada um desses trabalhos;
Da 4.ª subcategoria da 5.ª categoria e da classe correspondente ao valor dos traba-
lhos especializados que lhes respeitam.
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III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
Apresentar um volume de negócios iguais ou superior a três vezes ao valor da
obra posta a concurso, na média dos últimos três anos e cumpra o estabelecido na
Portaria n.º 1075/2005, de 19 de Outubro.

III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
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, nos
três últimos anos, e demais documentos em sede do programa de concurso.

SECÇÃO IV: PROCESSOS

IV.1) TIPO DE PROCESSO

Concurso público ¢

Concurso limitado £

Concurso limitado com publicação de anúncio £

Concurso limitado sem publicação de anúncio £

Concurso limitado por prévia qualificação £

Concurso limitado sem apresentação de candidaturas £

Concurso limitado urgente £

Processo por negociação £

Processo por negociação com publicação prévia de anúncio £

Processo por negociação sem publicação prévia de anúncio £

Processo por negociação urgente £

IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO

A) Preço mais baixo   £
Ou:
B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta   ¢
B1) Os critérios a seguir indicados
1 — Valor técnico (60%), em que:
1.1 — Planeamento e modo de execução da obra (30%);
1.2 — Prazo de execução (20%);
1.3 — Meios humanos e materiais (5%);
1.4 — Qualidade dos materiais e equipamentos (5%).
2 — Preço (40%).

Por ordem decrescente de importância NÃO £ SIM ¢

ou

B2) Os critérios indicados no caderno de encargos £

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

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

Data limite de obtenção 08 /05 /2006

Custo: 1000 euros, acrescidos do IVA (21%). Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento:
Em dinheiro ou cheque à ordem da LIPOR mediante apresentação do respectivo
pedido, por escrito, até 10 dias úteis antes do final do prazo fixado para apresenta-
ção das propostas.

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

22 /05 /2006
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

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

IV.3.7) Condições de abertura das propostas

IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas
Podem assistir e intervir no acto do concurso os concorrentes ou seus representan-
tes devidamente identificados ou credenciados para o acto.

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 23 /05 /2006
Hora: 10 horas. Local: sede da LIPOR.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    ¢        SIM    £

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

NÃO    £        SIM    ¢

Em caso afirmativo, indicar o projecto/programa, bem como qualquer referência útil
Programa Operacional do Ambiente — Projecto FC 2002/PT/C/PE/002 — Projec-
to de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da LIPOR — Central de Valorização
Orgânica.

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.

19 de Abril de 2006. — O Presidente do Conselho de Administra-
ção, José Macedo Vieira. 3000200573

ENTIDADES PARTICULARES

ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DA TERCEIRA
E GRACIOSA, 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
Administração dos Portos da Terceira
e Graciosa, S. A.

Endereço Código postal
Zona Portuária — Cabo da Praia 9760-571 Praia da Vitória

Localidade/Cidade País
Praia da Vitória Portugal

Telefone Fax
295540000 295540019

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
aptg.sa@aptg.pt

I.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

I.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

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

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

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

I.5) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE

Governo central £ Instituição Europeia £

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

II.1) DESCRIÇÃO

II.1.1) Tipo de contrato de obras

Execução ¢ Concepção e execução £

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

II.1.2) Tipo de contrato de fornecimentos

Compra £ Locação £ Locação financeira £ Locação-venda £

Combinação dos anteriores £

II.1.3) Tipo de contrato de serviços

Categoria de serviços   \\

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

NÃO    ¢         SIM    £

II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Concurso público para adjudicação da empreitada de pavimentação do parque exte-
rior das embarcações e acessos ao Porto de Pipas.

II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Empreitada de pavimentação do parque exterior das embarcações e acessos ao Porto
de Pipas.
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A obra compreende a execução das seguintes extensões aproximadas de pavimenta-
ção, incluindo a estrutura do pavimento e drenagem pluvial:
a) Betão pigmentado — 8600,00 m2;
b) Betuminoso — 500,00 m2;
c) Calçada — 800,00 m2.
Adicionalmente será executada a demolição de construções existentes para se cons-
truir um espelho de água contemplando estruturas metálicas, recuperação do antigo
cais, muros de betão armado, revestimento em basalto e pavimento em réguas de
madeira.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Porto de Pipas, Angra do Heroísmo, ilha Terceira, Açores.

Código NUTS

II.1.8) Nomenclatura

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

Objecto 29.22.16.10-3 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

Objectos45.31.31.00-5 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
comple- 50.75.00.00-7 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
mentares\\.\\.\\.\\-\ \\\\-\\\\\-\\\\\-\

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

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

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

um lote £ vários lotes £ todos os lotes £

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

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO

II.2.1) Quantidade ou extensão total
9900 m2 de pavimentação variada.

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 180 a partir da data da consignação (para
obras)

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
O concorrente a quem for feita a adjudicação do fornecimento deverá prestar uma
caução de valor igual a 5% do montante total da adjudicação, com exclusão do
IVA, a qual poderá ser prestada por depósito em dinheiro ou em títulos emitidos
ou garantidos pelo Estado Português, mediante garantia bancária ou ainda por
seguro-caução.

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

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
Se se tratar de um grupo de concorrentes, estes devem declarar a intenção de se
constituírem juridicamente em consórcio externo, em regime de responsabilidade
limitada, de acordo com o artigo 32.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/do
prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a capacidade
económica, financeira e técnica mínima exigida
Os concorrentes devem preencher as formalidades necessárias para apreciação das
condições de carácter profissional, técnico e económico de acordo com as exigências
estabelecidas no programa e caderno de encargos deste concurso.

III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
Os constantes no ponto 1 do artigo 14.º do programa de concurso.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
Os constantes nos pontos 18.1, 18.2 e 18.3 do artigo 18.º do programa de concurso.

III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Os constantes no ponto 18.4 do artigo 11.º do programa de concurso.

III.3) CONDIÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS DE SERVIÇOS

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

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

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

NÃO    £       SIM    ¢

SECÇÃO IV: PROCESSOS

IV.1) TIPO DE PROCESSO

Concurso público ¢

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
a) Valia técnica da proposta — 40%, avaliada por:
i) Processos construtivos adoptados — 20%;
ii) Adequabilidade do plano de trabalhos às condições locais — 10%;
iii) Meios disponíveis — 10%;
b) Preço — 35%;
c) Prazo — 25%.

Por ordem decrescente de importância NÃO £ SIM ¢

ou

B2) Os critérios indicados no caderno de encargos £

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

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

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

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

Custo: 480 euros. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento:
Liquidação em numerário ou cheque.

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

\\ /\\ /\\\\ ou 030 dias a contar da sua publicação no Diário
da República
Hora: 17 horas.
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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
Podem assistir todos os interessados, mas apenas interferir os concorrentes e seus
representantes devidamente credenciados.

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data \\ /\\ /\\\\, ————— dias a contar da publicação do anún-
cio no Diário da República ou
no dia útil seguinte à data limite para a apresentação de propostas  ¢
Hora: 9 horas e 30 minutos. Local: Administração dos Portos da Terceira e Graci-
osa, S. A., sita à Zona Portuária, Cabo da Praia, 9760-571 Praia da Vitória, ilha
Terceira, Açores.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

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

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

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES

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

\\ /\\ /\\\\

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

20 de Abril de 2006. — Os Vogais do Conselho de Administração:
Luís Tadeu da Silva Dutra — Sónia Alexandra Afonso Vaz Pires.

1000300343

HOSPITAL DE SÃO JOÃO, 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 de São João, E. P. E. Serviço de Aprovisionamento,

Sector Farmacêutico (piso 01)

Endereço Código postal
Alameda do Prof. Hernâni Monteiro 4202-451 Porto

Localidade/Cidade País
Porto Portugal

Telefone Fax
225512100 — ext.: 1568, 1746 225504463

Correio electrónico Endereço Internet (URL)

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
Por deliberação do conselho de administração do Hospital de São João, E. P. E.,
datada de 29 de Março de 2006, foi anulado o concurso público n.º 710023/2006
(aquisição de radiofármacos e outros produtos para o Serviço de Medicina Nuclear,
durante o ano 2006), nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 58.º do Decreto-
-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho (dada a necessidade de alterar os correspondentes
caderno de encargos e programa de concurso).
O correspondente aviso de abertura (n.º 3000188631) foi publicado
no Diário da República, 3.ª série, n.º 249, de 29 de Dezembro de 2005.

21 de Abril de 2006. — O Director do Serviço de Aprovisiona-
mento, José Oliveira. 3000200598

ANÚNCIO DE CONCURSO

Obras £

Fornecimentos ¢

Serviços £

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

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Hospital de São João, E. P. E. Serviço de Aprovisionamento,

Sector Farmacêutico (piso 01)

Endereço Código postal
Alameda do Prof. Hernâni Monteiro 4202-451 Porto

Localidade/Cidade País
Porto Portugal

Telefone Fax
225512100 — ext.: 1568, 1746 225504463

Correio electrónico Endereço Internet (URL)

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
Por deliberação do conselho de administração do Hospital de São João, E. P. E.,
datada de 29 de Março de 2006, foi anulado o concurso público n.º 410003/2006
(aquisição de meios de diagnóstico radiológicos, durante o ano 2006), nos termos
da alínea a) do n.º 1 do artigo 58.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho (dada
a necessidade de alterar os correspondentes caderno de encargos e programa de
concurso).
O correspondente aviso de abertura (n.º 3000183731) foi publicado no Diário da

República, 3.ª série, n.º 197, de 13 de Outubro de 2005, foi publicado um aviso
rectificativo (n.º 3000187284) no Diário da República, 3.ª série, n.º 234, de 7 de
Dezembro de 2005.

21 de Abril de 2006. — O Director do Serviço de Aprovisiona-
mento, João Oliveira. 3000200599

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:
Avenida de Ceuta, Estação de Alcântara-Terra, piso 3.
Localidade:
Lisboa.
Código postal:
1300-254.
País:
Portugal.
Pontos de contacto:
Direcção Aprovisionamentos Logística.
À atenção de:
Telefone:
211026412.
Fax:
211026415.
Endereços internet:
Endereço geral da entidade adjudicante:
www.refer.pt
Mais informações podem ser obtidas no seguinte endereço:
Ver «pontos de contacto».



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIE N.º 86 — 4 de Maio de 20068668

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:
Fornecimento de dois veículos rodo-ferroviários para inspecção e diagnóstico
de pontes e túneis.
II.1.2) Tipo de contrato e local da realização das obras, da entrega dos forne-
cimentos ou da prestação de serviços:
b) Fornecimentos:
Compra.
Código NUTS: PT171.
II.1.3) O anúncio implica:
Um contrato público.
II.1.5) Breve descrição do contrato ou das aquisições:
Fornecimento à REFER, E. P., de dois veículos rodo-ferroviários para a ins-
pecção e diagnóstico de túneis e de pontes, de acordo com o estabelecido no
programa de concurso, no caderno de encargos e nas condições técnicas, com
possibilidade de adjudicação de um serviço de manutenção dos veículos após
o período de garantia.
II.1.6) Classificação CPV (Vocabulário Comum para os Contratos Públicos):
Objecto principal.
Vocabulário principal: 35.22.10.00-9.
II.1.7) O contrato está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos
(ACP)?
Não.
II.1.8) Divisão em lotes:
Sim.
Em caso afirmativo, devem ser enviadas propostas para:
Um ou mais lotes.
II.1.9) São aceites variantes:
Sim.

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONTRATO
II.2.1) Quantidade ou extensão total:
Dois veículos rodo-ferroviários.
Valor estimado, sem IVA: 1 250 000,00.
Divisa: euro.
II.2.2) Opções:
Sim.
Em caso afirmativo, descrição dessas opções:
Possibilidade, sob decisão exclusiva da entidade adjudicante, de adjudicação de
um serviço de manutenção dos dois veículos após o período de garantia.

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO PARA A SUA EXECUÇÃO
Período em dias: 06 (a contar da data de adjudicação).

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONTRATO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas:
O adjudicatário garantirá por caução o exacto e pontual cumprimento das obri-
gações que assume com a celebração do contrato. Esta caução a prestar será de
5% do valor da adjudicação, sob a forma de depósito em dinheiro, garantia
bancária autónoma e irrevogável e à primeira solicitação, ou seguro-caução
equivalente, de acordo com os modelos anexos ao programa de concurso.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam:
Os pagamentos serão efectuados mediante apresentação de facturas acompanha-
das de todos os elementos descritivos e justificativos que permitam a sua con-
ferência.
O prazo dos pagamentos é de 60 dias de calendário a contar da data de entrada
de cada factura na REFER, E. P., desde que aquela tenha tido a aprovação da
mesma.
III.1.3) Forma jurídica que deve assumir o agrupamento de operadores econó-
micos adjudicatário:
Ao concurso poderão apresentar-se agrupamentos de empresas sem que entre
elas exista qualquer modalidade jurídica de associação.
No caso de a adjudicação ser feita a um agrupamento de empresas, estas asso-
ciar-se-ão obrigatoriamente, antes da celebração do contrato, na modalidade de
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.2.2) Capacidade económica e financeira:
Informação e formalidades necessárias para verificar o cumprimento dos requisi-
tos:
Documentos a apresentar (ponto 13.1 do programa de concurso):
Balanços ou extracto desses balanços e demonstração de resultados, sempre que
a publicação desses elementos seja exigida pela legislação do Estado de que a

empresa seja nacional ou no qual se situe o seu estabelecimento principal, re-
lativos aos três últimos exercícios;
Cópia simples das declarações periódicas de rendimentos para efeitos de IRS
ou IRC, referentes aos três últimos exercícios, nas quais se contenha o carimbo
«Recibo»;
Se for o caso, documento equivalente apresentado, para efeitos fiscais, no Esta-
do de que a empresa seja nacional ou no qual se situe o seu estabelecimento
principal; se se tratar de início de actividade, a empresa deve apresentar cópia
simples da respectiva declaração.
Cada um dos documentos exigidos deverá ser devidamente identificado e sepa-
rado dos restantes.
Cópia simples das declarações anuais de informação contabilística e fiscal
— IRS/IRC/IVA —, referentes aos três últimos exercícios;
Se for o caso, documento equivalente apresentado, para efeitos fiscais, no Esta-
do de que a empresa seja nacional ou no qual se situe o seu estabelecimento
principal; se se tratar de início de actividade, a empresa deve apresentar cópia
simples da respectiva declaração.
Cada um dos documentos exigidos deverá ser devidamente identificado e sepa-
rado dos restantes.
Declaração sobre o volume de negócios global da empresa e o seu volume de
negócios em fornecimentos nos três últimos exercícios, assinada pelo represen-
tante legal da empresa;
Referências bancárias e comerciais da empresa concorrente, ou de cada uma das
empresas constituintes do agrupamento concorrente.
Capacidade financeira: a avaliar com base nos documentos referidos nas alíneas
e), f), g), h) e i) do n.º 13.1 do programa de concurso (documentos acima
indicados). Os indicadores mínimos de capacidade financeira a considerar para
o último ano são os seguintes:

Indicador
Valor

Significado
mínimo

i) Liquidez geral .............. ≥ 1,0 Medida da capacidade da empresa para solver

as suas obrigações correntes.

ii) Liquidez reduzida ..... ≥ 0,7 Medida da capacidade da empresa para solver

as suas obrigações correntes, sem recurso às

suas existências.

iii) Autonomia financeira ≥ 0,2 Medida da capacidade da empresa para financiar

o seu activo através de capitais próprios.

Consideram-se as seguintes definições para a determinação dos indicadores aci-
ma referenciados:
i) Liquidez geral = activo circulante/passivo circulante;
ii) Liquidez reduzida = (activo circulante — existências)/passivo circulante;
iii) Autonomia financeira = capitais próprios/activo total.
Os concorrentes têm de cumprir pelo menos dois dos indicadores acima referi-
dos, não podendo em qualquer caso apresentar situação líquida negativa.
Se o concorrente, nos termos da lei, recorrer às capacidades económica e finan-
ceira e ou técnica e ou profissional de outras entidades, deverá apresentar, para
além da comprovação de que as mesmas possuem as referidas capacidades,
declaração de compromisso de tais entidades, reconhecida na qualidade, de que
se obrigam a disponibilizar ao concorrente os recursos necessários, assumindo,
perante a REFER e solidariamente com o concorrente, todas as obrigações daí
decorrentes, quer na fase concursal, quer durante todo o prazo de execução do
contrato, se o concorrente vier a ser o adjudicatário.
III.2.3) Capacidade técnica:

Informação e formalidades necessárias para verificar o cumprimento dos requisi-
tos:
Capacidade técnica: a avaliar pelos meios técnicos a utilizar, meios humanos,
demonstração da experiência daqueles, nos últimos três anos, no fornecimento
da natureza da que é posta em concurso e com base nos documentos referidos
nas alíneas j), k), l), m), n) e p) do n.º 13.1 do programa de concurso, a saber:
Declaração, assinada pelo representante legal da empresa, que inclua a lista de
fornecimentos dos últimos três anos, respectivos montantes, datas e destinatá-
rios, a comprovar por declaração destes ou, na sua falta, por declaração do
concorrente;
Lista dos fornecimentos da natureza do fornecimento posto a concurso, acom-
panhada de declaração comprovativa dos destinatários, nos termos do ponto
anterior;
Declaração relativa aos efectivos médios anuais da empresa e ao número dos
seus quadros nos três últimos anos, assinada pelo representante legal da em-
presa;
Declaração, assinada pelo representante legal da empresa concorrente, ou de cada
uma das empresas constituintes do agrupamento concorrente, indicando as liga-
ções/certificações da empresa com organismos científicos e técnicos.
Descrição dos métodos adoptados pelo concorrente para a gestão da qualidade
e dos meios de estudo e investigação que utiliza.
Declaração de detenção de capacidade para efectuar a manutenção (durante e após
a vigência do período de garantia dos veículos), com indicação, se esse for o
caso, das entidades subcontratadas ou a subcontratar para o efeito.
III.2.4) Contratos reservados:
Não.

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

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

nais do pessoal responsável pela execução do serviço:

Sim.
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SECÇÃO IV: PROCESSO

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

IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
IV.2.1) Critérios de adjudicação:
Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta:
Os critérios enunciados a seguir:
Critérios — ponderação.
1. Preço — 40%:
Custo total do equipamento — 90%;
Custo anual da manutenção (pós-garantia) — 10%;
2. Capacidade técnica — 50%:
Especificações técnicas — 60%;
Memória descritiva e planos de manutenção do(s) veículo(s) — 40%;
3. Prazo para apresentação do(s) veículo(s) em condições de homologação —
10%.
IV.2.2) Proceder-se-á a leilão electrónico:
Não.

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.2) Publicações anteriores referentes ao mesmo projecto:
Não.
IV.3.3) Condições para a obtenção do caderno de encargos e documentos com-
plementares:
Prazo para a recepção de pedidos de documentos ou para aceder aos documen-
tos:
Data: 09/06/2006.
Hora: 17 horas.
Documentos a título oneroso:
Sim.
Em caso afirmativo, indicar preço: 500.
Divisa: euro.
Condições e modo de pagamento:
As cópias do processo de concurso serão fornecidas, a preço de custo, mediante
o pagamento da quantia de 500 euros mais IVA, a efectuar em dinheiro ou por
cheque passado a favor da Rede Ferroviária Nacional, REFER, E. P.
IV.3.4) Prazos de recepção das propostas e pedidos de participação:
Data: 19/06/2006.
Hora: 17 horas.
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: 20/06/2006.
Horas: 10.
Lugar: o indicado na secção I.
Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas:
Sim.
O acto do concurso é público e só poderão intervir as pessoas que, para o
efeito, estiverem devidamente credenciadas pelos concorrentes, bastando, para
tanto, no caso de intervenção do titular de empresa em nome individual, a
exibição do seu bilhete de identidade e, no caso de intervenção dos representan-
tes de empresas em nome individual, de sociedades ou de agrupamentos de
empresas, a exibição dos respectivos bilhetes de identidade e de uma credencial
passada pela empresa em nome individual, sociedade ou agrupamento da qual
conste o nome e o número do bilhete de identidade do(s) representante(s).

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
São admitidas propostas com alterações às condições técnicas, conforme previs-
to no ponto 8.5 do programa de concurso.

VI.4) PROCESSOS DE RECURSO
VI.4.1) Organismo encarregado dos processos de recurso:
Designação oficial:
Rede Ferroviária Nacional, REFER E. P.
Endereço postal:
Avenida de Ceuta, Estação de Alcântara-Terra, piso 3.
Localidade:
Lisboa.
Código postal:
1300-254.
País:
Portugal.
Telefone:
211026412.
Fax:
211026415.
Endereço internet:
www.refer.pt

VI.4.3) Serviço junto do qual sé pode obter mais informação sobre a apresenta-
ção de recursos:
Designação oficial:
Rede Ferroviária Nacional, REFER, E. P.
Endereço postal:
Avenida de Ceuta, Estação de Alcântara-Terra, piso 3.
Localidade:
Lisboa.
Código postal:
1300-254.
País:
Portugal.
Telefone:
211026412.
Fax:
211026415.
Endereço internet:
www.refer.pt

VI.4) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO: 21/04/2006.

Anexo B

INFORMAÇÕES RELATIVAS AOS LOTES

Lote n.º 001

Título: Veículo rodo-ferroviário para inspecção e diagnóstico de pontes

1) DESCRIÇÃO SUCINTA
Veículo rodo-ferroviário para inspecção e diagnóstico de pontes.

2) CLASSIFICAÇÃO CPV (VOCABULÁRIO COMUM PARA OS CONTRATOS
PÚBLICOS)
objecto principal.
Vocabulário principal: 35.22.10.00-9

3) QUANTIDADE OU EXTENSÃO
Um veículo.
Custo estimado, sem IVA: 650 000,00.
Divisa: euro.

5) INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR SOBRE OS LOTES
Conforme o constante nos documentos patenteados a concurso.

Lote n.º 002

Título: Veículo rodo-ferroviário para inspecção e diagnóstico de túneis

1) DESCRIÇÃO SUCINTA
Veículo rodo-ferroviário para inspecção e diagnóstico de túneis.

2) CLASSIFICAÇÃO CPV (VOCABULÁRIO COMUM PARA OS CONTRATOS
PÚBLICOS)
Objecto principal.
Vocabulário principal: 35.22.10.00-9.

3) QUANTIDADE OU EXTENSÃO
Um Veículo.
Custo estimado, sem IVA: 600 000,00.
Divisa: euro.

5) INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR SOBRE OS LOTES
Conforme o constante nos documentos patenteados a Concurso.

O Presidente do Conselho de Administração, Luís Filipe Pardal.
3000200609

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE SANTO ANTÓNIO

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
Santa Casa da Misericórdia de Santo Presidente do Júri do Concurso

António

Endereço Código postal
Praça Velha — Rua da Santa Casa 9560

da Misericórdia da Lagoa, 3
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Localidade/Cidade País
Santa Cruz — Lagoa Portugal

Telefone Fax
(351) 296912900 (351) 296912901

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
Empreitada de construção do lar de idosos da Santa Casa da Misericórdia de San-

to António — Lagoa.

II.1.6) Descrição/objecto do concurso
A empreitada consiste na construção de um edifício de três pisos, sendo um em

cave, destinado a lar de idosos, com uma área de construção de 3434,00 m2. Além

dos trabalhos próprios dos edifícios, o lar terá um posto de transformação, central

térmica, elevadores, climatização, ventilação e rede de gás. No exterior existirão

zonas verdes, de circulação além de estacionamentos.

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

Código NUTS
PT 2000.

II.1.8) Nomenclatura

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

Vocabulário principal Vocabulário complementar

Objecto 45.21.52.12-6 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

Objectos45.26.23.10-7 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
comple- 45.31.10.00-0 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
mentares45.31.31.00-5 \\\\-\\\\\-\\\\\-\

45.31.72.00-4 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
45.33.12.00-8 \\\\-\\\\\-\\\\\-\

II.1.9) Divisão em lotes
NÃO   ¢        SIM    £

Indicar se se podem apresentar propostas para:

um lote £ vários lotes £ todos os lotes £

II.1.10) As variantes serão tomadas em consideração?

NÃO   ¢        SIM   £

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO

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

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

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

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO

III.1.1) Cauções e garantias exigidas
O concorrente a quem for adjudicada a empreitada prestará uma caução correspon-

dente a 5% do preço total do contrato, que poderá ser por depósito em dinheiro ou

em títulos emitidos ou garantidos pelo Estado ou mediante garantia bancária, ou

ainda por seguro-caução, de acordo com o caderno de encargos.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
A empreitada será por série de preços, sendo a renumeração ao empreiteiro resul-

tante da aplicação dos preços unitários do contrato para cada espécie de trabalho a

realizar às quantidades desses trabalhos realmente executados.

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
Ao concurso poderão apresentar-se agrupamentos de empresas, sem que entre elas

exista qualquer modalidade jurídica de associação, desde que satisfaçam as dispo-

sições legais relativas ao exercício da actividade de empreiteiro de obras públicas.

No caso de a adjudicação da empreitada ser feita a um agrupamento de empresas,

estas associar-se-ão obrigatoriamente, antes da celebração do contrato, na modali-

dade de consórcio externo, em regime de responsabilidade solidária.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

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

a) Concorrentes possuidores de alvará de empreiteiro ou construtor de obras pú-

blicas, emitido pelo Instituto dos Mercado de Obras Públicas e Particulares e do

Imobiliário, contendo as seguintes autorizações (Decreto-Lei n.º 12/2004, de 9 de

Janeiro, e Portaria n.º 19/2004, de 10 de Janeiro):

a.1) Empreiteiro geral ou construtor geral de edifícios na 1.ª categoria e na classe

correspondente ao valor da proposta;

a.2) As 2.ª, 1.ª, 8.ª, 9.ª e 10.ª subcategorias da 4.ª categoria da classe correspondente

ao valor dos trabalhos especializados que lhe respeitam, caso o concorrente não

recorra a subempreiteiros, sem prejuízo do disposto no n.º 3 do artigo 265.º do

Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março;

b) Concorrentes nacionais de outros Estados membros da União Europeia que,

não sendo detentores de certificado de classificação ou de alvará de empreiteiro de

obras públicas, apresentem certificado de inscrição em lista oficial de empreiteiros

aprovados, adequado à obra posta a concurso e emitido pelo respectivo Estado,

nos termos do artigo 68.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março;

c) Concorrentes do espaço económico europeu e os referidos na alínea d) do ar-

tigo 54.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, não detentores de certificado

de empreiteiro de obras públicas ou que não apresentem o certificado de inscri-

ção em lista oficial de empreiteiros aprovados, desde que apresentem o certificado

a que se refere a alínea a) do n.º 1 do artigo 67.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2

de Março;

d) Os concorrentes que não se encontrem em nenhuma das situações referidas no

artigo 55.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março;

e) Os concorrentes que apresentem nos três últimos anos e nas condições referidas

na Portaria n.º 994/2004, de 5 de Agosto:

e.1) Um rácio liquidez geral igual ou superior a 105,00;

e.2) Um rácio autonomia financeira igual ou superior a 8,00;

e.3) Um rácio do grau de cobertura do imobilizado igual ou superior a 120,45;

f) Os concorrentes que apresentem no seu curriculum:

f.1) A execução de uma obra de natureza da obra posta a concurso, de valor não

inferior a 1 686 000 euros, correspondente a 60% do valor para efeito do concurso

(preço base) nos últimos cinco anos, devidamente comprovadas por declarações

dos donos da obra;

f.2) Adequação de equipamentos e de ferramenta especial a utilizar na obra, seja

próprio, adequado ou sob qualquer outra forma, às suas exigências técnicas;

f.3) Adequação dos técnicos e dos serviços técnicos, estejam ou não integrados na

empresa, a afectar à obra.

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

Março.

Os concorrentes detentores dos documentos indicados nas alíneas a) e b) do ponto

III.2.1) estão dispensados de apresentar os documentos referidos nas alíneas a) a

d) do n.º 1 do citado artigo 67.º

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
Os indicados nas alíneas a), b) ou c) do ponto III.2.1) e os indicados nas alíneas

g) a i) do n.º 1 do artigo 67.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

Os concorrentes dos documentos indicados nas alíneas a) e b) do ponto III.2.1)

estão dispensados de apresentar os documentos referidos nas alíneas g) e j) do

n.º 1 do citado artigo 67.º

III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Os documentos para verificação da capacidade técnica são os seguintes:

a) Certificados de habilitações literárias e profissionais dos quadros da empresa e

dos responsáveis pela orientação da obra, designadamente:

Director técnico da empreitada;

Representante permanente do empreiteiro na obra;

b) Lista das obras executadas nos últimos cinco anos da mesma natureza da que é

posta a concurso, acompanhadas de certificados de boa execução relativos às obras

mais importantes; os certificados devem referir o montante, data e local de execução

das obras e se as mesmas foram executadas de acordo com as regras da arte e regu-

larmente concluídas;

c) Declaração, assinada pelo representante legal da empresa, que mencione o equi-

pamento principal a utilizar na obra e, se for o caso, o equipamento de característi-

cas especiais, indicando, num e noutro caso, se se trata de equipamento próprio,

alugado ou sob qualquer outra forma;
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d) Declaração assinada pelo representante legal da empresa, que mencione os técni-

cos, serviços técnicos e encarregados, estejam ou não integrados na empresa, a

afectar à obra, para além dos indicados na alínea a);

e) Declaração, assinada pelo representante legal da empresa, que inclua a lista das

obras executadas nos últimos cinco anos, acompanhada de certificados de boa exe-

cução relativos às obras mais importantes; os certificados devem referir o montante,

data e local de execução das obras e se as mesmas foram executadas de acordo com

as regras da arte e regularmente concluídas;

f) Declaração, assinada pelo representante legal da empresa, relativa aos efecti-

vos médios anuais da empresa e ao número dos seus quadros nos três últimos

anos.

Os concorrentes detentores dos documentos indicados nas alíneas a) e b) do ponto

III.2.1) estão dispensados de apresentar os documentos referidos nas alíneas e) e f)

supra-referidas.

SECÇÃO IV: PROCESSOS

IV.1) TIPO DE PROCESSO

Concurso público ¢

Concurso limitado £

Concurso limitado com publicação de anúncio £

Concurso limitado sem publicação de anúncio £

Concurso limitado por prévia qualificação £

Concurso limitado sem apresentação de candidaturas £

Concurso limitado urgente £

Processo por negociação £

Processo por negociação com publicação prévia de anúncio £

Processo por negociação sem publicação prévia de anúncio £

Processo por negociação urgente £

IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
B) Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta   ¢
B1) Os critérios a seguir indicados
1) Condições mais vantajosas de preço — 50%:

a) Preço (P):

P = Pb/Vp

em que:

Pb = valor da proposta de mais baixo preço;

Vp = valor da proposta em análise.

2) Condições mais vantajosas de prazo — 30%:

b) Prazo de execução (Pe):

Pe = Pb/Pp

em que:

Pb = prazo da proposta de mais baixo preço;

Pp = Prazo da proposta em análise.

3) Qualidade técnica da proposta — 20%:

c) Qualidade técnica da proposta (QTP);

c1) Experiência do director técnico da empreitada (DT);

c2) Descrição e justificação do plano de trabalhos (PT);

c3) Plano dos meios humanos e equipamentos a afectar à obra (MH);

c4) Cronograma financeiro (CF).

Estes subfactores serão pontuados na seguinte escala:

Mau — 0;

Insuficiente — 0,25;

Suficiente — 0,50;

Bom — 0,75;

Muito bom — 1,0.

A qualidade técnica da proposta (QTP) é calculada com base na seguinte fórmula:

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

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

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

Por ordem decrescente de importância NÃO £ SIM ¢

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

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

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

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

Custo: 1250 euros, sem IVA. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento:
Em numerário ou cheque emitido à ordem da entidade indicada no ponto 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: até às 16 horas.

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

£ £ £ £ £ £ £ £ ¢ £ £ ————————

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

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

IV.3.7) Condições de abertura das propostas

IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas
O acto de abertura das propostas é público; contudo, só poderão intervir neste

acto as pessoas que, para o efeito, estiverem devidamente credenciadas pelos concor-

rentes, nos termos do programa de concurso.

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

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

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    ¢        SIM    £

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

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

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
Preço base do concurso: 2 810 000 euros.

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

20 de Abril de 2006. — O Provedor da Santa Casa da Misericórdia,
Jorge João de Medeiros Borges. 1000300347

SPORTING CLUBE DE ESPINHO

ANÚNCIO DE CONCURSO

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO, ENDEREÇOS E PONTOS DE CONTACTO
Designação oficial:
Sporting Clube de Espinho.
Endereço postal:
Rua Oito, 737, Apartado 732.
Localidade:
Espinho.
Código postal:
4500-901.
País:
Portugal.
À atenção de:
Gabinete para Estruturas e Pólo Desportivo.
Telefone:
227333030.
Fax:
227333039.
Correio electrónico:
scespinho@mail.telepac.pt

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONTRATO

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

Concepção/construção do estádio de futebol do Sporting Clube de Espinho.
II.1.2) Tipo de contrato e local da realização das obras, da entrega dos forne-

cimentos ou da prestação de serviços:

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: 24/05/2006.
Hora: 15.
IV.3.8) Condições de abertura das propostas:

Data: 25/05/2006.
Hora: 10.
Lugar: sede do Sporting Clube de Espinho.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VI.3) OUTRAS INFORMAÇÕES
Prorrogação do prazo de entrega de propostas do anúncio do concurso pú-
blico publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 21, de 30 de Janeiro
de 2006.
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VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO: 19/04/2006.

19 de Abril de 2006. — O Presidente do Sporting Clube de Espi-
nho, Rodrigo Nunes dos Santos. 1000300353

TORRALTA — CLUB INTERNACIONAL DE FÉRIAS, S. A.

ANÚNCIO DE CONCURSO

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO, ENDEREÇOS E PONTOS DE CONTACTO
Designação oficial:
Torralta — Club Internacional de Férias, S. A.
Endereço postal:
Avenida do Duque Loulé, 24.
Localidade:
Lisboa.
Código postal:
1050-090.
País:
Portugal.
Pontos de contacto:
Torralta — Club Internacional de Férias, S. A.
À atenção de:
Dr. Hélio Brites.
Telefone:
213302189.
Fax:
213301298.
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: Entidade privada que lança a presente empreitada privada.
Outro: Turismo.
A entidade adjudicante está a contratar por conta de outras entidades adjudi-
cantes:
Não.

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONTRATO

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

Empreitada de infra-estruturas gerais de Tróia.
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: Tróia.
Código NUTS: PT172.
II.1.3) O anúncio implica:

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

Empreitada privada de construção da rede de infra-estruturas gerais de Tróia,
consistente na construção da rede de abastecimento de água, da rede de sanea-
mento, da rede de infra-estruturas eléctricas e de telecomunicações e da rede de
rega.
II.1.6) Classificação CPV (Vocabulário Comum para os Contratos Públicos):

Objecto principal.
Vocabulário principal: 45220000.

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

Valor estimado, sem IVA: 3 750 000.
Divisa: euro.

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

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONTRATO
III.1.3) Forma jurídica que deve assumir o agrupamento de operadores econó-

micos adjudicatário:

Agrupamento complementar de empresas ou consórcio externo.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
III.2.1) Situação pessoal dos operadores económicos, nomeadamente requisitos

em matéria de inscrição nos registos profissionais ou comerciais:

Informação e formalidades necessárias para verificar o cumprimento dos requisitos:
Só serão admitidos a concurso as entidades que satisfaçam os requisitos indi-
cados no programa de concurso e na legislação aplicável.
III.2.2) Capacidade económica e financeira:

Informação e formalidades necessárias para verificar o cumprimento dos requisi-
tos:
Ver pontos 15 e 19 do programa de concurso.
III.2.3) Capacidade técnica:

Informação e formalidades necessárias para verificar o cumprimento dos requisi-
tos:
Ver pontos 15 e 19 do programa de concurso.

SECÇÃO IV: PROCESSO

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

Concurso público.

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

Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta:
Os critérios enunciados no caderno de encargos, no convite à apresentação de
propostas ou para participar na negociação ou na memória descritiva.

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.4) Prazos de recepção das propostas ou dos pedidos de participação:

Data: 05/06/2006.
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: 06/06/2006.
Hora: 11.
Lugar: Câmara Municipal de Grândola — Avenida de José Pereira Barradas,
7570-281 Grândola.
Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas:
Sim.
Pessoas devidamente credenciadas pelos concorrentes.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO: 20/04/2006.

20 de Abril de 2006 — O Administrador, Henrique Montelobo.
3000200688

RECTIFICAÇÕES

CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DA FAJÃ DE BAIXO

ANÚNCIO DE CONCURSO

Obras ¢

Fornecimentos £

Serviços £

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

NÃO    ¢         SIM    £

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Centro Social e Paroquial da Fajã Direcção do Centro Social e Paroquial

de Baixo da Fajã de Baixo

Endereço Código postal
Rua Direita, 37, Fajã de Baixo 9500-448

Localidade/Cidade País
Ponta Delgada — Açores Portugal

Telefone Fax
351 296384105 351 296384105

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
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SECÇÃO III: INFORMAÇÕES DE CARÁCTER JURÍDICO, ECONÓMICO,
FINANCEIRO E TÉCNICO

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

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

a) Os titulares de certificado de classificação de empreiteiros de obras públicas,

emitido pelo Instituto dos Mercados de Obras Públicas e Particulares e do Imobi-

liário (IMOPPI), que contenham as seguintes autorizações:

A 1.ª subcategoria da 1.ª categoria na classe correspondente ao valor global da

proposta;

As 4.ª, 5.ª, 6.ª, 7.ª e 8.ª subcategorias da 1.ª categoria, as 1.ª, 7.ª e 10.ª subcategorias

da 4.ª categoria e ainda a 11.ª subcategoria da 5.ª categoria, todas nas classes cor-

respondentes ao valor dos trabalhos a que respeitem.

SECÇÃO IV: PROCESSOS

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

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

Data limite de obtenção 17 /05 /2006

Custo: 750 euros mais IVA. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento:
Cheque cruzado passado à ordem do Centro Social e Paroquial da Fajã de Baixo.

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

07 /06 /2006
Hora: 16 horas.

IV.3.7) Condições de abertura das propostas

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 08 /06 /2006
Hora: 10 horas. Local: Centro Social e Paroquial da Fajã de Baixo, no endereço
indicado em I.1).

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
Rectifica-se o anúncio de concurso para «Empreitada de remodelação e ampliação

do edifício do Centro Social e Paroquial da Fajã de Baixo», Ponta Delgada, Aço-

res, publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 68, de 5 de Abril de 2006.

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

\\ /\\ /\\\\

18 de Abril de 2006. — A Vice-Presidente da Direcção do Centro
Social e Paroquial da Fajã de Baixo, Aldina Margarida Vasconcelos
Raposo Medeiros Gamboa. 1000300346

SIMTEJO — SANEAMENTO INTEGRADO
DOS MUNICÍPIOS DO TEJO E DO TRANCÃO, S. A.

ANÚNCIO DE CONCURSO

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO, ENDEREÇOS E PONTOS DE CONTACTO
Designação oficial:
SIMTEJO — Saneamento Integrado dos Municípios do Tejo e do Trancão,
S. A.
Endereço postal:
Avenida dos Defensores de Chaves, 45, 3.º
Localidade:
Lisboa.
Código postal:
1000-112.
País:
Portugal.

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONTRATO

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

CP/O 02/06 — Empreitada de construção de interceptores, emissários e esta-
ções elevatórias de Vila Franca de Xira e Alhandra.
II.1.2) Tipo de contrato e local da realização das obras, da entrega dos forne-

cimentos ou da prestação de serviços:

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: 08/05/2006.
Hora: 17.
IV.3.8) Condições de abertura das propostas:

Data: 09/05/2006.
Hora: 10.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VI.3) OUTRAS INFORMAÇÕES
Rectificação ao anúncio publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 39, de
23 de Fevereiro de 2006, a pp. 4054 e 4055.

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO: 20/04/2006.

20 de Abril de 2006. — O Presidente, Adriano Tourais.
3000200577
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2. Despachos, Éditos, Avisos e Declarações

ÓRGÃOS DE SOBERANIA

MINISTÉRIO DA ECONOMIA E DA INOVAÇÃO

Junta de Turismo de Luso-Buçaco

Aviso
Concurso externo de ingresso para provimento de uma

vaga de pessoal auxiliar, auxiliar de serviços gerais

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho de
16 de Março de 2006, nomeei para o lugar de pessoal auxiliar, auxi-
liar de serviços gerais, o 1.º classificado, João Manuel de Jesus Olivei-
ra, com a classificação de 14 valores (aviso de abertura publicado no
Diário da República, 3.ª série, n.º 238, de 14 de Dezembro de 2005).

O nomeado deverá tomar posse no prazo de 20 dias a contar da
data de publicação do presente aviso.

(O processo está isento de fiscalização prévia nos termos dos arti-
gos 46.º, n.º 1, e 114.º, n.º 1, da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.)

17 de Março de 2006. — O Presidente, Mário Manuel Neves Pe-
drosa. 3000198371

MINISTÉRIO DA SAÚDE

Administração Regional de Saúde do Centro

Sub-Região de Saúde de Aveiro

Despacho (extracto)
Por despacho de 29 de Dezembro de 2005 do conselho de admi-

nistração da Administração Regional de Saúde do Centro:

Maria Flávia Pinto da Rocha Maia, assistente administrativa — con-
tratada em regime de contrato de trabalho a termo certo, com
efeitos a 5 de Dezembro de 2005, com a duração de três meses,
eventualmente renovável por igual período de tempo, para o Cen-
tro de Saúde de Santa Maria da Feira. (Isento de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)

11 de Janeiro de 2006. — O Coordenador Sub-Regional, Humberto
Rocha. 3000197615

Despacho (extracto)
Por despacho de 30 de Novembro de 2005 do conselho de admi-

nistração da Administração Regional de Saúde do Centro:

Alzira Pereira Ferreira Neves, auxiliar de apoio e vigilância — con-
tratada em regime de contrato de trabalho a termo certo, com
efeitos a 5 de Dezembro de 2005, com a duração de três meses,
eventualmente renovável por igual período de tempo, para o Cen-
tro de Saúde de São João da Madeira. (Isento de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)

11 de Janeiro de 2006. — O Coordenador Sub-Regional, Humberto
Rocha. 3000197616

Despacho (extracto)
Por despacho de 29 de Dezembro de 2005 do conselho de admi-

nistração da Administração Regional de Saúde do Centro:

Carmen Diana de Oliveira Almeida e Cátia Carina Ribeiro Oliveira,
enfermeiras — contratadas em regime de contrato de trabalho a
termo certo, com efeitos a 5 de Dezembro de 2005, com a dura-
ção de três meses, renovável por igual período de tempo, para o
Centro de Saúde de Albergaria-a-Velha. (Isento de fiscalização pré-
via do Tribunal de Contas.)

11 de Janeiro de 2006. — O Coordenador Sub-Regional, Humberto
Rocha. 3000197617

Despacho (extracto)
Por despacho de 23 de Novembro de 2005 do conselho de admi-

nistração da Administração Regional de Saúde do Centro:

Laurinda Sousa da Silva Amaral, auxiliar de apoio e vigilância — con-
tratada em regime de contrato de trabalho a termo certo, com
efeitos a 5 de Dezembro de 2005, com a duração de três meses,
eventualmente renovável por igual período de tempo, para o Cen-
tro de Saúde de São João da Madeira. (Isento de fiscalização prévia
do Tribunal de Contas.)

11 de Janeiro de 2006. — O Coordenador Sub-Regional, Humberto
Rocha. 3000197638

Despacho (extracto)
Por despacho de 29 de Dezembro de 2005 do conselho de admi-

nistração da Administração Regional de Saúde do Centro:

Maria Margarida Patrício Morais Cerqueira da Motta, assistente de
clínica geral — contratada em regime de contrato de trabalho a
termo certo, com efeitos a 5 de Dezembro de 2005, com a dura-
ção de três meses, eventualmente renovável por igual período de
tempo, para o Centro de Saúde de Aveiro. (Isento de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)

19 de Janeiro de 2006. — O Coordenador Sub-Regional, Humberto
Rocha. 3000198746

Despacho (extracto)
Por despacho de 28 de Outubro de 2005 do conselho de adminis-

tração da Administração Regional de Saúde do Centro, foi autorizada
a contratação das seguintes enfermeiras, em regime de contrato de
trabalho a termo certo, com a duração de três meses, eventualmente
renovável por igual período de tempo, com efeitos a 31 de Outubro
de 2005, para o Centro de Saúde de Santa Maria da Feira:

Patrícia Raquel da Silva Ferreira Gomes.
Adriana de Pinho Rosa Relvas.
Andreia Moreira dos Santos.
Ana Lúcia Ribeiro dos Santos.

(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

30 de Janeiro de 2006. — O Coordenador Sub-Regional, Humberto
Rocha. 3000198943

Despacho (extracto)
Por despacho de 29 de Dezembro de 2005 do conselho de admi-

nistração da Administração Regional de Saúde do Centro:

Catarina Isabel Dias Moura, Francisca Elisa Oliveira Ferreira e Patrí-
cia Isabel Dias Ribeiro, enfermeiras — contratadas em regime de
contrato de trabalho a termo certo, por três meses, renovável por
igual período de tempo, com efeitos a 5 de Dezembro de 2005,
para os Centros de Saúde de Oliveira de Azeméis e Estarreja, res-
pectivamente. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Con-
tas.)

30 de Janeiro de 2006. — O Coordenador Sub-Regional, Humberto
Rocha. 3000199127

Despacho (extracto)
Por despacho de 9 de Dezembro de 2005 do conselho de admi-

nistração da Administração Regional de Saúde do Centro:

Cláudia Alexandra Borges Oliveira, enfermeira — contratada em re-
gime de contrato de trabalho a termo certo, por três meses, reno-
vável por igual período de tempo, com efeitos a 5 de Dezembro de
2005, para o Centro de Saúde de Ovar. (Isento de fiscalização pré-
via do Tribunal de Contas.)

30 de Janeiro de 2006. — O Coordenador Sub-Regional, Humberto
Rocha. 3000199128
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Despacho (extracto)
Por despacho de 28 de Outubro de 2005 do conselho de admi-

nistração da Administração Regional de Saúde do Centro:

Joana Cláudia Silva Costa, enfermeira — contratada em regime de con-
trato de trabalho a termo certo, por três meses, renovável por igual
período de tempo, com efeitos a 31 de Outubro de 2005, para o
Centro de Saúde de Oliveira de Azeméis. (Isento de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)

30 de Janeiro de 2006. — O Coordenador Sub-Regional, Humberto
Rocha. 3000199129

Despacho (extracto)
Por despacho de 16 de Dezembro de 2005 do conselho de admi-

nistração da Administração Regional de Saúde do Centro:

Maria Isabel Bastos Almeida Nunes Quinta, auxiliar de apoio e vigi-
lância — contratada em regime de contrato de trabalho a termo
certo, por três meses, renovável por igual período de tempo, com
efeitos a 5 de Dezembro de 2005, para o Centro de Saúde de Águeda.
(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

30 de Janeiro de 2006. — O Coordenador Sub-Regional, Humberto
Rocha. 3000199130

Despacho (extracto)
Por despacho de 29 de Dezembro de 2005 do conselho de admi-

nistração da Administração Regional de Saúde do Centro:

Ion Cojocaru, assistente de clínica geral — contratado em regime de
contrato de trabalho a termo certo, por três meses, renovável por
igual período de tempo, com efeitos a 9 de Janeiro de 2006, para
o Centro de Saúde de Arouca. (Isento de fiscalização prévia do
Tribunal de Contas.)

30 de Janeiro de 2006. — O Coordenador Sub-Regional, Humberto
Rocha. 3000199131

Despacho (extracto)
Por despacho de 30 de Novembro de 2005 do conselho de admi-

nistração da Administração Regional de Saúde do Centro:

Cristina Vilar Tavares, técnica de radiologia — autorizada a contra-
tação, em regime de contrato de trabalho a termo certo, por um
período de três meses, eventualmente renovável por mais três, para
o Centro de Saúde de Arouca, com efeitos a 17 de Dezembro de
2005. (Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

30 de Janeiro de 2006. — O Coordenador Sub-Regional, Humberto
Rocha. 3000199132

Direcção-Geral da Saúde

Hospital Distrital do Montijo

Despacho (extracto)
Por despacho do presidente do conselho de administração da Ad-

ministração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de 27 de
Outubro de 2005, foi ratificada a renovação do contrato de trabalho
a termo certo, nos termos do n.º 3 do artigo 18.º-A do Decreto-Lei
n.º 53/98, de 11 de Março, e do Decreto-Lei n.º 68/2000, de 26 de
Abril, com a técnica de diagnóstico e terapêutica de 2.ª classe — pro-
fissão de análises clínicas, abaixo indicada, a produzir efeitos a 18 de
Outubro de 2005:

Susana Margarida Catarino Moita.

15 de Dezembro de 2005. — O Presidente do Conselho de Admi-
nistração, Serafim Machado e Sousa. 3000191697

Despacho (extracto)
Por despacho do presidente do conselho de administração da Ad-

ministração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de 13 de
Outubro de 2005, foi ratificada a renovação do contrato de trabalho
a termo certo, nos termos do n.º 3 do artigo 18.º-A do Decreto-Lei
n.º 53/98, de 11 de Março, e do Decreto-Lei n.º 68/2000, de 26 de

Abril, com o motorista de ligeiros, abaixo indicado, a produzir efeitos
a 9 de Agosto de 2005:

Joaquim Luís Anéis Parrado.

15 de Dezembro de 2005. — O Presidente do Conselho de Admi-
nistração, Serafim Machado e Sousa. 3000191698

Despacho (extracto)
Por despacho do presidente do conselho de administração da Ad-

ministração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de 13 de
Outubro de 2005, foi ratificada a renovação do contrato de trabalho
a termo certo, nos termos do n.º 3 do artigo 18.º-A do Decreto-Lei
n.º 53/98, de 11 de Março, e do Decreto-Lei n.º 68/2000, de 26 de
Abril, com a auxiliar de acção médica, abaixo indicada, a produzir
efeitos a 2 de Agosto de 2005:

Fernanda Emília Vieira.

15 de Dezembro de 2005. — O Presidente do Conselho de Admi-
nistração, Serafim Machado e Sousa. 3000191699

Despacho (extracto)
Por despacho do presidente do conselho de administração da Ad-

ministração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de 13 de
Outubro de 2005, foi ratificada a renovação do contrato de trabalho
a termo certo, nos termos do n.º 3 do artigo 18.º-A do Decreto-Lei
n.º 53/98, de 11 de Março, e do Decreto-Lei n.º 68/2000, de 26 de
Abril, com a enfermeira, abaixo indicada, a produzir efeitos a 9 de
Agosto de 2005:

Cláudia Constança Fartouce Velez.

15 de Dezembro de 2005. — O Presidente do Conselho de Admi-
nistração, Serafim Machado e Sousa. 3000191700

Despacho (extracto)
Por despacho do presidente do conselho de administração da Ad-

ministração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de 13 de
Outubro de 2005, foi ratificada a renovação do contrato de trabalho
a termo certo, nos termos do n.º 3 do artigo 18.º-A do Decreto-Lei
n.º 53/98, de 11 de Março, e do Decreto-Lei n.º 68/2000, de 26 de
Abril, com a técnica de diagnóstico e terapêutica de 2.ª classe — pro-
fissão análises clínicas, abaixo indicada, a produzir efeitos a 11 de Julho
de 2005:

Benedita Maria Caeiro Coelho Afonso.

15 de Dezembro de 2005. — O Presidente do Conselho de Admi-
nistração, Serafim Machado e Sousa. 3000191701

Despacho (extracto)
Por despacho do presidente do conselho de administração da Ad-

ministração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de 13 de
Outubro de 2005, foi ratificada a renovação do contrato de trabalho
a termo certo, nos termos do n.º 3 do artigo 18.º-A do Decreto-Lei
n.º 53/98, de 11 de Março, e do Decreto-Lei n.º 68/2000, de 26 de
Abril, com a enfermeira, abaixo indicada, a produzir efeitos a 11 de
Julho de 2005:

Ana Catarina Jesus Machado.

15 de Dezembro de 2005. — O Presidente do Conselho de Admi-
nistração, Serafim Machado e Sousa. 3000191702

Despacho (extracto)
Por despacho do presidente do conselho de administração da Admi-

nistração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de 13 de Outubro
de 2005, foi ratificado o contrato de trabalho a termo certo, nos termos
do n.º 3 do artigo 18.º-A do Decreto-Lei n.º 53/98, de 11 de Março, e do
Decreto-Lei n.º 68/2000, de 26 de Abril, com o auxiliar de apoio e vigi-
lância, abaixo indicado, a produzir efeitos a 1 de Julho de 2005:

Carlos Alberto Godinho Silva.

15 de Dezembro de 2005. — O Presidente do Conselho de Admi-
nistração, Serafim Machado e Sousa. 3000191703
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TRIBUNAIS

TRIBUNAL DA COMARCA DE ARMAMAR

Anúncio
Processo n.º 74/06.0TBAMM.
Insolvência de pessoa colectiva (apresentação).
Insolvente — Pomar Douro — Produtos Agrícolas, L.da
Credores — Caixa Central — Caixa Central de Crédito Agrícola Mú-

tuo, C. R. L.

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

No Tribunal da Comarca de Armamar, Secção Única de Armamar,
no dia 7 de Abril de 2006, pelas 18 horas, foi proferida sentença de
declaração de insolvência da devedora Pomar Douro — Produtos
Agrícolas, L.da, número de identificação fiscal 503106712, com en-
dereço em Tões, 5110-642 Armamar, com sede na morada indicada.

São administradores da devedora: José Carlos Rebelo Ferreira, com
endereço em Queimada, Queimada, 5110-000 Armamar; António José
da Silva Teixeira, número de identificação fiscal 175301387, com
endereço na Quinta da Barroca, Queimada, 5110-000 Armamar, e
Joaquim Saavedra Fernandes, número de identificação fiscal
115759930, com endereço em Santa Cruz, 5110-000 Armamar, 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. António José Ma-
tos Loureiro, com endereço no Edifício Topázio, escritório 405,
Coimbra, 3000-000 Coimbra.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A taxa de juros moratórios aplicável.

Foi designado o dia 17 de Maio de 2006, pelas 10 horas, para a
posse da comissão de credores, neste Tribunal e ainda para a assem-
bleia de credores, denominada de assembleia de apreciação do relató-
rio a que se refere o artigo 36.º, alínea n), e artigo 156.º, foi designa-
do o dia 7 de Junho de 2006, pelas 14 horas, neste Tribunal, podendo
fazer-se representar por mandatário com poderes especiais para o
efeito.

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

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

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

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

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

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

Informação — plano de insolvência

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

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

10 de Abril de 2006. — A Juíza de Direito, Sofia Castro Lopes. —
A Oficial de Justiça, Ana Maria Magalhães. 3000200671

TRIBUNAL DA COMARCA DE BAIÃO

Anúncio
Processo n.º 120/06.8TBBAO.
Insolvência de pessoa colectiva (requerida).
Requerente — Armando Freitas & Filhos, L.da

Insolvente — Lemos & Alves, 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 Baião, Secção Única de Baião, no dia
30 de Março de 2006, às 12 horas e 05 minutos, foi proferida sen-
tença de declaração de insolvência da devedora Lemos & Alves, L.da,
número de identificação fiscal 504781413, com endereço na Rua do
Campo do Poço, 13, Campelo, 4640-000 Baião, com sede na mo-
rada indicada.

É administrador da devedora Vítor Manuel de Miranda Pinto Al-
ves, a quem é fixado domicílio na morada indicada.

Para administrador da insolvência é nomeada a pessoa adiante iden-
tificada, indicando-se o respectivo domicílio: Dr.ª Cláudia Sousa Soa-
res, com endereço na Rua de D. Afonso Henriques, 564, 2.º, direito
frente, Rio Tinto, 4435-006 Rio Tinto.

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).
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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 1 de Junho de 2006, pelas 14 horas, para a rea-
lização da reunião de assembleia de credores de apreciação do relató-
rio, podendo fazer-se representar por mandatário com poderes espe-
ciais para o efeito.

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

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

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

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

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

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

Informação — plano de insolvência

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

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

30 de Março de 2006. — O Juiz de Direito, Rogério Teixeira
Margarido. — O Oficial de Justiça, Manuel Jorge Pereira.

1000300356

1.º JUÍZO CÍVEL DO TRIBUNAL DA COMARCA
DE COIMBRA

Anúncio
Processo n.º 2768/05.9TJCBR-A.
Verificação ulterior créditos/outros direitos (CIRE).
Autor — Iss/Centro Distrital de Segurança Social de Coimbra.
Insolvente — Tecnistral — Tec. De Est. De Alumínio, L.da

Maria Catarina Gonçalves, juíza de direito do 1.º Juízo Cível do Tri-
bunal da Comarca de Coimbra:

Faz saber que nos presentes autos supra-identificados, que correm
por apenso aos autos de declaração de insolvência, por este Juízo e
Tribunal, em que é devedora Tecnistral — Tec. De Est. De Alumí-
nio, L.da, número de identificação fiscal 502986530, com endereço
no Bairro de Santa Apolónia, lote 64, São Paulo de Frades, 3000-
-000 Coimbra, correm éditos de 10 dias, contados da segunda e últi-
ma publicação do anúncio, citando os credores da massa insolvente
para, no prazo de 20 dias, findos os dos éditos, contestarem, queren-
do, a presente acção (artigos 146.º e 148.º do CIRE e 783.º do CPC),
e na qual pretende o autor que seja verificado o seu crédito no mon-
tante de 2048,63 euros, cujo duplicado se encontra neste Tribunal, à
disposição de quem o queira consultar, dentro das horas normais de
expediente.

7 de Abril de 2006. — A Juíza de Direito, Maria Catarina Gonçal-
ves. — A Oficial de Justiça, Ana Marques. 3000200634

1.º JUÍZO CÍVEL DO TRIBUNAL DA COMARCA
DO FUNCHAL

Anúncio
Processo n.º 2922/04.0TBFUN.
Insolvência de pessoa singular (requerida).
Requerente — União Comercial do Funchal, L.da
Interveniente acidental — José Manuel Gomes Ribeiro e outro(s).

Maria Fernanda Jardim Ornelas Cunha, solteira, nascida em 5 de
Agosto de 1941, concelho do Funchal, freguesia de São Gonçalo,
Funchal, nacional de Portugal, bilhete de identidade n.º 44282, com
endereço na Rua de Silvestre Quintino de Freitas, 22, Santa Luzia,
9050-426 Funchal.

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

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

A decisão de encerramento do processo foi determinada por insu-
ficiência de bens.

31 de Março de 2006. — O Juiz de Direito, José João Dias da
Costa. — A Oficial de Justiça, Helena Matos. 1000300354

3.º JUÍZO CÍVEL DO TRIBUNAL DA COMARCA
DE GUIMARÃES

Anúncio
Processo n.º 495/05.6TBGMR-E.
Prestação de contas do administrador (CIRE).
Administrador da insolvência — Dr. Joaquim Alberto de Freitas Pe-

reira.
Devedor — Confecções Donifil, L.da

A Dr.ª Ana Cristina Rodrigues Clemente, juíza de direito deste Tribu-
nal:

Faz saber que são os credores e a devedora Confecções Donifil,
L.da, número de identificação fiscal 502853123, com endereço no lugar
de Vessadas, Donim, 4800 Guimarães, notificados para, no prazo de
5 dias, decorridos que sejam 10 dias de éditos, que começarão a con-
tar-se da publicação do anúncio, se pronunciarem sobre as contas
apresentadas pelo administrador da insolvência (artigo 64.º, n.º 1, do
CIRE).

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

20 de Abril de 2006. — A Juíza de Direito, Ana Cristina Rodri-
gues Clemente. — O Oficial de Justiça, Jorge Manuel Cunha Rodri-
gues. 3000200595

5.º JUÍZO CÍVEL DO TRIBUNAL DA COMARCA
DE GUIMARÃES

Anúncio
Processo n.º 7301/05.0TBGMR.
Insolvência de pessoa colectiva (requerida).
Requerente — S. P. M. — Serviço Transportes Públicos de Mercado-

rias, L.da
Insolvente — Construtaipas — Construções do Norte, L.da

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

No Tribunal da Comarca de Guimarães, 5.º Juízo Cível de Guima-
rães, no dia 4 de Abril de 2006, ao meio-dia, foi proferida sentença
de declaração de insolvência da devedora Construtaipas — Constru-
ções do Norte, L.da, número de identificação fiscal 502360356, com
sede na Rua da Liberdade, 1433, Briteiros (Santo Estêvão), 4800-
-000 Guimarães, com sede na morada indicada.

Para administrador da insolvência é nomeada a pessoa adiante iden-
tificada, indicando-se o respectivo domicílio: Dr.ª Maria Clarisse Bar-
ros, com domicílio profissional na Rua do Cónego Álvares da Costa,
60, Braga, 4715-288 Braga.

É administrador da devedora João da Costa Alves, residente na Rua
de 19 de Junho, 241, 3.º, esquerdo, Caldas das Taipas, 4805-081 Gui-
marães, a quem é fixado domicílio na morada indicada.
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Conforme sentença proferida nos autos, verifica-se que o patrimó-
nio do devedor não é presumivelmente suficiente para satisfação das
custas do processo e das dívidas previsíveis da massa insolvente, não
estando essa satisfação, por outra forma, garantida.

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

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

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

Ficam ainda notificados de que se declara aberto o incidente de
qualificação da insolvência com carácter limitado, previsto no ar-
tigo 191.º do CIRE.

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

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

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

5 de Abril de 2006. — O Juiz de Direito, José Lino Saldanha Retroz
Galvão Alvoeiro. — A Oficial de Justiça, Maria Palmira Soares Cas-
tro. 1000300238

8.º JUÍZO CÍVEL DO TRIBUNAL DA COMARCA
DE LISBOA

Anúncio
Processo n.º 1516/06.0YXLSB.
Insolvência de pessoa singular (requerida).
Credor — Besleasing e Factoring — Instituição Financeira de Crédi-

to, S. A.
Devedores — José Luís Antunes Oliveira Festas e outro(s).

No 8.º Juízo Cível do Tribunal da Comarca de Lisboa — 1.ª Sec-
ção, no dia 7 de Abril de 2006, ao meio-dia, foi proferida sentença de
declaração de insolvência dos devedores: José Luís Antunes Oliveira
Festas, casado (regime: comunhão de adquiridos), nascido em 19 de
Fevereiro de 1947, número de identificação fiscal 119401231, bilhe-
te de identidade n.º 165794, e Maria da Conceição Gonçalves Fer-
reira Fernandes Festas, casada (regime: comunhão de adquiridos), nú-
mero de identificação fiscal 121934330, com endereço na Avenida
do Lidador, 265-A, Vivenda Maria Conceição, rés-do-chão esquerdo,
São João do Estoril, 2675-333 Estoril, com domicílio na morada in-
dicada.

Para administrador da insolvência é nomeada a pessoa adiante iden-
tificada, indicando-se o respectivo domicílio: Adelino Lopes Aguiar,
com endereço na Rua do Major Neutel de Abreu, 7, atelier, 1500-
-409 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.

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

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

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

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

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

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

A taxa de juros moratórios aplicável.

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

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

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

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

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

10 de Abril de 2006. — O Juiz de Direito, de turno, (Assinatura
ilegível.) — O Oficial de Justiça, Paulo Leandro. 3000200600

TRIBUNAL DA COMARCA DE LOUSADA

Anúncio
Processo n.º 324/06.3TBLSD.
Insolvência de pessoa singular (requerida).
Credor — Martins Ferreira — Comércio de Produtos Siderúrgicos,

S. A.
Insolvente — Manuel Augusto de Sousa Magalhães.

No Tribunal da Comarca de Lousada, 1.º Juízo de Lousada, no dia
30 de Março de 2006, às 10 horas e 20 minutos, foi proferida sen-
tença de declaração de insolvência do devedor Manuel Augusto de Sousa
Magalhães, casado, número de identificação fiscal 162826087, com
endereço no lugar de Sequeiros, Lodares, 4620-226 Lodares, com
domicílio na morada indicada.

Para administrador da insolvência é nomeada a pessoa adiante iden-
tificada, indicando-se o respectivo domicílio: Manuel Augusto S. V.
Sousa Pereira, gestor e liquidatário judicial, com endereço na Estrada
Nacional n.º 109, 1405, 1.º, esquerdo, Valadares, 4405-575 Valadares.

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 (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;
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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 8 de Junho de 2006, pelas 9 horas, para a reali-
zação da reunião de assembleia de credores de apreciação do relató-
rio, podendo fazer-se representar por mandatário com poderes espe-
ciais para o efeito.

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

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

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

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

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

3 de Abril de 2006. — A Juíza de Direito, Manuela Sousa. —
O Oficial de Justiça, Telmo Ferraz. 3000200675

TRIBUNAL DA COMARCA DE ODEMIRA

Anúncio
Processo n.º 127-F/1993.
Prestação de contas (liquidatário).
Liquidatário judicial — Luís Manuel Iglésias Fortes Rodrigues.
Requerido — Alexandre de Campos Martins.

A Dr.ª Sónia Sousa Bártolo, juíza de direito deste Tribunal:

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

23 de Março de 2006. — A Juíza de Direito, Sónia Sousa Bártolo. —
O Oficial de Justiça, João Homero Basto. 3000199864

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

Anúncio
Processo n.º 3168/05.6TBOAZ.
Insolvência de pessoa colectiva (requerida).
Requerente — Alzira Henriques Silva e outro(s).
Insolvente — Calsuper — Complexo Industrial de Calçado, L.da

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

No Tribunal da Comarca de Oliveira de Azeméis, 3.º Juízo de Com-
petência Especializada Cível de Oliveira de Azeméis, no dia 1 de Março
de 2006, pelas 16 horas e 30 minutos, foi proferida sentença de de-
claração de insolvência da devedora Calsuper — Complexo Industrial
de Calçado, L.da, número de identificação fiscal 500178496, com
endereço na Rua de Ferreira de Castro, 104, Nogueira do Cravo, Oli-
veira de Azeméis.

É administrador da devedora Manuel Figueiredo da Costa, a quem é
fixado domicílio na seguinte morada: Rua do Professor Egas Moniz,
Nogueira do Cravo, Oliveira de Azeméis.

Para administrador da insolvência é nomeada a pessoa adiante iden-
tificada, indicando-se o respectivo domicílio: Manuel Augusto S. V.
Sousa Pereira, com endereço na Rua de Mouzinho da Silveira, 50,
4050-414 Porto.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A taxa de juros moratórios aplicável.

É designado o dia 10 de Maio, pelas 14 horas, para a realização da
reunião de assembleia de credores de apreciação do relatório, poden-
do fazer-se representar por mandatário com poderes especiais para o
efeito.

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

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

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

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

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

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

Informação — plano de insolvência

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

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

2 de Março de 2006. — O Juiz de Direito, José Agostinho Sá Pe-
reira. — A Oficial de Justiça, Lurdes Castro. 3000200677

TRIBUNAL DA COMARCA DE PESO DA RÉGUA

Anúncio
Processo n.º 276/06.0TBPRG.
Insolvência de pessoa colectiva (apresentação).
Insolvente — Construções da Quelha, L.da
Credor — Amândio Machado & C.ª, L.da, e outro(s).
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Publicidade de sentença e citação de credores e outros
interessados nos autos de insolvência acima identificados

No Tribunal da Comarca de Peso da Régua, 1.º Juízo de Peso da
Régua, no dia 4 de Abril de 2006, pelas 20 horas e 30 minutos, foi
proferida sentença de declaração de insolvência da devedora Constru-
ções da Quelha, L.da, número de identificação fiscal 502465956, com
endereço na Rua de Serpa Pinto, 3, 1.º, esquerdo, 5050-284 Peso da
Régua, com sede na morada indicada.

São administradores da devedora: Armando Ferreira, casado (re-
gime: comunhão geral de bens), e Armando Manuel Barreiro Fer-
reira, casado, com endereço na Rua de Serpa Pinto, 3, 1.º, esquerdo,
5050-284 Peso da Régua, a quem é fixado domicílio na morada in-
dicada.

Para administrador da insolvência é nomeada a pessoa adiante iden-
tificada, indicando-se o respectivo domicílio: Dr.ª Paula Peres, com
endereço na Praça do Bom Sucesso, 61, 5.º, sala 507, Bom Sucesso
Trade Center, 4150-144 Porto.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A taxa de juros moratórios aplicável.

É designado o dia 9 de Junho de 2006, pelas 14 horas, para a rea-
lização da reunião de assembleia de credores de apreciação do relató-
rio, podendo fazer-se representar por mandatário com poderes espe-
ciais para o efeito.

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

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

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

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

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

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

Informação — plano de insolvência

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

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

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

6 de Abril de 2006. — A Juíza de Direito, Patrícia Neves. —
O Oficial de Justiça, José M. F. Ribeiro. 1000300355

TRIBUNAL DA COMARCA DE SÃO JOÃO DA MADEIRA

Anúncio
Processo n.º 559/06.9TBSJM.
Insolvência de pessoa colectiva (requerida).
Credor — Américo Dias & Filhos, L.da
Insolvente — Laboradora de Madeira, L.da

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

No Tribunal da Comarca de São João da Madeira, 2.º Juízo de São
João da Madeira, no dia 5 de Abril de 2006, às 11 horas e 30 minu-
tos, foi proferida sentença de declaração de insolvência da devedora
Laboradora de Madeira, L.da, número de identificação fiscal
500161941, com endereço na Rua do Engenheiro Arantes de Olivei-
ra, Edifício Corgalta, loja 8, 3700-000 São João da Madeira, com sede
na morada indicada.

Para administrador da insolvência é nomeada a pessoa adiante iden-
tificada, indicando-se o respectivo domicílio: Dr.ª Nídia Sousa Lamas,
com endereço na Rua de São Nicolau, 33, 5.º, A F, 4520-248 Santa
Maria da Feira.

É administrador da devedora António de Almeida Dias, com domi-
cílio na Rua do Dr. Renato Araújo, 145, 6.º, direito, São João da
Madeira, a quem é fixado domicílio na morada indicada.

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

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

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

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

Ficam ainda notificados de que se declara aberto o incidente de
qualificação da insolvência com carácter limitado, previsto no ar-
tigo 191.º do CIRE.

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

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

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

6 de Abril de 2006. — O Juiz de Direito, João Simões Grilo do
Amaral. — A Oficial de Justiça, Maria Georgina Reis Bastos.

3000199963

1.º JUÍZO DO TRIBUNAL DE COMÉRCIO DE LISBOA

Anúncio
Processo n.º 88/06.0TYLSB.
Insolvência de pessoa colectiva (apresentação).
Devedor — R. L. Reclamos Luminosos, L.da

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

No Tribunal de Comércio de Lisboa, 1.º Juízo de Lisboa, no dia
27 de Março de 2006, ao meio-dia, foi proferida sentença de declara-
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ção de insolvência da devedora R. L. Reclamos Luminosos, L.da, nú-
mero de identificação fiscal 502348852, com endereço na Avenida
da República, 45-A e B, Buraca, 2720-000 Buraca, com sede na mo-
rada indicada.

É administrador da devedora Manuel Filipe Pereira Gomes, com
endereço na Rua da Fonte, 7, 2540-723 Vale Covo, Bombarral, a quem
é fixado domicílio na morada indicada.

Para administrador da insolvência é nomeada a pessoa adiante iden-
tificada, indicando-se o respectivo domicílio: Dr.ª Margarida Maria
Fernandes Vaz Garcia dos Santos Ell, com endereço na Rua de Fran-
cisco Baía, 12, 4.º, direito, 1500-000 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 insolvência
nomeado, para o domicílio constante do presente edital (n.º 2 do ar-
tigo 128.º do CIRE), acompanhado dos documentos probatórios de
que disponham.

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

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

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

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

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

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

A taxa de juros moratórios aplicável.

É designado o dia 14 de Junho de 2006, pelas 14 horas e 30 minu-
tos, para a realização da reunião de assembleia de credores de aprecia-
ção do relatório, podendo fazer-se representar por mandatário com
poderes especiais para o efeito.

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

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

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

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

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

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

Informação — plano de insolvência

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

Podem apresentar proposta de plano de insolvência o administra-
dor da insolvência, o devedor, qualquer pessoa responsável pelas dívi-
das da insolvência ou qualquer credor ou grupo de credores que repre-
sentem um quinto do total dos créditos não subordinados reconhecidos

na sentença de graduação de créditos ou, na falta desta, na estimativa
do juiz (artigo 193.º do CIRE).

30 de Março de 2006. — O Juiz de Direito, António Marcelo dos
Reis. — A Oficial de Justiça, Paula Silva. 3000200650

AUTARQUIAS

CÂMARA MUNICIPAL DE BARCELOS

Aviso
Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 22.º do Decreto-Lei

n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com as alterações introduzidas pelo
Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, e por despacho do verea-
dor Manuel Carlos da Costa Marinho — engenheiro civil, de 15 de
Março de 2006, vai proceder-se à abertura do período de discussão
pública relativa à operação de loteamento e obras de urbanização que
incide sobre o prédio sito no L. de Monte Real, freguesia de Rio Côvo
de Santa Eulália, concelho de Barcelos, a que se refere o processo
n.º 74 704, em que é requerente Jomacovo — Sociedade Imobiliária,
L.da, contribuinte n.º 507528093, durante o período de 15 dias, com
início no dia seguinte à publicação deste aviso.

O processo de loteamento referido encontra-se disponível, para
consulta, nos dias úteis, das 9 horas às 15 horas e 30 minutos, na
Secretaria da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística da Câma-
ra Municipal de Barcelos.

10 de Abril de 2006. — O Presidente da Câmara, Fernando Reis.
1000300358

CÂMARA MUNICIPAL DE BENAVENTE

Aviso n.º 306/2006
Concurso externo de ingresso para preenchimento

de um lugar de auxiliar técnico de museografia

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

1 — Nos termos do n.º 1 do artigo 28.º do Decreto-Lei n.º 204/98,
de 11 de Julho, faz-se público que, de harmonia com o meu despacho
de 5 de Abril de 2006, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis,
contados da data da publicação do presente aviso no Diário da Repú-
blica, concurso externo de ingresso para um lugar de auxiliar técnico
de museografia, do quadro desta Câmara Municipal.

2 — Requisitos de admissão:
2.1 — São requisitos gerais de admissão os constantes no n.º 2 do

artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/91, de 11 de Julho:

a) Ter nacionalidade portuguesa, salvo nos casos exceptuados
por lei especial ou convenção internacional;

b) Ter 18 anos completos;
c) Possuir as habilitações literárias ou profissionais, legalmente

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

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

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

exercício da função e ter cumprido as leis da vacinação obri-
gatória.

2.2 — Requisitos especiais — ser possuidor de escolaridade obri-
gatória, de acordo com a idade do candidato (aos indivíduos nasci-
dos até 31 de Dezembro de 1966, é exigida a posse do antigo diplo-
ma de habilitação da 4.ª classe do ensino primário, aos indivíduos
nascidos a partir de 1 de Janeiro de 1967, é exigida a posse de seis
anos de escolaridade, com aproveitamento (Decreto-Lei n.º 538/79,
de 31 de Dezembro), aos indivíduos nascidos após 1 de Janeiro de
1981, é exigida a posse de nove anos de escolaridade, com aprovei-
tamento (Lei n.º 46/86).

2.3 — Os candidatos devem reunir os requisitos referidos em 2.1 e
2.2 até ao termo do prazo fixado para apresentação das candidaturas,
nos termos do n.º 3 do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98.
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3 — Remuneração e condições de trabalho — a remuneração a
atribuir será correspondente ao escalão 1, índice 199, do novo siste-
ma retributivo da função pública (Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de
Outubro), a que corresponde o vencimento mensal de 640,62 euros, e
as condições de trabalho e regalias sociais vigentes para os funcioná-
rios da administração local.

4 — Descrição de funções — as funções são as descritas no Despa-
cho do SEALOT n.º 38/88, publicado no Diário da República, 2.ª sé-
rie, n.º 22, de 26 de Janeiro de 1989: efectua trabalhos auxiliares no
tratamento e conservação de obras de arte e na montagem de salas de
exposição; vigia peças em exposições, faz o primeiro atendimento
do público e controla a sua visita; é responsável pela limpeza e boa
conservação do museu.

5 — Local de trabalho — área do município de Benavente.
6 — Prazo de validade — o concurso é válido pelo prazo de três

meses a contar da data da publicação da lista de classificação final.
7 — Composição do júri:

Presidente — Carlos António Pinto Coutinho, vice-presidente
da Câmara Municipal.

Vogais efectivos:

Fernanda Cristina Martins Gonçalves, chefe da Divisão
Municipal da Cultura, Educação e Turismo.

Palmira Alexandra de Carvalho Morais Alexandre Macha-
do, chefe da Divisão Municipal de Gestão de Recursos
Humanos.

Vogais suplentes:

Luís dos Anjos Corado, director do Departamento Admi-
nistrativo e Financeiro.

Manuel Joaquim Quá Isidro dos Santos, vereador em regime
de permanência.

8 — Métodos de selecção — os métodos de selecção são os seguin-
tes: prova escrita de conhecimentos gerais e entrevista profissional
de selecção.

Qualquer um dos métodos de selecção será pontuado de 0 a 20 va-
lores.

8.1 — A prova escrita de conhecimentos gerais terá a duração de
uma hora e versará sobre os seguintes temas:

Regime de Férias, Faltas e Licenças dos Funcionários e Agentes
da Administração Pública — Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de
Março, alterado pela Lei n.º 117/99, de 11 de Agosto, pelo
Decreto-Lei n.º 70-A/2000, de 5 de Maio, e pelo Decreto-Lei
n.º 157/2001, de 11 de Maio;

Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes da Administra-
ção Central, Regional e Local (Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de
Janeiro);

Noções sobre higiene e segurança no trabalho.

8.2 — Na prova de conhecimentos apenas podem ser consultados
os diplomas legais indicados.

8.3 — A entrevista profissional será pontuada de 0 a 20 valores e
tem como objectivo avaliar, numa relação interpessoal e de forma
objectiva, as aptidões profissionais e pessoais dos candidatos.

9 — Os critérios de apreciação e ponderação da entrevista profis-
sional de selecção, bem como o sistema de classificação final, inclu-
indo a respectiva fórmula classificativa, constam de actas das reuni-
ões do júri do concurso, sendo as mesmas facultadas aos candidatos,
sempre que solicitadas.

10 — Formalização de candidaturas — as candidaturas deverão ser
formalizadas mediante requerimento modelo-tipo, a fornecer pela
Secção de Gestão de Recursos Humanos, ou requerimento elaborado
pelo candidato, onde conste, em alíneas separadas e sob compromis-
so de honra, a situação em que se encontra, relativamente a cada
requisito previsto no n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98,
de 11 de Julho, e constantes no n.º 2 do presente aviso. O requeri-
mento é dirigido ao presidente da Câmara Municipal de Benavente,
Praça do Município, 2130-038 Benavente, podendo o mesmo, bem
como os documentos que o devam acompanhar, ser entregues pesso-
almente na Secção de Gestão de Recursos Humanos ou remetidos pelo
correio, com aviso de recepção, expedidos até ao termo do prazo
fixado.

10.1 — Juntamente com os requerimentos os candidatos deverão
apresentar:

a) Documentos comprovativos dos requisitos constantes do
n.º 2 do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Ju-
lho, e constantes no n.º 2 do presente aviso, os quais são

dispensados, para admissão a concurso, com excepção do
exigido na alínea c) do n.º 2.1 do presente aviso, se o can-
didato declarar, no próprio requerimento, em alíneas se-
paradas e sob compromisso de honra, a situação precisa
em que se encontra, relativamente a cada requisito aí pre-
vistos;

b) Documento comprovativo das habilitações literárias;
c) Fotocópias do bilhete de identidade e do cartão de contri-

buinte;
d) Documentos comprovativos dos elementos que os candida-

tos considerem relevantes para apreciação do seu mérito ou
que constituam motivo de preferência legal, os quais serão
considerados, se devidamente comprovados.

11 — Em cumprimento do disposto no n.º 3 do artigo 3.º do De-
creto-Lei n.º 29/2001, de 3 de Fevereiro, os candidatos com grau de
incapacidade ou deficiência igual ou superior a 60 % têm preferência,
em igualdade de classificação, a qual prevalece sobre qualquer outra
preferência legal.

11.1 — Para efeitos de admissão a concurso, os candidatos devem
declarar, no requerimento de admissão, sob compromisso de honra, o
respectivo grau de incapacidade e tipo de deficiência, assim como
indicar no requerimento de admissão as respectivas capacidades de
comunicação, expressão.

É dispensada a apresentação imediata de documento comprovativo
dessa mesma deficiência.

12 — A relação dos candidatos admitidos, prevista no n.º 2 do ar-
tigo 33.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, será afixada no
edifício dos Paços do Município.

13 — Os candidatos excluídos serão notificados, nos termos do
artigo 34.º do mesmo diploma legal.

14 — Os candidatos admitidos serão notificados do dia e hora da
realização dos métodos de selecção, nos termos previstos no artigo 35.º
do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

15 — A lista de classificação final será notificada aos candidatos,
nos termos do artigo 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

5 de Abril de 2006. — O Presidente da Câmara, António José
Ganhão. 1000300370

Aviso n.º 311/2006
Renovação de contratos de trabalho a termo certo

Para os devidos efeitos se torna público que, ao abrigo do disposto
no artigo 10.º da Lei n.º 23/2004, de 22 de Junho, e por despacho
exarado em 7 de Abril de 2006, se procedeu à renovação dos contra-
tos de trabalho a termo certo, com os seguintes trabalhadores:

Maria Leonor Leal Marques Ventim — leitor-cobrador de con-
sumos, escalão 1, índice 175, com início a 10 de Maio de
2006 até 9 de Maio de 2007.

José Luís Fernandes da Costa — vigilante de jardins e parques
infantis, escalão 1, índice 128, com início a 24 de Maio de
2006 até 23 de Maio de 2007.

Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas, nos termos do
n.º 3, alínea g), do artigo 114.º da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.

7 de Abril de 2006. — O Presidente da Câmara, António José
Ganhão. 1000300371

Aviso n.º 314/2006
Contratação a termo certo

Para efeitos do disposto na alínea b) do artigo 34.º do Decreto-Lei
n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado à administração local por força
do Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, com a nova redacção
dada pelo Decreto-Lei n.º 218/98, de 17 de Julho, torna-se público
que, por deliberação de Câmara, na sua reunião de 10 de Abril de 2006,
foi celebrado contrato de trabalho a termo certo, nos termos da
alínea h) do n.º 1 do artigo 9.º da Lei n.º 23/2004, de 22 de Junho,
com o seguinte trabalhador:

André João Lagoa Catela — tratador-apanhador de animais, pelo
prazo de um ano, a iniciar no dia 11 de Abril de 2006 e termo
no dia 10 de Abril de 2007, podendo ser renovado por igual
período de tempo, até ao limite máximo de três anos, com a
remuneração de 441,03 euros, a que corresponde o escalão 1,
índice 137, acrescido de subsídio de refeição no valor de
3,95 euros/dia.
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Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas, nos ter-
mos do n.º 3, alínea g), do artigo 114.º da Lei n.º 98/97, de 26 de
Agosto.

11 de Abril de 2006. — O Presidente da Câmara, António José
Ganhão. 1000300372

CÂMARA MUNICIPAL DE CASTRO VERDE

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

3 de Abril de 2006 e ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 27.º da
Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, alterada e republicada em anexo à
Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto, aplicada à administração local pelo
Decreto-Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril, nomeei, em regime de subs-
tituição, com efeitos a 1 de Abril de 2006, o técnico superior princi-
pal (área jurídica), Dr. Alberto José Venâncio Horta, no cargo de chefe
da Divisão de Administração e Finanças.

(Isento de visto do Tribunal de Contas.)

7 de Abril de 2006. — O Presidente da Câmara, Fernando Sousa
Caeiros. 1000300364

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

5 de Abril de 2006 e ao abrigo do n.º 1 do artigo 76.º do Decreto-Lei
n.º 100/99, de 31 de Março, e do n.º 2 do artigo 73.º da Lei n.º 117/
99, de 12 de Agosto, foi deferido o pedido de licença sem vencimen-
to, por um ano, ao funcionário desta autarquia, Adriano Miguel Si-
mões Mariano, na categoria de nadador-salvador, com início no dia
17 de Abril de 2006.

17 de Abril de 2006. — O Presidente da Câmara, Fernando Sousa
Caeiros. 1000300365

CÂMARA MUNICIPAL DE COIMBRA

Aviso
Elaboração do Plano de Pormenor da Encosta Poente

da Alta de Coimbra

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

Torna público, nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 1 do
artigo 74.º e no n.º 2 do artigo 77.º do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de
Setembro, que, por deliberação de 20 de Fevereiro de 2006, foi deter-
minada a elaboração do Plano de Pormenor da Encosta Poente da
Alta de Coimbra, para uma área de 10,5 ha, identificada na planta
anexa, obedecendo aos seguintes termos:

Promover e regulamentar a recuperação e reconversão de edifí-
cios, conjuntos habitacionais e espaços relevantes, quer para a
preservação da imagem da Alta, quer para o reforço do seu
sentido urbano;

Promover a melhor integração da Alta no Centro Histórico e
no desenvolvimento da cidade e assegurar a sua articulação
harmoniosa com os espaços confinantes;

Definir as condicionantes formais e funcionais a considerar em
todos os projectos que visem intervenções na área de inter-
venção;

Incentivar e apoiar o desenvolvimento integrado da área da Alta
de Coimbra, designadamente através do fomento da participa-
ção equilibrada dos agentes económicos, sociais e culturais;

Promover e regulamentar a recuperação do parque habitacional
existente na Alta e ampliar e melhorar os seus diversos equi-
pamentos de apoio;

Propor a reconversão de vários espaços públicos existentes na
Alta, designadamente através da execução e remodelação das
infra-estruturas e incremento das actividades que tradicional-
mente neles têm lugar.

Os cidadãos interessados dispõem do prazo de 30 dias a contar da
data de publicação do presente aviso no Diário da República, para a
formulação de sugestões, bem como apresentação de informações sobre
quaisquer questões que entendam deverem ser consideradas no âmbito
da elaboração do Plano de Pormenor.

As sugestões e outras informações acima referidas devem ser apre-
sentadas, por escrito, no prazo mencionado, na Divisão Administra-

tiva e de Atendimento desta Câmara Municipal (Praça de 8 de Maio)
durante o horário de expediente (8 horas e 30 minutos às 16 horas e
30 minutos).

Quaisquer informações que se mostrem necessárias poderão ser
obtidas no Gabinete Técnico Local, sito na Rua do Quebra Costas, 3,
2.º e 3.º, 3000 Coimbra.

10 de Abril de 2006. — O Vereador, João Rebelo.

3000200594

Aviso
Elaboração do Plano de Pormenor do Parque

Empresarial de Coimbra Norte

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

Torna público, nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 1 do
artigo 74.º e no n.º 2 do artigo 77.º do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de
Setembro, que, por deliberação de 20 de Março de 2006, foi determi-
nada a elaboração do Plano de Pormenor do Parque Empresarial de
Coimbra-Norte, para uma área de cerca 99 ha, identificada na planta
anexa, obedecendo aos seguintes termos:

Garantia de articulação com a envolvente, nomeadamente com
a zona industrial de Torre de Vilela, a sul do IP3;

Consideração da eventual passagem, na área do plano, da vari-
ante Norte ao IC2, na direcção Norte-Sul, assim como a trans-
formação do IP3 em auto-estrada;

Respeito pelas pré-existências e compromissos urbanísticos;
Alargamento do conceito de zona industrial a outros usos com-

patíveis, designadamente actividades empresariais, equipamen-
tos e terciário;

Espaços verdes de protecção entre o uso empresarial/industrial e
o habitacional;

Capacidade construtiva máxima, a verificar na totalidade da área
do plano, será a referenciada pelo PDM através do índice 0,4;

Cércea máxima de 9 m para instalações industriais e 3 pisos para
os edifícios destinados a outras funções, sem prejuízo de se-
rem previstas excepções devidamente justificadas, em termos
regulamentares.
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Os cidadãos interessados dispõem do prazo de 30 dias a contar da
data de publicação do presente aviso no Diário da República, para a
formulação de sugestões, bem como apresentação de informações sobre
quaisquer questões que entendam deverem ser consideradas no âmbito
da elaboração do Plano de Pormenor.

As sugestões e outras informações acima referidas devem ser apre-
sentadas, por escrito, no prazo mencionado, na Divisão Administra-
tiva e de Atendimento desta Câmara Municipal (Praça de 8 de Maio),
durante o horário de expediente (8 horas e 30 minutos às 16 horas e
30 minutos).

Quaisquer informações que se mostrem necessárias poderão ser
obtidas na Divisão de Planeamento Urbanístico e Projectos Especiais
desta Câmara Municipal, sita na Casa Aninhas, Praça de 8 de Maio.

18 de Abril de 2006. — O Vereador, João Rebelo.

pais, estará à disposição de quem o pretenda consultar, na Divisão de
Planeamento Urbanístico da Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova,
nas horas normais de expediente.

As reclamações, observações ou sugestões deverão ser apresenta-
das, por escrito, em documento devidamente identificado, e dirigidas
ao presidente da Câmara Municipal, Largo de Artur Barreto, 3150-
-124 Condeixa-a-Nova, ou, ainda, por fax: n.º 239945445 ou e-mail:
geral@cm-condeixa.pt.

22 de Março de 2006. — O Presidente da Câmara, Jorge Manuel
Teixeira Bento. 1000300369

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, do artigo 77.º
do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, o período de discus-
são pública, relativa ao pedido de proposta de alteração da licença
de operação de loteamento, a que se refere o alvará de loteamento
n.º 1/2005, emitido em 22 de Junho de 2005 e registado em 29 de
Junho de 2005, em nome de Construções Andrade & Matias, L.da,
com sede no Largo de São João, bloco A, loja 5, Guarda, contribu-
inte n.º 501944834, para o prédio sito na Quinta da Silveirinha,
freguesia de Sé, Guarda, descrito na Conservatória do Registo Predi-
al da Guarda, sob o n.º 1438/230890, inscrito na matriz rústico/
Urbano (Misto), sob o artigo 2075; 252, 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 Construções Andrade & Matias, L.da, contribuinte
n.º 501944834, com sede no Largo de São João, bloco A, loja 5,
Guarda, e consta do seguinte:

A alteração pretendida consiste sobretudo numa nova solução
para a organização dos lotes previstos para o loteamento e,
consequentemente, dos edifícios a construir nos mesmos (em
termos viários não há qualquer alteração relevante), os quais
se dispõem de forma descontínua e numa orientação idêntica
à dos edifícios já existentes na zona (com espaços verdes pú-
blicos entre eles) ao longo da Rua de Adelino Amaro da Cos-
ta, bem como, ainda, numa nova localização para a área de
cedência para equipamento público.

A referida proposta de alteração da licença de operação de lotea-
mento encontra-se disponível, para consulta, nos dias úteis, das 9 ho-
ras às 12 horas e 30 minutos e das 14 às 16 horas, na Secção de Obras
Particulares da Câmara Municipal da Guarda, sita na Praça do Muni-
cípio, Guarda, acompanhada da informação técnica, elaborada pelo
Departamento de Planeamento e Urbanismo.

As reclamações, observações ou sugestões à referida proposta, bem
como a oposição à alteração da licença de operação de loteamento,
por parte dos interessados, deverão ser formuladas, por escrito, diri-
gidas ao presidente da Câmara Municipal da Guarda, dentro do prazo
de discussão pública.

16 de Março de 2006. — Pelo Presidente da Câmara, (Assinatura
ilegível.) 1000300350

Aviso
Nomeação em comissão de serviço extraordinária

Vítor Manuel Fazenda dos Santos, vereador da Câmara Municipal da
Guarda:

Em cumprimento do disposto no artigo 34.º do Decreto-Lei
n.º 427/89, de 17 de Dezembro, torna-se público que, por despacho
do vereador, com competências delegadas, do município da Guarda,
de 1 de Abril de 2006, foi a funcionária Maria do Carmo Fonseca
Pereira, técnica profissional de turismo de 1.ª classe, posicionada
no escalão 222, índice 1, nomeada em comissão de serviço extraor-
dinária, na categoria de técnica de secretariado estagiária, escalão 1,
índice 222.

3000200616

CÂMARA MUNICIPAL DE CONDEIXA-A-NOVA

Aviso
Alteração ao alvará de loteamento n.º 2/2000

Discussão pública

Engenheiro Jorge Manuel Teixeira Bento, presidente da Câmara
Municipal de Condeixa-a-Nova:

Torna público, nos termos do que dispõe o n.º 5 do artigo 7.º do
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com as alterações in-
troduzidas pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, que a
Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova, em reunião realizada no dia
13 de Março de 2006, deliberou, por unanimidade, proceder à aber-
tura de um período de discussão pública sobre o pedido de alteração
ao alvará de loteamento n.º 2/2000, emitido em 18 de Julho, para o
loteamento do mercado, em nome de Câmara Municipal de Condeixa-
-a-Nova, por um período de 15 dias, com início 8 dias após a data
da publicação deste aviso no Diário da República, durante o qual os
interessados poderão apresentar as suas reclamações, observações ou
sugestões.

Durante este período, o projecto de alteração ao presente lotea-
mento, acompanhado da informação dos serviços técnicos munici-
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A nomeação em comissão de serviço extraordinária foi-o ao abri-
go do disposto no n.º 2 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 497/99, de
19 de Novembro, pelo período de 12 meses, findos os quais, e se for
revelada aptidão, será, a nomeada, reclassificada.

Esta deverá aceitar a nomeação no prazo de 20 dias úteis após
publicação do presente aviso.

11 de Abril de 2006. — O Vereador, Vítor Manuel Fazenda dos
Santos. 3000200612

Aviso
Reclassificação profissional

Nomeação definitiva

Vítor Manuel Fazenda dos Santos, vereador da Câmara Municipal da
Guarda:

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, torna-se públi-
co que, por meu despacho de 10 de Abril de 2006 e ao abrigo dos
n.os 2 e 3 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 497/99, de 19 de Novem-
bro, aplicado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 218/98, de
17 de Junho, Acelino Jacinto Gonçalves Almeida, auxiliar técnico de
desporto, foi reclassificado para a categoria de assistente administra-
tivo, índice 199, escalão 1, após ter exercido as funções correspon-
dentes em comissão de serviço extraordinária, desde 6 de Setembro
de 2005, tendo revelado total aptidão.

O funcionário deverá aceitar a nomeação no prazo de 20 dias,
contados a partir da data da publicação do acto de reclassificação.

(Isento de visto do Tribunal de Contas.)

11 de Abril de 2006. — O Vereador, Vítor Manuel Fazenda dos
Santos. 3000200613

Aviso
Concurso interno de acesso geral para provimento de um

lugar de técnico superior de 1.ª classe na área de eco-
nomia.

Joaquim Carlos Dias Valente, presidente da Câmara Municipal da
Guarda:

1 — Para os devidos efeitos e nos termos do disposto no n.º 1 do
artigo 28.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicável à
administração local por força do disposto no artigo 1.º do Decreto-
-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, torna público que, por despacho
da presidente da Câmara Municipal da Guarda, de 12 de Abril do
ano 2006, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, conta-
dos a partir da publicação do presente aviso no Diário da Repú-
blica, 3.ª série, concurso interno de acesso geral para um lugar
técnico superior de 1.ª classe/economista do grupo de pessoal téc-
nico superior.

2 — Ao presente concurso são aplicadas as regras constantes dos
Decretos-Leis n.os 204/98, de 11 de Julho, 238/99, de 25 de Junho, e
404-A/98, de 18 de Dezembro, aplicado à administração local pelo
Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.

3 — O concurso visa exclusivamente o preenchimento da vaga
mencionada, esgotando-se com o seu provimento.

4 — O local de trabalho é nos Paços do Concelho do município da
Guarda e o lugar a prover será remunerado pelo escalão fixado, nos
termos do Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.

5 — São condições de admissão estar provido com o mínimo de
três anos na categoria de técnico superior de 2.ª classe, com a classi-
ficação de serviço de Bom nos últimos três anos, conforme previsto
na alínea c) do n.º 1 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de
Dezembro, aplicado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 412-
-A/98, de 30 de Dezembro, e nos termos do n.º 2 do artigo 5.º da le-
gislação supracitada, a área de recrutamento para categoria de téc-
nico superior de 1.ª classe.

6 — As candidaturas deverão ser formalizadas mediante requeri-
mento, dirigido ao presidente da Câmara Municipal, o qual, bem como
a documentação que o deva acompanhar, poderá ser entregue pesso-
almente nesta Câmara Municipal ou remetido pelo correio, expedido
até ao termo do prazo fixado, no qual deverão constar os seguintes
elementos: identificação completa (nome, naturalidade, data de nas-
cimento, número e data do bilhete de identidade e serviço de identi-
ficação que o emitiu, número de contribuinte, residência e número de
telefone).

6.1 — Para os funcionários estranhos à Câmara Municipal da Guar-
da, juntamente com o requerimento os candidatos deverão, obrigato-
riamente, apresentar a seguinte documentação:

a) Habilitações literárias;
b) Identificação da categoria, entidade onde presta serviço,

natureza do vínculo e escalão em que se encontra posicio-
nado, bem como menção do lugar a que concorre, fazendo
referência ao presente Diário da República;

c) Classificação de serviço nos últimos três anos;
d) Curriculum vitae detalhado;
e) Declaração, passada e autenticada pelo dirigente do serviço

a que pertencem, onde conste a natureza do vínculo e a
antiguidade na categoria, na carreira e na função pública.

6.2 — Os funcionários pertencentes ao serviço ou organismos, para
cujo lugar o concurso é aberto, são dispensados da apresentação dos
documentos comprovativos dos requisitos que constem do respectivo
processo individual.

7 — Conteúdo funcional — o inerente à categoria, de acordo com
o previsto no despacho n.º 22 511/2004, Diário da República, 2.ª sé-
rie, de 4 de Novembro de 2004.

8 — A selecção dos candidatos será feita por avaliação curricular e
entrevista profissional de selecção, sendo a graduação final expressa
de 0 a 20 valores e efectuada de acordo com a seguinte fórmula:

CF =
 AC + EPS

2

em que:

CF = classificação final;
AC = avaliação curricular;
EPS = entrevista profissional de selecção.

9 — Na avaliação curricular foi deliberado aplicar a seguinte fór-
mula, tendo em consideração o previsto no artigo 22.º do Decreto-
-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho:

AC =
 HL + EP + FP + (2 × CS)

5

em que:

HL = habilitações literárias;
EP = experiência profissional;
FP = formação profissional;
CS = classificação de serviço.

A prova de entrevista tem em vista avaliar, numa relação inter-
pessoal e de forma objectiva e sistemática, as aptidões profissionais e
pessoais dos candidatos.

Os factores a considerar para esta prova são os seguintes:

a) Capacidade de expressão e compreensão verbal;
b) Motivação e maturidade para o desempenho da função;
c) Capacidade de relacionamento e sentido de responsabilidade;
d) Perfil e experiência profissional para o desempenho do

cargo.

10 — Nenhum dos métodos de selecção tem carácter eliminatório,
constando todos os critérios de apreciação e ponderação da avaliação
curricular e da entrevista profissional, bem como o sistema de classi-
ficação final, incluindo a respectiva fórmula classificativa, da acta da
reunião do júri do concurso, sendo a mesma facultada aos candidatos,
sempre que solicitada, conforme estabelece a alínea g) do n.º 1 do
artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.

11 — A relação de candidatos será afixada no placard do hall de
entrada do edifício dos Paços do Município, sito na Praça do Muni-
cípio, 6301-854 Guarda.

12 — A lista de classificação final será notificada aos candidatos,
nos termos do disposto no artigo 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de
11 de Julho.

13 — O júri do concurso terá a seguinte constituição:

Presidente — José Alberto Sales Afonso, director de Departa-
mento Financeiro do município da Guarda.

Vogais efectivos:

1.º vogal — José Manuel Morgado Guerra, director de De-
partamento Administrativo do município da Guarda.

2.º vogal — Ana Margarida Pereira de Oliveira Garcia, che-
fe de Divisão dos Recursos Humanos do município da
Guarda.
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Vogais suplente:

1.º vogal — Amélia Maria Marques Simão da Silva, chefe
de Divisão de Finanças, em regime de substituição, do
município da Guarda.

2.º vogal — Teresa Augusta Anjos Fernandes, técnica supe-
rior generalista de 1.ª classe, do município da Guarda.

14 — Dando cumprimento ao Despacho Conjunto n.º 373/2000,
de 1 de Março, do Ministro Adjunto do Ministério da Reforma do
Estado e da Administração Pública e da Ministra para a Igualdade,
declara-se que, em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Consti-
tuição, a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, pro-
move activamente uma política de igualdade de oportunidades entre
homens e mulheres, no acesso ao emprego e na progressão profissio-
nal, providenciando, escrupulosamente, no sentido de evitar toda e
qualquer forma de discriminação.

13 de Abril de 2006. — O Presidente da Câmara, Joaquim Carlos
Dias Valente. 3000200615

CÂMARA MUNICIPAL DE LOUSADA

Aviso
Em cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 139.º da Lei n.º 99/

2003, de 27 de Agosto, torna-se público que, por despacho de 22 de
Março do corrente ano, autorizei a renovação do contrato de traba-
lho a termo certo, por mais 12 meses, a partir do próximo dia 15 de
Abril de 2006, celebrado com Cristiano Joaquim Moreira da Silva
Cardoso, para exercer funções de técnico superior de ciências histó-
ricas (ramo científico) 2.ª classe.

27 de Março de 2006. — O Presidente da Câmara, Jorge Manuel
Fernandes Malheiro de Magalhães. 1000300357

CÂMARA MUNICIPAL DE MANGUALDE

Aviso
Discussão pública

Dr. António Soares Marques, licenciado em Filologia Clássica, presi-
dente da Câmara Municipal de Mangualde:

Torna-se público, nos termos e para efeitos do preceituado no ar-
tigo 77.º do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, por remissão
do n.º 1 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro,
com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de
Junho, que a Câmara Municipal de Mangualde vai proceder à abertura
do período de discussão pública do pedido de licenciamento da opera-
ção de loteamento/emparcelamento, que corre os seus termos sob:

Processo de loteamento n.º 5/2006;
Requerente — PATINTER II — Transportes e Imobiliária, S. A.

A operação de loteamento/emparcelamento incide sobre os prédi-
os descritos na Conservatória do Registo Predial de Mangualde, sob
os n.os 00837/910919 e 00541/090389 e inscritos, respectivamente,
na matriz urbana da freguesia de Fornos de Maceira Dão, sob os
artigos 1.286 e 1.319.

A discussão pública decorrerá pelo período de 15 dias a contar da
data da publicação do presente aviso no Diário da República, podendo
os interessados consultar o processo de licença da operação de lotea-
mento/emparcelamento, respectivos pareceres e informações técnicas,
na Divisão de Informação Geográfica e Planeamento Urbano, sita no
Largo do Doutor Couto, em Mangualde, durante o horário de expedi-
ente (das 9 horas às 12 horas e 30 minutos e das 14 às 16 horas).

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.

7 de Abril de 2006. — O Presidente da Câmara, António Soares
Marques. 3000200637

Aviso
Discussão pública

Dr. António Soares Marques, licenciado em Filologia Clássica, presi-
dente da Câmara Municipal de Mangualde:

Torna-se público, nos termos e para efeitos do preceituado no
artigo 77.º do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, por remis-

são do n.º 1 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de De-
zembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 177/2001,
de 4 de Junho, que a Câmara Municipal de Mangualde vai proceder à
abertura do período de discussão pública do pedido de licenciamento
da operação de loteamento/emparcelamento, que corre os seus ter-
mos sob:

Processo de loteamento n.º 2/2006;
Requerente — Costa Ibérica — Madeiras, S. A.

A operação de loteamento/emparcelamento incide sobre os prédi-
os descritos na Conservatória do Registo Predial de Mangualde, sob
os n.os 2351/20060103 e 2121/20021216, inscritos, respectivamen-
te, na matriz urbana da freguesia de Fornos de Maceira Dão, sob os
artigos P — 1535 e 1386.

A discussão pública decorrerá pelo período de 15 dias a contar da
data da publicação do presente aviso no Diário da República, poden-
do os interessados consultar o processo de licença da operação de
loteamento/emparcelamento, respectivos pareceres e informações
técnicas, na Divisão de Informação Geográfica e Planeamento Urba-
no, sita no Largo do Doutor Couto, em Mangualde, durante o horário
de expediente (das 9 horas às 12 horas e 30 minutos e das 14 às 16 ho-
ras).

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.

7 de Abril de 2006. — O Presidente da Câmara, António Soares
Marques. 3000200638

Aviso
Discussão pública

Dr. António Soares Marques, licenciado em Filologia Clássica, presi-
dente da Câmara Municipal de Mangualde:

Torna-se público, nos termos e para efeitos do preceituado no
artigo 77.º do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, por remis-
são do n.º 1 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de De-
zembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 177/2001,
de 4 de Junho, que a Câmara Municipal de Mangualde vai proceder à
abertura do período de discussão pública do pedido de licenciamento
da operação de loteamento, que corre os seus termos sob:

Processo de loteamento n.º 3/2006;
Requerente — Alves dos Santos e Oliveira, L.da

A operação de loteamento incide sobre o prédio descrito na Con-
servatória do Registo Predial de Mangualde, sob o n.º 04992/
990128 e inscrito na matriz rústica da freguesia de Mangualde, sob
o artigo 6966.

A discussão pública decorrerá pelo período de 15 dias a contar
da data da publicação do presente aviso no Diário da República,
podendo os interessados consultar o processo de licença da ope-
ração de loteamento, respectivos pareceres e informações técni-
cas, na Divisão de Informação Geográfica e Planeamento Urba-
no, sita no Largo do Doutor Couto, em Mangualde, durante o
horário de expediente (das 9 horas às 12 horas e 30 minutos e das
14 às 16 horas).

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.

7 de Abril de 2006. — O Presidente da Câmara, António Soares
Marques. 3000200639

CÂMARA MUNICIPAL DA MOITA

Aviso
Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do pre-

sidente desta Câmara Municipal datado de 30 de Março de 2006, foi
concedida, ao abrigo do n.º 1 do artigo 76.º do Decreto-Lei n.º 100/
99, de 31 de Março, licença sem vencimento, pelo período de um
ano, à telefonista Natália Alho Feliciano Liz.

A referida licença teve início no dia 1 de Abril de 2006.
(Isento de visto do Tribunal de Contas.)

6 de Abril de 2006. — Por subdelegação de competências (despa-
cho n.º 01/AP/03), a Chefe da Divisão de Gestão de Recursos Huma-
nos, Rosária Murça. 1000300361
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CÂMARA MUNICIPAL DE NISA

Aviso
Concurso interno geral de acesso para provimento de um

lugar de técnico profissional especialista principal, da
carreira de fiscal municipal do grupo de pessoal técnico-
-profissional.

Para os efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 34.º do Decreto-Lei
n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicável à administração local pelo
Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, e no uso da competência
própria da signatária, prevista na alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º da
Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, com as alterações introduzidas pela
Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, torna-se público que, por meu
despacho de 6 de Abril de 2006, foi nomeado, definitivamente, o
funcionário Vítor Manuel Reizinho Pinheiro, nos termos do n.º 8 do
artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, na categoria
de técnico profissional especialista principal, da carreira de fiscal
municipal, do grupo de pessoal técnico-profissional, do quadro de
pessoal do município de Nisa, escalão 1, índice 316, classificado em
1.º lugar no concurso sub judice, aberto por meu despacho de 9 de
Novembro de 2005 e publicado no Diário da República, 3.ª série,
n.º 249, de 29 de Dezembro de 2005.

Em conformidade com o artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de
7 de Dezembro, o interessado deverá aceitar a nomeação no prazo de
20 dias úteis, contados a partir do dia seguinte à data da publicação do
presente aviso.

(Isento de visto do Tribunal de Contas.)

10 de Abril de 2006. — A Presidente da Câmara, Maria Gabriela
Pereira Menino Tsukamoto. 1000300367

CÂMARA MUNICIPAL DE ÓBIDOS

Aviso
Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do pre-

sidente da Câmara de 31 de Março de 2006, foi autorizada a rescisão
do contrato de trabalho a termo resolutivo, com Paula Maria Ganhão
e Carla Sousa Pinho — técnicas superiores de 2.ª classe, a partir de
1 de Abril de 2006.

3 de Abril de 2006. — O Presidente da Câmara, Telmo Henrique
Correia Daniel Faria. 1000300366

CÂMARA MUNICIPAL DE PENELA

Edital
Paulo Jorge Simões Júlio, presidente da Câmara Municipal de Penela:

Torna público que, de harmonia com as deliberações de 6 de Feve-
reiro de 2006 da Câmara Municipal e de 23 de Fevereiro da Assem-
bleia Municipal, foram aprovadas as tarifas de Água, Saneamento,
Recolha de Resíduos Sólidos e Serviços de Limpa-Fossas, que entrarão
em vigor no 1.º dia útil a seguir à sua publicação no Diário da Repú-
blica:

I — Tarifas de venda de água no concelho de Penela:

A — Para consumidores domésticos:

1.º escalão — 0 a 5 m3 — 0,40 euros;
2.º escalão — superior a 5 e até 10 m3 — 0,65 euros;
3.º escalão — superior a 10 e até 15 m3 — 1,10 euros;
4.º escalão — superior a 15 e até a 20 m3 — 1,60 euros;
5.º escalão — superior a 20 e até 30 m3 — 2,40 euros;
6.º escalão — superior a 30 m3 — 3,50 euros.

B — Para indústria, comércio, serviços e unidades agro-pe-
cuárias:

1.º escalão — 0 a 20 m3 — 0,80 euros;
2.º escalão — superior a 20 m3 — 1,20 euros.

C — Serviços públicos, repartições, serviços da administra-
ção central e regional:

Escalão único — 0 a — 0,80 euros.

D — Instituições particulares de solidariedade social, asso-
ciações culturais, desportivas e recreativas e misericór-
dias:

1.º escalão — 0 a 20 m3 — 0,40 euros;
2.º escalão — superior a 20 m3 — 0,60 euros.

E — Para juntas de freguesia:

Escalão único — 0 a — 0,40 euros.

F — Para obras:

1.º escalão — 0 a 10 m3 — 0,65 euros;
2.º escalão — superior a 10 m3 — 1,20 euros.

II — Aluguer mensal do contador:

Até 20 mm — 2,00 euros;
De 20 mm a 30 mm — 5,00 euros;
De 30 mm a 50 mm — 25,00 euros;
Superior a 50 mm — 50,00 euros.

III — Ramais e baixadas — construção de ramais particulares de
água:

Até 7 m — 225,00 euros;
Por cada metro extra — 20,00 euros;
Acresce por cada fracção autónoma — 100,00 euros;
Reparação de conduta/ramal por rotura provocada —

150,00 euros.

IV — Tarifas de saneamento no concelho de Penela:

Tarifa fixa — 0,50 euros;
Tarifa variável — 0,15 euros.

V — Ramais e baixadas — construção de ramais particulares de
saneamento:

Até 5 m — 225,00 euros;
Por cada metro extra — 20,00 euros;
Acresce por cada fracção autónoma — 100,00 euros.

VI — Tarifas de recolha de resíduos sólidos no concelho de
Penela:

A — Para consumidores domésticos:

Tarifa fixa — 0,50 euros;
Tarifa variável — 0,15 euros.

B — Para consumidores não domésticos:

Café, snack e outros — 4,00 euros;
Comércio e serviços — 4,00 euros;
Hotelaria, restauração e similares — 7,50 euros;
Indústrias — 7,50 euros;
Administração central, empresas públicas e instituições

financeiras — 8,00 euros;
Administração local, colectividades e IPSS — isentas.

VII — Tarifas de limpa-fossas:

Tarifa fixa — 15,00 euros;
Tarifa horária — 4,00 euros.

Para conhecimento geral, publica-se o presente aviso e outros de
igual teor, afixados no edifício dos Paços do Concelho e demais lo-
cais de costume.

13 de Março de 2006. — O Presidente da Câmara, Paulo Jorge Si-
mões Júlio. 3000198220

Edital
Paulo Jorge Simões Júlio, presidente da Câmara Municipal de

Penela:

Torna público que, de harmonia com as deliberações de 6 de Feve-
reiro de 2006, da Câmara Municipal, e de 23 de Fevereiro, da Assem-
bleia Municipal, foram aprovadas as alterações ao artigo 81.º do Có-
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digo de Posturas, que entrarão em vigor no 1.º dia útil a seguir à sua
publicação no Diário da República:

O artigo 81.º do Código de Posturas passa a ter a seguinte redac-
ção:

Artigo 81.º

Pela colocação de contador, reaferição de contador, transferência
de contador, restabelecimento após interrupção solicitada, restabele-
cimento após interrupção por falta de pagamento, pagará o interes-
sado as seguintes taxas:

Colocação de contador — 10,00 euros;
Reaferição de contador — 15,00 euros;
Transferência de contador — 15,00 euros;
Restabelecimento após interrupção solicitada — 15,00 euros;
Restabelecimento após interrupção por falta de pagamento —

75,00 euros.

Nota. — As taxas de reaferição e transferência de contador não
serão cobradas, quando, na sequência de reclamação, a mesma tiver
fundamento.

Para conhecimento geral, publica-se o presente aviso e outros de
igual teor, afixados no edifício dos Paços do Concelho e demais lo-
cais de costume.

13 de Março de 2006. — O Presidente da Câmara, Paulo Jorge Si-
mões Júlio. 3000198221

CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA DELGADA

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

cho datado de 28 de Março de 2006, se encontra aberto, pelo prazo
de 10 dias úteis a contar da data de publicação do presente aviso no
Diário da República, concurso interno de acesso geral para um lugar
de fiscal municipal especialista — grupo de pessoal técnico-profissio-
nal do quadro de pessoal da Câmara Municipal de Ponta Delgada.

2 — O concurso é válido para a presente vaga.
3 — O vencimento respeitante à categoria é o previsto no anexo III

do Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.
4 — Ao concurso poderão concorrer os indivíduos que reúnam os

requisitos constantes do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de
Julho, bem como da alínea b) do n.º 1 do artigo 6.º do Decreto-Lei
n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, aplicado à administração local pelo
Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro.

5 — O conteúdo funcional do cargo a prover é o descrito no Des-
pacho n.º 1/90 do SEALOT, publicado no Diário da República, 2.ª sé-
rie, n.º 23, de 27 de Janeiro de 1990.

6 — O método de selecção a adoptar é a avaliação curricular, que
visa avaliar, numa relação interpessoal e de forma objectiva e siste-
mática, as aptidões profissionais dos candidatos, ponderando-se os
factores de apreciação, de acordo com a seguinte fórmula:

AC =
 A + B + C + D

4

em que:

A = classificação de serviço;
B = formação profissional;
C = experiência profissional;
C = habilitações literárias.

A classificação final será feita numa escala de 0 a 20 valores, con-
siderando-se excluídos os candidatos que obtenham classificação in-
ferior a 9,5 valores e será obtida de acordo com a fórmula supramen-
cionada.

7 — Os critérios de apreciação ponderação da avaliação curricular,
bem como o respectivo sistema de classificação final e a respectiva
fórmula classificativa, constam da acta de reunião do júri do concurso,
sendo a mesma facultada aos candidatos que a solicite na Repartição
de Recursos Humanos.

8 — As candidaturas serão formalizadas mediante requerimento diri-
gido à presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada, entregue
pessoalmente na Secção dos Recursos Humanos ou remetido pelo cor-
reio, mediante carta registada e com aviso de recepção, expedido até
ao termo do prazo afixado, na Rua do Dr. Aristides Moreira da Mota,
79-A, Matriz, 9500-054 Ponta Delgada, e dele deverão constar:

a) Identificação completa, data de nascimento, naturalidade, fi-
liação, estado civil, nacionalidade, número e data do bilhete

de identidade e serviço que o emitiu, número de contribuinte
fiscal, código postal, telefone;

b) Identificação do concurso a que se candidata, assim como do
Diário da República em que foi publicado o presente aviso
e declaração, em alíneas separadas e sob compromisso de
honra, da situação precisa em que se encontra, relativamen-
te a cada uma das alíneas do artigo 29.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, e assinatura;

c) Habilitações literárias e profissionais;
d) Quaisquer outros elementos que o candidato considere rele-

vante para apreciação do seu mérito ou que constituam
motivo de preferência legal, desde que devidamente compro-
vados.

8 — Os requerimentos deverão ser acompanhados, sob pena de
exclusão, da seguinte documentação:

a) Currículo profissional, devidamente comprovado;
b) Bilhete de identidade e cartão de contribuinte;
c) Documento comprovativo das habilitações literárias;
d) Declaração passada e autenticada pelo organismo a que

se encontra vinculado, donde conste a natureza do vín-
culo, a antiguidade na actual categoria, na carreira e na
função pública e a classificação de serviço dos últimos
três anos.

Os funcionários pertencentes a estes serviços estão dispensados da
apresentação dos documentos atrás referidos nas alíneas b), c) e d).

9 — As falsas declarações serão punidas, nos termos da lei.
10 — A lista de candidatos admitidos ao concurso é feita de acordo

com o n.º 2 do artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.
11 — Os candidatos excluídos serão notificados, nos termos do

artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.
12 — A publicação da lista de classificação final é feita, nos ter-

mos do artigo 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho.
13 — O local de trabalho é na área do concelho de Ponta Delgada.
14 — O júri do concurso terá a seguinte constituição:

Presidente — arquitecto Pedro Teixeira Ferreira Pacheco, chefe
de Divisão de Fiscalização.

Vogais efectivos:

Dr.ª Paula Cristina da Conceição Portela Brás Soares de
Albergaria, técnica superior de 2.ª classe — área de direi-
to, que substituirá o presidente, nas suas faltas e impedi-
mentos.

Fernando Jorge Macedo Cordeiro, fiscal municipal especia-
lista principal.

Vogais suplentes:

João Manuel Branco Melo, fiscal municipal especialista
principal.

Afonso Henrique Gaudêncio Benevides, fiscal municipal
especialista principal.

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

3 de Abril de 2006. — O Presidente do Júri, Pedro Teixeira Fer-
reira Pacheco. 1000300341

CÂMARA MUNICIPAL DA RIBEIRA GRANDE

Aviso

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do pre-
sidente da Câmara datado de 1 de Março de 2006, foi autorizado o
regresso ao serviço da funcionária Patrícia Maria Carvalho Botelho
Costa, com a categoria de assistente administrativo principal, após
licença sem vencimento de longa duração, conforme o n.º 2 do ar-
tigo 82.º da Lei de Férias, Faltas e Licenças, com início em 1 de Março
de 2006.

1 de Março de 2006. — O Presidente da Câmara, Ricardo José
Moniz da Silva. 3000200810
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CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA FEIRA

Aviso n.º 5615/2006/INT
Alfredo de Oliveira Henriques, presidente da Câmara Municipal de Santa

Maria da Feira:

Nos termos e para efeitos do preceituado no artigo 77.º do Decre-
to-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, por remissão do n.º 1 do ar-
tigo 22.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com as al-
terações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho,
torna-se público que a Câmara Municipal de Santa Maria da Feira vai
proceder à abertura do período de discussão pública do pedido de li-
cenciamento de alteração ao lote n.º 36 do alvará de loteamento n.º 3/
88, emitido em 6 de Junho de 1988, que consiste em aumentar a área
de implantação e de construção, alterar a cércea construindo cave
mais rés-do-chão, bem como construir anexos, que corre os seus ter-
mos sob o processo especificado em epígrafe.

O lote a alterar está descrito na Conservatória do Registo Predial
de Santa Maria da Feira sob o n.º 00914/080591, e inscrito na matriz
Urbana sob o artigo 2424, da freguesia de São João de Ver, deste
concelho.

A discussão pública decorrerá pelo período de 15 dias úteis e inici-
ar-se-á 8 dias úteis após a publicação do presente aviso no Diário da
República, podendo os interessados consultar o processo de licencia-
mento e respectivos pareceres e informações técnicas no Departa-
mento Jurídico e Administrativo da Câmara Municipal, sita no Largo
da República, em Santa Maria da Feira, durante o horário normal de
expediente (9 horas — 12 horas e 30 minutos e 14 horas — 17 ho-
ras e 30 minutos).

No caso de oposição, os interessados podem apresentar, por escri-
to, a sua exposição, devidamente fundamentada, através de requeri-
mento dirigido ao presidente da Câmara.

6 de Abril de 2006. — Pelo Vereador do Pelouro de Planeamento
e Urbanismo, a Directora de Departamento, Justina Sousa.

3000200630

Aviso n.º 5624/2006/INT
Alfredo de Oliveira Henriques, presidente da Câmara Municipal de Santa

Maria da Feira:

Nos termos e para efeitos do preceituado no artigo 77.º do Decre-
to-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, por remissão do n.º 1 do ar-
tigo 22.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com as al-
terações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho,
torna-se público que a Câmara Municipal de Santa Maria da Feira vai
proceder à abertura do período de discussão pública do pedido de li-
cenciamento de alteração ao lote n.º 20 do alvará de loteamento
n.º 64/95, emitido em 26 de Julho de 1995, que consiste em aumen-
tar a área de construção e de implantação, bem como construir ane-
xos na parte posterior do lote, que corre os seus termos sob o proces-
so especificado em epígrafe.

O lote a alterar está descrito na Conservatória do Registo Predial
de Santa Maria da Feira sob o n.º 00363/291195, e inscrito na matriz
Urbana sob o artigo 1192, da freguesia de Sanguedo, deste concelho.

A discussão pública decorrerá pelo período de 15 dias úteis e inici-
ar-se-á 8 dias úteis após a publicação do presente aviso no Diário da
República, podendo os interessados consultar o processo de licencia-
mento e respectivos pareceres e informações técnicas no Departa-
mento Jurídico e Administrativo da Câmara Municipal, sita no Largo
da República, em Santa Maria da Feira, durante o horário normal de
expediente (9 horas — 12 horas e 30 minutos e 14 horas — 17 ho-
ras e 30 minutos).

No caso de oposição, os interessados podem apresentar, por escri-
to, a sua exposição, devidamente fundamentada, através de requeri-
mento dirigido ao presidente da Câmara.

6 de Abril de 2006. — Pelo Vereador do Pelouro de Planeamento
e Urbanismo, a Directora de Departamento, Justina Sousa.

3000200623

Aviso n.º 5636/2006/INT
Alfredo de Oliveira Henriques, presidente da Câmara Municipal de Santa

Maria da Feira:

Nos termos e para efeitos do preceituado no artigo 77.º do Decre-
to-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, por remissão do n.º 1 do ar-
tigo 22.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com as al-
terações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho,
torna-se público que a Câmara Municipal de Santa Maria da Feira vai

proceder à abertura do período de discussão pública do pedido de li-
cenciamento de alteração ao lote n.º 12 do alvará de loteamento
n.º 432/86, emitido em 14 de Fevereiro de 1986, que consiste em di-
minuir a área de construção e aumentar a área de implantação, dimi-
nuir o número de pisos para rés-do-chão, bem como construir anexos
com 105 m2, que corre os seus termos sob o processo especificado
em epígrafe.

O lote a alterar está descrito na Conservatória do Registo Predial
de Santa Maria da Feira sob o n.º 00541/250795, e omisso na matriz
Urbana, da freguesia de Riomeão, deste concelho.

A discussão pública decorrerá pelo período de 15 dias úteis e inici-
ar-se-á 8 dias úteis após a publicação do presente aviso no Diário da
República, podendo os interessados consultar o processo de licencia-
mento e respectivos pareceres e informações técnicas no Departa-
mento Jurídico e Administrativo da Câmara Municipal, sita no Largo
da República, em Santa Maria da Feira, durante o horário normal de
expediente (9 horas — 12 horas e 30 minutos e 14 horas — 17 ho-
ras e 30 minutos).

No caso de oposição, os interessados podem apresentar, por escri-
to, a sua exposição, devidamente fundamentada, através de requeri-
mento dirigido ao presidente da Câmara.

6 de Abril de 2006. — Pelo Vereador do Pelouro de Planeamento
e Urbanismo, a Directora de Departamento, Justina Sousa.

3000200624

Aviso n.º 5641/2006/INT
Alfredo de Oliveira Henriques, presidente da Câmara Municipal de Santa

Maria da Feira:

Nos termos e para efeitos do preceituado no artigo 77.º do Decre-
to-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, por remissão do n.º 1 do ar-
tigo 22.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com as al-
terações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho,
torna-se público que a Câmara Municipal de Santa Maria da Feira vai
proceder à abertura do período de discussão pública do pedido de li-
cenciamento de alteração ao lote n.º 8 do alvará de loteamento n.º 6/
87, emitido em 12 de Março de 1987, que consiste em alterar a cér-
cea do edifício proposto para habitação de cave mais rés-do-chão,
alterar os afastamentos laterais e frontais, bem como incluir a área
de construção de anexos, que corre os seus termos sob o processo
especificado em epígrafe.

O lote a alterar está descrito na Conservatória do Registo Predial
de Santa Maria da Feira sob o n.º 00262/260387, e inscrito na matriz
Urbana sob o artigo 4289, da freguesia de Santa Maria da Feira, deste
concelho.

A discussão pública decorrerá pelo período de 15 dias úteis e inici-
ar-se-á 8 dias úteis após a publicação do presente aviso no Diário da
República, podendo os interessados consultar o processo de licencia-
mento e respectivos pareceres e informações técnicas no Departa-
mento Jurídico e Administrativo da Câmara Municipal, sita no Largo
da República, em Santa Maria da Feira, durante o horário normal de
expediente (9 horas — 12 horas e 30 minutos e 14 horas — 17 ho-
ras e 30 minutos).

No caso de oposição, os interessados podem apresentar, por escri-
to, a sua exposição, devidamente fundamentada, através de requeri-
mento dirigido ao presidente da Câmara.

6 de Abril de 2006. — Pelo Vereador do Pelouro de Planeamento
e Urbanismo, a Directora de Departamento, Justina Sousa.

3000200625

Aviso n.º 5650/2006/INT
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 De-
creto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, por remissão do n.º 1 do
artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com as
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Ju-
nho, torna-se público que a Câmara Municipal de Santa Maria da
Feira vai proceder à abertura do período de discussão pública do
pedido de licenciamento de alteração aos lotes n.os 4 e 5 do alvará
de loteamento do Fundão (Bairro F. F. H.), emitido em nome da
Câmara Municipal em 4 de Setembro de 1995, que consiste em di-
minuir o número de pisos, construindo rés-do-chão mais a, aumen-
tar a área de implantação, diminuir a área total de construção, cons-
truir anexos, bem como alterar a tipologia para habitação colectiva
(dois fogos cada lote), que corre os seus termos sob o processo es-
pecificado em epígrafe.
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Os lotes a alterar estão descritos na Conservatória do Registo Pre-
dial de Santa Maria da Feira sob os n.os 01838/180505, 01839/
180505 e inscritos na matriz Urbana sob os artigos 2247 e 2248, da
freguesia de Mozelos, deste concelho.

A discussão pública decorrerá pelo período de 15 dias úteis e inici-
ar-se-á 8 dias úteis após a publicação do presente aviso no Diário da
República, podendo os interessados consultar o processo de licencia-
mento e respectivos pareceres e informações técnicas no Departa-
mento Jurídico e Administrativo da Câmara Municipal, sita no Largo
da República, em Santa Maria da Feira, durante o horário normal de
expediente (9 horas — 12 horas e 30 minutos e 14 horas — 17 ho-
ras e 30 minutos).

No caso de oposição, os interessados podem apresentar, por escri-
to, a sua exposição, devidamente fundamentada, através de requeri-
mento dirigido ao presidente da Câmara.

7 de Abril de 2006. — Pelo Vereador do Pelouro de Planeamento
e Urbanismo, a Directora de Departamento, Justina Sousa.

3000200620

Aviso n.º 5665/2006/INT
Alfredo de Oliveira Henriques, presidente da Câmara Municipal de Santa

Maria da Feira:

Nos termos e para efeitos do preceituado no artigo 77.º do Decre-
to-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, por remissão do n.º 1 do ar-
tigo 22.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com as al-
terações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho,
torna-se público que a Câmara Municipal de Santa Maria da Feira vai
proceder à abertura do período de discussão pública do pedido de li-
cenciamento de alteração ao lote n.º 3 do alvará de loteamento n.º 93/
95, emitido em 28 de Novembro de 1995, que consiste em diminuir
a área de construção, aumentar a área de implantação, diminuir o
número de pisos para rés-do-chão mais A, bem como construir ane-
xos com 60 m, que corre os seus termos sob o processo especificado
em epígrafe.

O lote a alterar está descrito na Conservatória do Registo Predial
de Santa Maria da Feira sob o n.º 01037/070900, e inscrito na matriz
Urbana sob o artigo 2081, da freguesia de Paços de Brandão, deste
concelho.

A discussão pública decorrerá pelo período de 15 dias úteis e inici-
ar-se-á 8 dias úteis após a publicação do presente aviso no Diário da
República, podendo os interessados consultar o processo de licencia-
mento e respectivos pareceres e informações técnicas no Departa-
mento Jurídico e Administrativo da Câmara Municipal, sita no Largo
da República, em Santa Maria da Feira, durante o horário normal de
expediente (9 horas — 12 horas e 30 minutos e 14 horas — 17 ho-
ras e 30 minutos).

No caso de oposição, os interessados podem apresentar, por escri-
to, a sua exposição, devidamente fundamentada, através de requeri-
mento dirigido ao presidente da Câmara.

7 de Abril de 2006. — Pelo Vereador do Pelouro de Planeamento
e Urbanismo, a Directora de Departamento, Justina Sousa.

3000200627

Aviso n.º 5676/2006/INT
Alfredo de Oliveira Henriques, presidente da Câmara Municipal de Santa

Maria da Feira:

Nos termos e para efeitos do preceituado no artigo 77.º do Decre-
to-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, por remissão do n.º 1 do ar-
tigo 22.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com as al-
terações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho,
torna-se público que a Câmara Municipal de Santa Maria da Feira vai
proceder à abertura do período de discussão pública do pedido de li-
cenciamento de alteração ao lote n.º 51 do alvará de loteamento
n.º 64/95, emitido em 26 de Julho de 1995, que consiste em aumen-
tar o número de pisos pela construção de cave, aumentar a área de
implantação e de construção, bem como construir anexos na parte
posterior do lote, que corre os seus termos sob o processo especifica-
do em epígrafe.

O lote a alterar está descrito na Conservatória do Registo Predial
de Santa Maria da Feira sob o n.º 00394/291195 e inscrito na matriz
Urbana sob o artigo 1223, da freguesia de Sanguedo, deste concelho.

A discussão pública decorrerá pelo período de 15 dias úteis e inici-
ar-se-á 8 dias úteis após a publicação do presente aviso no Diário da
República, podendo os interessados consultar o processo de licencia-
mento e respectivos pareceres e informações técnicas no Departa-
mento Jurídico e Administrativo da Câmara Municipal, sita no Largo

da República, em Santa Maria da Feira, durante o horário normal de
expediente (9 horas — 12 horas e 30 minutos e 14 horas — 17 ho-
ras e 30 minutos).

No caso de oposição, os interessados podem apresentar, por escri-
to, a sua exposição, devidamente fundamentada, através de requeri-
mento dirigido ao presidente da Câmara.

7 de Abril de 2006. — Pelo Vereador do Pelouro de Planeamento
e Urbanismo, a Directora de Departamento, Justina Sousa.

3000200618

Aviso n.º 5680/2006/INT
Alfredo de Oliveira Henriques, presidente da Câmara Municipal de Santa

Maria da Feira:

Nos termos e para efeitos do preceituado no artigo 77.º do Decre-
to-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, por remissão do n.º 1 do ar-
tigo 22.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com as al-
terações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho,
torna-se público que a Câmara Municipal de Santa Maria da Feira vai
proceder à abertura do período de discussão pública do pedido de li-
cenciamento de alteração ao lote n.º 8 do alvará de loteamento n.º 12/
94, emitido em 24 de Junho de 1994, que consiste em aumentar a
área de construção e aumentar o número de pisos para cave mais rés-
-do-chão mais A, que corre os seus termos sob o processo especifica-
do em epígrafe.

O lote a alterar está descrito na Conservatória do Registo Predial
de Santa Maria da Feira sob o n.º 00512/050994 e inscrito na matriz
Urbana sob o artigo 1630, da freguesia de Santa Maria de Lamas, deste
concelho.

A discussão pública decorrerá pelo período de 15 dias úteis e inici-
ar-se-á 8 dias úteis após a publicação do presente aviso no Diário da
República, podendo os interessados consultar o processo de licencia-
mento e respectivos pareceres e informações técnicas no Departa-
mento Jurídico e Administrativo da Câmara Municipal, sita no Largo
da República, em Santa Maria da Feira, durante o horário normal de
expediente (9 horas — 12 horas e 30 minutos e 14 horas — 17 ho-
ras e 30 minutos).

No caso de oposição, os interessados podem apresentar, por escri-
to, a sua exposição, devidamente fundamentada, através de requeri-
mento dirigido ao presidente da Câmara.

7 de Abril de 2006. — Pelo Vereador do Pelouro de Planeamento
e Urbanismo, a Directora de Departamento, Justina Sousa.

3000200626

Aviso
Para os devidos efeitos, torna-se público que, por despacho do pre-

sidente da Câmara, proferido em 20 de Fevereiro de 2006, foi defe-
rido o pedido de transferência de Sílvia Marlene Mendonça Cardoso,
com a categoria de assistente administrativo especialista, da Câmara
Municipal de Armamar, ao abrigo do artigo 25.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, com a nova redacção dada
pelos Decretos-Leis n.os 175/95, de 21 de Julho, e 218/98, de 17 de
Julho, para exercer nesta autarquia, idênticas funções.

5 de Abril de 2006. — O Presidente da Câmara, Alfredo Oliveira
Henriques. 1000300368

CÂMARA MUNICIPAL DA SERTÃ

Aviso n.º 26/06
Discussão pública de operação de loteamento

De acordo com o meu despacho datado de 27 de Março de 2006,
e conforme o disposto no artigo 77.º do Decreto-Lei n.º 380/99, de
22 de Setembro, torna-se público que, nos termos do artigo 22.º e para
efeitos do n.º 2 do artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de
Dezembro, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de
4 de Junho, decorrerá o prazo de 15 dias a contar da data da publica-
ção do presente aviso no Diário da República, o período de discus-
são pública relativa ao loteamento em que é requerente Carlos Ribei-
ro de Matos Neves, tendo em vista o licenciamento administrativo
da operação de loteamento sobre o prédio rústico sito em
Benquerenças, freguesia e concelho da Sertã, descrito na Conserva-
tória do Registo Predial da Sertã sob o n.º 01836/120193.
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A operação de loteamento abrange a área de 9854 m2, estando
prevista a criação de 10 lotes destinados à construção de moradias,
num total de 10 fogos.

O processo acompanhado do parecer da Divisão de Obras e Servi-
ços Urbanos desta Câmara Municipal estará disponível, para consul-
ta, durante o prazo acima referido e nas horas normais de expedien-
te, nos seguintes locais:

Divisão de Obras e Serviços Urbanos da Câmara e na sede da
Junta de Freguesia da Sertã.

As sugestões e reclamações ou informações, relativamente às ques-
tões que possam ser consideradas no âmbito da respectivo loteamento,
deverão ser apresentadas, por escrito, devidamente fundamentadas e
endereçadas ao presidente da Câmara Municipal, Largo do Município,
6100-738 Sertã.

Para os devidos efeitos se lavrou o presente aviso, que vai ser afi-
xado nos lugares de estilo.

30 de Março de 2006. — Pelo Presidente da Câmara, (Assinatura
ilegível.) 3000199869

CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL DE MONTE AGRAÇO

Aviso n.º 35/2006
Concurso externo de ingresso para um lugar

de leitor-cobrador de consumos

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho de
6 de Abril de 2006, proferido ao abrigo da alínea a) do n.º 2 do ar-
tigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, e em cumprimento do
disposto no artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezem-
bro, aplicado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de
17 de Outubro, foi nomeado, na sequência do concurso em epígrafe,
aberto pelo aviso n.º 106/2005, de 23 de Novembro, desta Câmara
Municipal:

Pedro Miguel Paulino Baeta — carreira/categoria de leitor-co-
brador de consumos.

O candidato deverá tomar posse no prazo de 20 dias a contar da
data de publicação deste aviso no Diário da República.

(Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas, nos ter-
mos do n.º 1 do artigo 46.º, conjugado com o n.º 1 do artigo 144.º da
Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.)

6 de Abril de 2006. — O Presidente da Câmara, António Lopes
Bogalho. 1000300363

JUNTA DE FREGUESIA DE ARRANHÓ

Aviso
Concurso interno de acesso geral para provimento
de um lugar de assistente administrativo principal

Nomeação

Para os devidos efeitos, torna-se público que, por deliberação do
executivo da Junta de Freguesia, em reunião extraordinária, datada de
19 de Abril de 2006, se procedeu à nomeação, para o lugar de auxiliar
administrativo, de Maria de Fátima Machado da Silva Ferreira, 1.ª clas-
sificada no concurso referido em epígrafe e cuja classificação final foi
homologada em 31 de Março de 2006.

A candidata nomeada deverá proceder à aceitação do lugar nos
20 dias a contar da data da publicação do presente aviso no Diário da
República.

(A presente nomeação está isenta do visto do Tribunal de Contas.)

19 de Abril de 2006. — O Presidente da Junta, (Assinatura ilegí-
vel.) 1000300352

JUNTA DE FREGUESIA DE BARCARENA

Aviso
Faz-se público que, por despacho do presidente da Junta de Fregue-

sia de Barcarena, de 10 de Abril de 2006, proferido no uso das com-
petências que lhe estão adstritas e na sequência do concurso externo
de ingresso para provimento de um lugar da carreira do grupo de
pessoal auxiliar, aberto nos termos constantes do aviso publicado no

Diário da República, 3.ª série, n.º 19, de 26 de Janeiro de 2006, o
candidato Carlos Manuel da Silva Araújo foi nomeado, definitivamen-
te, sendo integrado no quadro de pessoal desta junta de freguesia, na
carreira de coveiro, escalão 1, índice 155, com efeitos a partir de 10 de
Abril de 2006.

18 de Abril de 2006. — O Presidente da Junta, Vítor Alves.
1000300360

JUNTA DE FREGUESIA DO MILHARADO

Aviso
Em cumprimento do disposto no artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/

89, de 7 de Dezembro, aplicável à administração local pelo Decreto-
-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, torna-se público que, por meu des-
pacho de 17 de Abril de 2006, nomeei no lugar de assistente adminis-
trativa principal, do quadro de pessoal desta Junta de Freguesia, Isabel
Maria Gonçalves Batalha Francisco, em virtude de ter ficado classifi-
cada em 1.º lugar, no respectivo concurso interno de acesso limitado,
aberto para o preenchimento de um lugar.

17 de Abril de 2006. — O Presidente da Junta, Paulo Jorge da
Conceição Ricardo. 1000300351

JUNTA DE FREGUESIA
DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

Aviso
Transferência

A Junta de Freguesia de Nossa Senhora de Fátima, em reunião de
22 de Março de 2006, deliberou nomear Maria Palmira Beato Cardo-
so Garcia Domingues, assistente administrativo principal, pertencen-
te ao quadro de pessoal da freguesia de São João Baptista, do conce-
lho do Entroncamento, ao abrigo do artigo 25.º do Decreto-Lei
n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicável por força do Decreto-Lei
n.º 409/91, de 17 de Outubro, para idêntico lugar do quadro de pesso-
al da freguesia de Nossa Senhora de Fátima, do concelho do Entron-
camento, com efeitos a partir de 1 de Maio de 2006.

O Presidente da Junta, Manuel Pereira Bilreiro. 1000300359

JUNTAS DE FREGUESIA DE SÃO PEDRO DE NORDESTINHO,
DE SANTO ANTÓNIO DE NORDESTINHO E DE ALGARVIA

Despacho
Considerando que por extinção da freguesia de Nordestinho foram

criadas as freguesias de São Pedro de Nordestinho, Santo António de
Nordestinho e Algarvia, no concelho de Nordeste, ilha de São Mi-
guel.

Considerando que a extinta Junta de Freguesia de Nordestinho ti-
nha uma funcionária, no seu quadro de pessoal, com a categoria de
auxiliar administrativo.

José Miguel Costa Medeiros, presidente da Junta de Freguesia de
São Pedro de Nordestinho, Gilberto António Vigário do Couto, pre-
sidente da Junta de Freguesia de Santo António de Nordestinho, e
Herculano Cabral Dutra, presidente da Junta de Freguesia de Algarvia,
tornam público que Délia da Conceição Pacheco Botelho Ponte exerce
funções de auxiliar administrativo, do quadro de pessoal único, co-
mum às três Juntas de Freguesia, a partir de 17 de Março de 2006.

12 de Abril de 2006. — O Presidente da Junta de Freguesia de São
Pedro de Nordestinho, José Miguel Costa Medeiros. — O Presidente
da Junta de Freguesia de Santo António de Nordestinho, Gilberto
António Vigário do Couto. — O Presidente da Junta de Freguesia de
Algarvia, Herculano Cabral Dutra. 1000300348

JUNTA DE FREGUESIA DE VALBOM

Aviso
Concurso externo de ingresso para o preenchimento de

três lugares de auxiliar de serviços gerais do grupo de
pessoal auxiliar.

Para efeitos do disposto no artigo 28.º do Decreto-Lei n.º 204/98,
de 11 de Julho, adaptado à administração local pelo Decreto-Lei
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n.º 238/99, de 25 de Junho, torna-se público que, por deliberação da
Junta de Freguesia da Cidade de Valbom, em 7 de Abril de 2006, se
encontra aberto concurso externo para a categoria de auxiliar de ser-
viços gerais do grupo de pessoal auxiliar, tendo em vista o preenchi-
mento de três lugares vagos no quadro de pessoal desta Junta de Fre-
guesia.

1 — Conteúdo funcional — assegura a limpeza e conservação das
instalações; colabora, eventualmente, nos trabalhos auxiliares de
montagem, desmontagem e conservação de equipamentos; auxilia a
execução de cargas e descargas; realiza tarefas de arrumação e distri-
buição; executa outras tarefas simples, não especificadas, de carácter
manual e exigindo, principalmente, esforço físico e conhecimentos
práticos.

2 — Habilitações literárias exigidas — escolaridade obrigatória.
3 — Prazo de validade — o concurso é válido para as vagas exis-

tentes e cessa com o preenchimento das mesmas.
4 — Legislação aplicável — Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de De-

zembro, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 407/
91, de 17 de Outubro; 102/96, de 31 de Julho, e 218/98, de 17 de
Julho: Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro; Decreto-Lei n.º 409/
91, de 17 de Outubro; Decreto-Lei n.º 184/89, de 2 de Junho, altera-
do pela Lei n.º 25/98, de 26 de Maio; Decreto-Lei n.º 248/85, de 15 de
Julho; Decreto-Lei n.º 247/87, de 17 de Junho; Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho; Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho; Decreto-
-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, alterado, posteriormente, pela
Lei n.º 44/99, de 11 de Junho; Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de
Dezembro; Decreto-Lei n.º 70-A/2000, de 5 de Maio, e Decreto-Lei
n.º 77/2001, de 5 de Março.

5 — Local de trabalho e vencimento:
5.1 — O local de trabalho situa-se na área da freguesia de Valbom.
5.2 — O vencimento mensal ilíquido corresponde a 412,06 euros,

conforme escalão 1, do índice 128, da respectiva categoria, constan-
te do mapa anexo ao Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro,
com as respectivas alterações.

6 — Requisitos gerais de admissão — são requisitos gerais de ad-
missão os constantes no 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, a saber:

a) Ter nacionalidade portuguesa, salvo nos casos exceptuados
por lei especial ou convenção internacional;

b) Ter 18 anos completos;
c) Possuir as habilitações literárias ou profissionais, legalmente

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

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

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

exercício de funções e ter cumprido as leis da vacinação
obrigatória.

7 — Forma e prazo para apresentação de candidaturas:
7.1 — Prazo — 10 dias úteis a contar do 1.º dia útil da publicação

deste aviso no Diário da República.
7.2 — Forma — as candidaturas deverão ser formalizadas median-

te requerimento, devidamente datado e assinado, elaborado em folhas
normalizadas, brancas ou azuis de formato A4, dirigido ao presidente
da Junta de Freguesia e entregue pessoalmente na Secretaria da Junta
ou remetido pelo correio, registado com aviso de recepção, para Jun-
ta de Freguesia de Valbom, Rua do Dr. Joaquim Manuel da Costa, 477,
4420-435 Valbom, Gondomar, dele devendo constar, obrigatoriamen-
te, os seguintes elementos:

a) Identificação completa do candidato (nome, estado civil,
profissão, filiação, data de nascimento, naturalidade, nacio-
nalidade, número e data do bilhete de identidade, bem como
o serviço de identificação que o emitiu, número de contribu-
inte fiscal, residência completa, código postal e telefone);

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

respectivo concurso mediante a referência ao número e data
do Diário da República onde este aviso é publicado;

d) Situação em que se encontrem, relativamente a cada alínea
dos requisitos gerais de admissão e mencionados no n.º 6 do
presente aviso;

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

7.3 — Os requerimentos de admissão deverão ser acompanhados,
sob pena de exclusão, de fotocópia legível do certificado de habilita-
ções literárias do candidato.

7.4 — É dispensada a apresentação dos demais documentos indica-
dos no n.º 6, desde que os candidatos declarem, no requerimento, sob
compromisso de honra, em alíneas separadas, a situação precisa em
que se encontram, relativamente a cada um dos requisitos gerais de
admissão enunciados, com excepção da alínea c) do n.º 2 do artigo 29.º
do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicado à administração
local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho.

7.5 — Os candidatos que sejam funcionários, agentes ou contrata-
dos ao serviço desta autarquia, ficam dispensados de apresentar a fo-
tocópia do certificado de habilitações, desde que os mesmos se en-
contrem arquivados no respectivo processo individual. Para tanto,
deverão declará-lo no requerimento.

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

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

8.2 — Nos termos do n.º 1 do artigo 16.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, os interessados têm acesso às actas e aos
documentos em que assentem as deliberações do júri, desde que os
solicitem.

9 — Métodos de selecção — a selecção dos candidatos será feita
através de duas provas, a saber:

A — Prova de conhecimentos específicos — esta prova consis-
te na resposta, por escrito, a uma prova apresentada pelo júri
do concurso, a qual terá a duração de duas horas, será classifi-
cada na escala de 0 a 20 valores e incidirá sobre a seguinte
legislação (com consulta):

Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, com a alteração
introduzida pela Lei n.º 117/99, de 11 de Agosto, pelo
Decreto-Lei n.º 70-A/2000, de 5 de Maio, e pelo Decre-
to-Lei n.º 157/2001, de 11 de Maio;

Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro.

B — Prova de entrevista profissional de selecção — visa ava-
liar, numa relação interpessoal e de forma objectiva e siste-
mática, as aptidões profissionais e pessoais dos candidatos. Para
esse efeito será elaborada uma ficha individual, contendo o
resumo dos assuntos abordados, os parâmetros relevantes e a
classificação obtida em cada um deles, nomeadamente:

a) Qualificação e perfil para o cargo — 0 a 4 valores;
b) Experiência profissional — 0 a 8 valores;
c) Conhecimentos dos conteúdos funcionais — 0 a 8 va-

lores.

10 — A classificação final, graduação e ordenamento dos candida-
tos resultarão da aplicação da média aritmética das duas provas, serão
expressos na escala de 0 a 20 valores e serão efectuados através da
seguinte fórmula:

CF =
 PCE + EPS

2

sendo:

CF = classificação final;
PCE = prova de conhecimentos específicos;
EPS = entrevista profissional de selecção.

Os candidatos que obtenham uma classificação inferior a 9,5 valo-
res consideram-se excluídos da graduação final.

11 — Composição do júri — o júri deste concurso é constituído
pelos seguintes membros:

Presidente do júri — secretário do executivo da Junta de Fregue-
sia, João António Machado de Castro.

Vogais efectivos:

Tesoureira do executivo da Junta de Freguesia, Carla Fáti-
ma Moreira Marques, que substituirá o presidente do júri,
nas suas faltas e impedimentos, e o vogal do executivo
da Junta de Freguesia, Manuel de Sousa Ramos Meireles.

Vogais suplentes:

Vogal do executivo da Junta de Freguesia, Ângelo de Maga-
lhães Neves Torres, e o assistente administrativo do qua-
dro da Junta de Freguesia, Marco Jorge de Jesus Martins
Pereira.
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12 — Afixação de listas — a relação dos candidatos admitidos pre-
vista no artigo 33.º, n.º 2, 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, será afixada no placard do Edifício Sede da Junta ou, se for o
caso, publicada no Diário da República. Os mesmos candidatos serão
notificados do dia, hora e local da realização do método de selecção,
nos termos previstos nos artigos 34.º, n.º 2, e 35.º do citado diploma.

Os candidatos a excluir serão notificados, nos termos do artigo 34.º
do citado decreto-lei.

A lista de classificação final será notificada aos candidatos, nos
termos do artigo 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, apli-
cado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de
Junho.

13 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição,
a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove
activamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens
e mulheres, no acesso ao emprego e na progressão profissional, pro-
videnciando, escrupulosamente, no sentido de evitar toda e qualquer
forma de discriminação.

14 — Em cumprimento do disposto pelo Decreto-Lei n.º 29/2001,
de 3 de Fevereiro, terá preferência, para o preenchimento de uma das
vagas, em igualdade de classificação, o candidato com deficiência, com
um grau de incapacidade igual ou superior a 60 %, devidamente com-
provada. Para tal, os candidatos devem declarar, no requerimento de
admissão, sob compromisso de honra, o respectivo grau de incapaci-
dade e tipo de deficiência, indicando, ainda, as respectivas capacida-
des de comunicação/expressão.

11 de Abril de 2006. — Por delegação do Presidente da Junta, o
Secretário do Executivo, José António Machado de Castro.

3000200590

Aviso
Concurso externo de ingresso para o preenchimento
de um lugar de coveiro do grupo de pessoal auxiliar

Para efeitos do disposto no artigo 28.º do Decreto-Lei n.º 204/98,
de 11 de Julho, adaptado à administração local pelo Decreto-Lei
n.º 238/99, de 25 de Junho, torna-se público que, por deliberação da
Junta de Freguesia da Cidade de Valbom, em 7 de Abril de 2006, se
encontra aberto concurso externo para a categoria de coveiro do grupo
de pessoal auxiliar, tendo em vista o preenchimento de um lugar vago
no quadro de pessoal desta Junta de Freguesia.

1 — Conteúdo funcional — procede à abertura e aterro de sepultu-
ra, ao depósito e ao levantamento dos restos mortais; cuida do sector
do cemitério que lhe será atribuído.

2 — Habilitações literárias exigidas — escolaridade obrigatória.
3 — Prazo de validade — o concurso é válido para a vaga existen-

te e cessa com o preenchimento da mesma.
4 — Legislação aplicável — Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de De-

zembro, com as alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.os 407/
91, de 17 de Outubro; 102/96, de 31 de Julho, e 218/98, de 17 de
Julho; Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro; Decreto-Lei n.º 409/
91, de 17 de Outubro; Decreto-Lei n.º 184/89, de 2 de Junho, altera-
do pela Lei n.º 25/98, de 26 de Maio; Decreto-Lei n.º 248/85, de 15 de
Julho; Decreto-Lei n.º 247/87, de 17 de Junho; Decreto-Lei n.º 204/
98, de 11 de Julho; Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho; Decreto-
-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, alterado, posteriormente, pela
Lei n.º 44/99, de 11 de Junho; Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de
Dezembro; Decreto-Lei n.º 70-A/2000, de 5 de Maio, e Decreto-Lei
n.º 77/2001, de 5 de Março.

5 — Local de trabalho e vencimento:
5.1 — O local de trabalho situa-se na área da freguesia de Valbom.
5.2 — O vencimento mensal ilíquido corresponde a 498,98 euros,

conforme escalão 1, do índice 155, da respectiva categoria, constan-
te do mapa anexo ao Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro,
com as respectivas alterações.

6 — Requisitos gerais de admissão — são requisitos gerais de ad-
missão os constantes no 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, a saber:

a) Ter nacionalidade portuguesa, salvo nos casos exceptuados
por lei especial ou convenção internacional;

b) Ter 18 anos completos;
c) Possuir as habilitações literárias ou profissionais, legalmente

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

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

dito para o exercício das funções a que se candidata;

f) Possuir robustez física e perfil psíquico indispensáveis ao
exercício de funções e ter cumprido as leis da vacinação
obrigatória.

7 — Forma e prazo para apresentação de candidaturas:
7.1 — Prazo — 10 dias úteis a contar do 1.º dia útil da publicação

deste aviso no Diário da República.
7.2 — Forma — as candidaturas deverão ser formalizadas median-

te requerimento, devidamente datado e assinado, elaborado em folhas
normalizadas, brancas ou azuis de formato A4, dirigido ao presidente
da Junta de Freguesia e entregue pessoalmente na Secretaria da Junta
ou remetido pelo correio, registado com aviso de recepção, para Jun-
ta de Freguesia de Valbom, Rua do Dr. Joaquim Manuel da Costa, 477,
4420-435 Valbom, Gondomar, dele devendo constar, obrigatoriamen-
te, os seguintes elementos:

a) Identificação completa do candidato (nome, estado civil,
profissão, filiação, data de nascimento, naturalidade, nacio-
nalidade, número e data do bilhete de identidade, bem como
o serviço de identificação que o emitiu, número de contribu-
inte fiscal, residência completa, código postal e telefone);

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

respectivo concurso mediante a referência ao número e data
do Diário da República onde este aviso é publicado;

d) Situação em que se encontrem, relativamente a cada alínea
dos requisitos gerais de admissão e mencionados no n.º 6 do
presente aviso;

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

7.3 — Os requerimentos de admissão deverão ser acompanhados,
sob pena de exclusão, de fotocópia legível do certificado de habilita-
ções literárias do candidato.

7.4 — É dispensada a apresentação dos demais documentos indica-
dos no n.º 6, desde que os candidatos declarem, no requerimento, sob
compromisso de honra, em alíneas separadas, a situação precisa em
que se encontram, relativamente a cada um dos requisitos gerais de
admissão enunciados, com excepção da alínea c) do n.º 2 do artigo 29.º
do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicado à administração
local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho.

7.5 — Os candidatos que sejam funcionários, agentes ou contrata-
dos ao serviço desta autarquia, ficam dispensados de apresentar a fo-
tocópia do certificado de habilitações, desde que os mesmos se en-
contrem arquivados no respectivo processo individual. Para tanto,
deverão declará-lo no requerimento.

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

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

8.2 — Nos termos do n.º 1 do artigo 16.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, os interessados têm acesso às actas e aos
documentos em que assentem as deliberações do júri, desde que os
solicitem.

9 — Métodos de selecção — a selecção dos candidatos será feita
através de duas provas, a saber:

A — Prova de conhecimentos específicos — esta prova consis-
te na resposta, por escrito, a uma prova apresentada pelo júri
do concurso, a qual terá a duração de duas horas, será classifi-
cada na escala de 0 a 20 valores e incidirá sobre a seguinte
legislação (com consulta):

Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, com a alteração
introduzida pela Lei n.º 117/99, de 11 de Agosto, pelo
Decreto-Lei n.º 70-A/2000, de 5 de Maio, e pelo Decre-
to-Lei n.º 157/2001, de 11 de Maio;

Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro.

B — Prova de entrevista profissional de selecção — visa ava-
liar, numa relação interpessoal e de forma objectiva e siste-
mática, as aptidões profissionais e pessoais dos candidatos. Para
esse efeito será elaborada uma ficha individual, contendo o
resumo dos assuntos abordados, os parâmetros relevantes e a
classificação obtida em cada um deles, nomeadamente:

a) Qualificação e perfil para o cargo — 0 a 4 valores;
b) Experiência profissional — 0 a 8 valores;
c) Conhecimentos dos conteúdos funcionais — 0 a 8 va-

lores.
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10 — A classificação final, graduação e ordenamento dos candida-
tos resultarão da aplicação da média aritmética das duas provas, serão
expressos na escala de 0 a 20 valores e serão efectuados através da
seguinte fórmula:

CF =
 PCE + EPS

2

sendo:

CF = classificação final;
PCE = prova de conhecimentos específicos;
EPS = entrevista profissional de selecção.

Os candidatos que obtenham uma classificação inferior a 9,5 valo-
res, consideram-se excluídos da graduação final.

11 — Composição do júri — o júri deste concurso é constituído
pelos seguintes membros:

Presidente do júri — secretário do executivo da Junta de Fregue-
sia, João António Machado de Castro.

Vogais efectivos:

Tesoureira do executivo da Junta de Freguesia, Carla Fáti-
ma Moreira Marques, que substituirá o presidente do júri,
nas suas faltas e impedimentos, e o vogal do executivo
da Junta de Freguesia, Manuel de Sousa Ramos Meireles.

Vogais suplentes:

Vogal do executivo da Junta de Freguesia, Ângelo de Maga-
lhães Neves Torres, e o assistente administrativo do qua-
dro da Junta de Freguesia, Marco Jorge de Jesus Martins
Pereira.

12 — Afixação de listas — a relação das candidatos admitidos pre-
vista no artigo 33.º, n.º 2, 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, será afixada no placard do Edifício Sede da Junta ou, se for o
caso, publicada no Diário da República. Os mesmos candidatos serão
notificados do dia, hora e local da realização do método de selecção,
nos termos previstos nos artigos 34.º, n.º 2, e 35.º do citado diploma.

Os candidatos a excluir serão notificados, nos termos do artigo 34.º
do citado decreto-lei.

A lista de classificação final será notificada aos candidatos, nos
termos do artigo 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, apli-
cado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de
Junho.

13 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição,
a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove
activamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens
e mulheres, no acesso ao emprego e na progressão profissional, pro-
videnciando, escrupulosamente, no sentido de evitar toda e qualquer
forma de discriminação.

14 — Em cumprimento do disposto pelo Decreto-Lei n.º 29/2001,
de 3 de Fevereiro, terá preferência, para o preenchimento de uma das
vagas, em igualdade de classificação, o candidato com deficiência, com
um grau de incapacidade igual ou superior a 60 %, devidamente com-
provada. Para tal, os candidatos devem declarar, no requerimento de
admissão, sob compromisso de honra, o respectivo grau de incapaci-
dade e tipo de deficiência, indicando, ainda, as respectivas capacida-
des de comunicação/expressão.

11 de Abril de 2006. — Por delegação do Presidente da Junta, o
Secretário do Executivo, José António Machado de Castro.

3000200591

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO
DA CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES

Aviso n.º 11/2006
Concursos internos de acesso geral

Torna-se público que, por deliberações do conselho de administra-
ção dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento da Câmara
Municipal de Loures, em reunião de 20 de Dezembro de 2005, en-
contram-se abertos, pelo prazo de 10 dias úteis, contado a partir do
dia útil seguinte à data da publicação deste aviso no Diário da Repú-
blica, os concursos internos de acesso geral mencionados no n.º 5.

1 — Estes concursos regem-se pelo Decreto-Lei n.º 204/98, de
11 de Julho, adaptado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 238/
99, de 25 de Junho.

2 — Os candidatos deverão entregar pessoalmente, na Secretaria-
-Geral dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento da Câma-
ra Municipal de Loures, ou enviar por e-mail: para o endereço
geral@smas-loures.pt, ou, ainda, remeter pelo correio, com aviso de
recepção, até ao prazo acima referido, para os Serviços Municipali-
zados de Água e Saneamento da Câmara Municipal de Loures, Rua da
Ilha da Madeira, 2, 2674-504 Loures, requerimento de admissão aos
concursos abaixo mencionados, em minuta própria existente no Sec-
tor de Recrutamento e Selecção da Divisão de Recursos Humanos, ou
em folha A4.

O requerimento de candidatura deverá ser dirigido ao presidente do
conselho de administração dos Serviços Municipalizados de Água e
Saneamento da Câmara Municipal de Loures, do qual deverão constar
os seguintes elementos de identificação:

a) Nome completo; filiação; naturalidade; estado civil; profis-
são; data de nascimento; número, data de emissão e de vali-
dade do bilhete de identidade e serviço de identificação que o
emitiu; número fiscal de contribuinte; morada, código postal
e telefone;

b) Identificação da categoria e natureza do vínculo que possui
na função pública, bem como menção do lugar a que con-
corre e do Diário da República em que o presente aviso foi
publicado;

c) Menção quantitativa da classificação de serviço dos anos
relevantes para promoção.

Será dispensada a apresentação de documentos comprovativos das
situações acima descritas, desde que os candidatos declarem, no reque-
rimento, em alíneas separadas e sob compromisso de honra, a situa-
ção precisa em que se encontram, relativamente às alíneas a), b) e c)
atrás referidas, com assinatura.

Os candidatos deverão anexar, obrigatoriamente, ao requerimento
de candidatura, fotocópia do bilhete de identidade actualizado, curri-
culum vitae detalhado, com documentos comprovativos de formação
e experiência profissional (excepto para o concurso com referência
5.7), declaração onde conste o vínculo e tempo de serviço na catego-
ria, na carreira e na Administração Pública, bem como quaisquer ou-
tros elementos que entendam dever apresentar por serem relevantes
para apreciação do seu mérito, juntando prova dos mesmos.

O júri deverá exigir aos candidatos, em caso de dúvida sobre a res-
pectiva situação, a apresentação de documentos comprovativos das
suas declarações.

3 — O local de trabalho é na área dos concelhos de Loures e Odi-
velas.

4 — As remunerações dos lugares a concurso serão as que resulta-
rem do novo posicionamento na escala indiciária, em função do po-
sicionamento actual dos candidatos, nos termos do Decreto-Lei
n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, aplicado à administração local pelo
Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro, e demais remunera-
ções acessórias e regalias sociais vigentes para a Função Pública.

5 — Concursos:
5.1 — Concurso interno de acesso geral para provimento de um

lugar na categoria de técnico superior de gestão e administração pú-
blica assessor — carreira de técnico superior de gestão e administra-
ção pública — Gabinete de Organização e Métodos.

Área de recrutamento — de entre técnicos superiores de gestão e
administração pública principais com, pelo menos, três anos de servi-
ço, classificados de Muito Bom, ou cinco anos, classificados de Bom
[alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de
Dezembro].

Constituição do júri do concurso:

Presidente — engenheiro Jorge Manuel Firmino Baptista, vogal
do conselho de administração.

Vogais efectivos:

1.º Dr.ª Maria Virgínia Rodrigues Boto Domingos Rosa,
chefe de Divisão Municipal Comercial.

2.º Engenheiro Vincenzo Piepoli, chefe de Divisão Muni-
cipal de Resíduos Sólidos.

Vogais suplentes:

1.º Dr. Carlos Fernando Alves Jacinto, chefe de Divisão
Municipal de Recursos Humanos.

2.º Dr.ª Isabel Maria Maia Correia Loures Lourenço, téc-
nico superior de psicologia assessor.

O presidente será substituído, nas suas faltas e impedimentos, pelo
1.º vogal efectivo.
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Métodos de selecção:

Avaliação curricular (AC);
Discussão pública do currículo (DPC).

Classificação final (CF) = 50 % AC + 50 % DPC

5.2 — Concurso interno de acesso geral para provimento de um
lugar na categoria de técnico superior de gestão assessor — carreira
de técnico superior de gestão — Gabinete de Estudos e Planeamento.

Área de recrutamento — de entre técnicos superiores de gestão
principais com, pelo menos, três anos de serviço, classificados de Muito
Bom, ou cinco anos, classificados de Bom [alínea b) do n.º 1 do ar-
tigo 4.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro].

Constituição do júri do concurso:

Presidente — engenheiro Jorge Manuel Firmino Baptista, vogal
do conselho de administração.

Vogais efectivos:

1.º Dr.ª Helena da Costa Lopes Moura de Campos.
2.º Dr. Manuel Angélico Lourenço Dias, chefe de Divisão

Municipal de Aprovisionamento.

Vogais suplentes:

1.º Dr. Carlos Fernando Alves Jacinto, chefe de Divisão
Municipal de Recursos Humanos.

2.º Dr.ª Maria Virgínia Rodrigues Boto Domingos Rosa,
chefe de Divisão Municipal Comercial.

O presidente será substituído, nas suas faltas e impedimentos, pelo
1.º vogal efectivo.

Métodos de selecção:

Avaliação curricular (AC);
Discussão pública do currículo (DPC).

Classificação final (CF) = 50 % AC + 50 % DPC

5.3 — Concurso interno de acesso geral para provimento de um
lugar na categoria de engenheiro mecânico assessor — carreira de
engenheiro mecânico — Divisão de Resíduos Sólidos.

Área de recrutamento — de entre engenheiros mecânicos princi-
pais com, pelo menos, três anos de serviço, classificados de Muito
Bom, ou cinco anos, classificados de Bom [alínea b) do n.º 1 do ar-
tigo 4.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro].

Constituição do júri do concurso:

Presidente — engenheiro Jorge Manuel Firmino Baptista, vogal
do conselho de administração.

Vogais efectivos:

1.º Engenheiro Luís Manuel da Silva Veiga, chefe de Divi-
são Municipal de Equipamento e Transportes.

2.º Dr. Manuel Angélico Lourenço Dias, chefe de Divisão
Municipal de Aprovisionamento.

Vogais suplentes:

1.º Engenheiro Eurico Ascenso Pereira, chefe de Divisão
Municipal de Construção Civil.

2.º Dr. Carlos Fernando Alves Jacinto, chefe de Divisão
Municipal de Recursos Humanos.

O presidente será substituído, nas suas faltas e impedimentos, pelo
1.º vogal efectivo.

Métodos de selecção:

Avaliação curricular (AC);
Discussão pública do currículo (DPC).

Classificação final (CF) = 50 % AC + 50 % DPC

5.4 — Concurso interno de acesso geral para provimento de um
lugar na categoria de engenheiro civil assessor — carreira de enge-
nheiro civil — Divisão de Estudos e Cadastros.

Área de recrutamento — de entre engenheiros civis principais com,
pelo menos, três anos de serviço, classificados de Muito Bom, ou cin-
co anos, classificados de Bom [alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º do
Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro].

Constituição do júri do concurso:

Presidente — Engenheiro Jorge Manuel Firmino Baptista, vogal
do conselho de administração.

Vogais efectivos:

1.º Engenheira Maria José Menino Varela Neto, chefe de
Divisão Municipal de Água.

2.º Engenheiro António Belo Cardoso Leal, chefe de Divi-
são Municipal de Estudos e Cadastros.

Vogais suplentes:

1.º Dr. Carlos Fernando Alves Jacinto, chefe de Divisão
Municipal de Recursos Humanos.

2.º Engenheira Maria João Casquilho Cruz Maximiano,
chefe de Divisão Municipal de Esgotos.

O presidente será substituído, nas suas faltas e impedimentos, pelo
1.º vogal efectivo.

Métodos de selecção:

Avaliação curricular (AC);
Discussão pública do currículo (DPC).

Classificação final (CF) = 50 % AC + 50 % DPC

5.5 — Concurso interno de acesso geral para provimento de um
lugar na categoria de engenheiro civil principal — carreira de enge-
nheiro civil — Divisão de Esgotos.

Área de recrutamento — de entre técnicos superiores de 1.ª classe
com, pelo menos, três anos na respectiva categoria, classificados de
Bom. Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro, artigo 4.º, n.º 1,
alínea c), e de entre técnicos especialistas principais com curso supe-
rior que não confira grau de licenciatura, desde que previamente ha-
bilitados com formação adequada. Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de
Dezembro, artigo 4.º, n.º 2.

Constituição do júri do concurso:

Presidente — engenheiro Jorge Manuel Firmino Baptista, vogal
do conselho de administração.

Vogais efectivos:

1.º Engenheiro Luís Manuel da Silva Veiga, chefe de Divi-
são Municipal de Equipamento e Transportes.

2.º Engenheiro Eurico Ascenso Pereira, chefe de Divisão
Municipal de Construção Civil.

Vogais suplentes:

1.º Dr. Carlos Fernando Alves Jacinto, chefe de Divisão
Municipal de Recursos Humanos.

2.º Engenheira Maria Sofia Freitas Trindade Pargana de
Melo, engenheiro civil principal.

O presidente será substituído, nas suas faltas e impedimentos, pelo
1.º vogal efectivo.

Métodos de selecção:

Prova teórica de conhecimentos específicos (PTCE);
Avaliação curricular (AC);
Entrevista profissional de selecção (EPS).

Classificação final (CF) = 35 % PTCE + 35 % AC + 30 % EPS

Prova teórica de conhecimentos específicos:

Forma — oral;
Duração — vinte minutos.

Programa — abordagem à problemática da segurança e saúde nas
obras executadas pela Divisão de Esgotos.

A prova teórica de conhecimentos específicos será classificada de
0 a 20 valores.

5.6 — Concurso interno de acesso geral para provimento de três
lugares na categoria de tesoureiro especialista — carreira de tesourei-
ro — Divisão Financeira.

Área de recrutamento — de entre tesoureiros principais com, pelo
menos, três anos na categoria, classificados de Bom, e de entre che-
fes de secção [alínea a) do n.º 2 do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 412-
-A/98, de 30 de Dezembro].

Constituição do júri do concurso:

Presidente — engenheiro Jorge Manuel Firmino Baptista, vogal
do conselho de administração.

Vogais efectivos:

1.º Dr.ª Helena da Costa Lopes Moura de Campos, direc-
tora de Departamento Municipal de Serviços Adminis-
trativos.
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2.º Joaquim Monteiro Marques, chefe de Divisão Munici-
pal Financeira.

Vogais suplentes:

1.º Maria Ofélia Sequeira Machado Barata, chefe de repar-
tição.

2.º Dr. Carlos Fernando Alves Jacinto, chefe de Divisão
Municipal de Recursos Humanos.

O presidente será substituído, nas suas faltas e impedimentos, pelo
1.º vogal efectivo.

Métodos de selecção:

Prova teórica de conhecimentos específicos (PTCE);
Avaliação curricular (AC);
Entrevista profissional de selecção (EPS).

Classificação final (CF) = 50 % PTCE + 25 % AC + 25 % EPS

Prova teórica de conhecimentos específicos:

1.ª parte:

Forma — escrita;
Duração — uma hora;
Programa — proceder à elaboração de um balancete diário

de tesouraria.

2.ª parte:

Forma — escrita;
Duração — uma hora;
Programa — responder a um questionário versando:

Manual de controlo interno;
Decreto-Lei n.º 42/98, de 6 de Agosto;
Decreto-Lei n.º 454/91, de 28 de Dezembro, alterado

pelo Decreto-Lei n.º 316/97, de 19 de Novembro, e
pelo Decreto-Lei n.º 83/2003, de 24 de Abril.

A prova teórica de conhecimentos específicos terá carácter elimi-
natório, permite a consulta da legislação e será classificada de 0 a
20 valores.

5.7 — Concurso interno de acesso geral para provimento de dois
lugares na categoria de serralheiro civil principal — Divisão de Cons-
trução Civil.

Área de recrutamento — de entre serralheiros civis com, pelo menos,
seis anos na categoria e classificação de serviço não inferior a Bom
(n.º 2 do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro).

Constituição do júri do concurso:

Presidente — engenheiro Jorge Manuel Firmino Baptista, vogal
do conselho de administração.

Vogais efectivos:

1.º Engenheiro Eurico Ascenso Pereira, chefe de Divisão
Municipal de Construção Civil.

2.º Engenheiro Luís Manuel da Silva Veiga, chefe de Divi-
são Municipal, de Equipamento e Transportes.

Vogais suplentes:

1.º Dr. Carlos Fernando Alves Jacinto, chefe de Divisão
Municipal de Recursos Humanos:

2.º António Conceição Silva Florindo, chefe de Serviços
de Limpeza.

O presidente será substituído, nas suas faltas e impedimentos, pelo
1.º vogal efectivo.

Métodos de selecção:

Prova prática de conhecimentos específicos (PPCE);
Entrevista profissional de selecção (EPS).

Classificação final (CF) = 50 % PPCE + 50 % EPS

Prova prática de conhecimentos específicos:

Duração — duas horas;
Programa — proceder ao fabrico de uma estrutura metálica.

A prova prática de conhecimentos específicos será classificada de
0 a 20 valores, da seguinte forma:

Excelente — 18 a 20 valores;
Muito Bom — 15 a 17 valores;
Bom — 12 a 14 valores;
Suficiente — 9 a 11 valores;
Insuficiente — 6 a 8 valores;
Mau — 0 a 5 valores.

6 — Os critérios de apreciação e ponderação da avaliação curricu-
lar, da entrevista profissional de selecção e da discussão pública do
currículo constam das actas de reuniões dos júris dos respectivos con-
cursos, sendo as mesmas facultadas aos candidatos, sempre que solici-
tadas.

7 — Os concursos constantes no presente aviso são de provimento
válido para as vagas indicadas, esgotando-se com o preenchimento
das mesmas (n.º 4 do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de
Julho).

8 — Relativamente às listas de candidatos admitidos e excluídos
e de classificação final dos concursos proceder-se-á nos termos dos
artigos 34.º e 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho, apli-
cado à administração local via Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de
Junho.

9 — 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.

7 de Abril de 2006. — O Vogal do Conselho de Administração, Jorge
Manuel Firmino Baptista. 3000200575

Aviso n.º 12/2006
Torna-se público que o conselho de administração dos Serviços

Municipalizados de Água e Saneamento da Câmara Municipal de Lou-
res deliberou, em reunião de 11 de Abril de 2006, nomear as candida-
tas abaixo indicadas, aprovadas no concurso interno de acesso geral
para provimento de dois lugares na categoria de técnico profissional
analista de 1.ª classe:

Elisabete Marina Pereira de Melo Pinto;
Adriana Fernandes Gonçalves de Carvalho.

Processos não sujeitos a visto do Tribunal de Contas, ao abrigo do
artigo 114.º da Lei n.º 98/97, de 26 de Agosto.

Mais se torna público que as nomeadas deverão assinar os ter-
mos de aceitação de nomeação, no prazo de 20 dias úteis a contar
do dia útil seguinte à data da publicação deste aviso no Diário da
República.

18 de Abril de 2006. — O Vogal do Conselho de Administração,
Jorge Manuel Firmino Baptista. 3000200576
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3. Diversos

RECTIFICAÇÕES

ASSOCIAÇÃO TRANSFRONTEIRIÇA DE MUNICÍPIOS ASSOCIAÇÃO CIDADES PORTA DE FRONTEIRA

Rectificação
No Diário da República, 3.ª série, n.º 77, de 19 de Abril de 2006, a p. 8032, foi publicado com exactidão o anúncio relativo à Associação

Transfronteiriça de Municípios Associação Cidades Porta de Fronteira, sob o n.º 1000298621. Assim, logo no título, onde se lê «Associação
Cidades e Empresas de Fronteira» deve ler-se «Associação Cidades Porta de Fronteira» e onde se lê «Escritura de constituição» deve ler-se
«Escritura de constituição da Associação Transfronteiriça de Municípios Associação Cidades Porta de Fronteira».

27 de Abril de 2006. — INCM, Serviço de Publicações Oficiais. 3000201134

CLUBE DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL DE SANTA MARTA

Rectificação
No suplemento ao Diário da República, 3.ª série, n.º 16, de 23 de Janeiro de 2006, a p. 1672-(3), foi publicado com inexactidão o

anúncio referente ao Clube dos Profissionais de Enfermagem do Hospital de Santa Marta, sob o n.º 3000091450. Assim, logo no início,
onde se lê «certifico que por escritura de 26 de Novembro de 2005» deve ler-se «certifico que por escritura de 26 de Novembro de 2002».

27 de Abril de 2006. — INCM, Serviço de Publicações Oficiais. 3000201135
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4. Empresas — Registo comercial
AVEIRO
OLIVEIRA DE AZEMÉIS

PLÁSTICOS JOLUCE, L.DA

Rectificação. — No suplemento ao Diário da República, 3.ª sé-
rie, n.º 227, de 25 de Novembro de 2005, a p. 25 288-(144), saiu
com inexactidão a publicação relativa à sociedade Plásticos Joluce, L.da,
sob o registo n.º 2010462866. Assim, onde se lê «documentos de
prestação de contas do ano de 2003» deve ler-se «documentos de
prestação de contas do ano de 2004».

12 de Abril de 2006. — INCM, Serviço de Publicações Oficiais.
3000200111

BRAGA
BARCELOS

TÊXTEIS CAFIMA, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: lugar de Cubos, 103, Aborim, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5935/
20051107; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 26/
051107.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, Carlos Filipe
Barbosa Magalhães, solteiro, constituiu a sociedade unipessoal que se
rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a denominação Têxteis Cafima, Unipes-
soal, L.da, e vai ter a sua sede no lugar de Cubos, 103, freguesia de
Aborim, concelho de Barcelos.

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 fabrico, comércio, importação
e exportação de artigos de vestuário e de artigos têxteis.

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinco mil euros, integralmente realizado em
dinheiro por ele sócio, em quota de igual valor.

ARTIGO 4.º

1 — A administração da sociedade, remunerada ou não conforme
for decidido pelo sócio, bem como a sua representação, cabem ao
próprio sócio, que desde já fica nomeado gerente.

2 — Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos
é suficiente a intervenção de um só gerente.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar em quaisquer sociedades, indepen-
dentemente do respectivo objecto.

ARTIGO 6.º

Entre o próprio sócio e a sociedade poderão ser celebrados quais-
quer contratos de aquisição, disposição e oneração de bens, desde que
necessários ou inerentes à prossecução do objecto social, pela forma
escrita exigida por lei e de acordo com a deliberação do próprio, quan-
do necessária.

Está conforme o original.

9 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 2007923190

LIMPACELOS — LIMPEZAS, L.DA

Sede: Edifício Ribeiros, bloco 3, Calçadas, apartamento 5048,
Arcozelo, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5373/
20030728; identificação de pessoa colectiva n.º 506645860; data
da apresentação: 29062005.

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.

29 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Araújo Forte de Barros. 2008368661

CASTELO BRANCO
PENAMACOR

ARMANDO DA COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penamacor.

Rectificação. — Por ter sido publicado com inexactidão no su-
plemento ao Diário da República, 3.ª série, n.º 68, de 5 de Abril de
2006, anúncio n.º 2001779135, a matrícula referente a esta empre-
sa, rectifica-se que onde se lê «Matrícula n.º 31» deve ler-se «Matrí-
cula n.º 23».

5 de Abril de 2006. — A Ajudante, Ana Maria Monteiro Coutinho.
3000200244

COIMBRA
FIGUEIRA DA FOZ

TRANSPORTES SIMÕES & LEMOS, L.DA

Sede: lugar de Pedros, Bom Sucesso, 3080 Figueira da Foz

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Identificação
de pessoa colectiva n.º 505384078; inscrição n.º 4; data da apre-
sentação: 32/20050621.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi registada
a prestação de contas individual referente ao ano de 2004.

6 de Dezembro de 2005. — A Conservadora, Maria da Graça
Toucedo Ferrão. 2007062186

PENELA

SOARES, BECHO, LOPES & CARVALHO, L.DA

Rectificação. — No suplemento ao Diário da República, 3.ª sé-
rie, n.º 63, de 29 de Março de 2006, a p. 6706-(37), saiu com ine-
xactidão a publicação relativa à sociedade Soares, Becho, Lopes &
Carvalho, L.da, sob o registo n.º 2008149978. Assim, onde se lê «Ces-
sação de funções dos gerentes João Soares Fernandes, Joaquim Antu-
nes Gariso Becho, Raul José de Castro Vasconcelos e Maria Isabel
Rodrigues Carreiro, por renúncia, ambos em 5 de Agosto de 2005»
deve ler-se «Cessação de funções de gerente de João Soares Fernandes
e de Joaquim Antunes Gariso Becho, ambos em 5 de Agosto de 2005,
por renúncia; nomeação de gerentes de Raul José de Castro Vascon-
celos e de Maria Isabel Rodrigues Carreiro, nomeados em 5 de Agosto
de 2005».

12 de Abril de 2006. — INCM, Serviço de Publicações Oficiais.
3000200109
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FARO
ALJEZUR

LOW STRESS, L.DA

Sede: Rua de 25 de Abril, 101, bloco B, loja 4, freguesia
e concelho de Aljezur

Capital social: € 5000

Conservatória do Registo Comercial de Aljezur. Matrícula n.º 00333/
051124; identificação de pessoa colectiva n.º P 507536592; ins-
crição n.º 01; número e data da apresentação: 01/20051124.

Certifico que entre Pedro Manuel da Costa Branco Madeira, solteiro,
maior, residente na Rua de 25 de Abril, 101, bloco D, 2.º, esquerdo,
Aljezur, e Manuel Branco Madeira, casado, residente na Rua de Pêro
Escobar, 36, Sobreda, Almada, foi constituída a sociedade com a de-
nominação em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato social:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Low Stress, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de 25 de Abril, 101, bloco B,
loja 4, freguesia e concelho de Aljezur.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem criadas
agências, filiais, delegações, sucursais ou outras formas locais de re-
presentação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em comércio, importação e ex-
portação de equipamentos e artigos desportivos. Disponibilização da
utilização de Internet. Organização de eventos. Aluguer de material
desportivo e bicicletas. Escola de surf. Exploração de máquinas de
venda automática.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e corresponde à soma de duas quotas: uma do valor nominal
de quatro mil e quinhentos euros pertencente ao sócio Pedro Manuel
da Costa Branco Madeira, e uma do valor nominal de quinhentos eu-
ros pertencente ao sócio Manuel Branco Madeira.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete a sócios ou a não sócios.

2 — Para a sociedade ficar obrigada é suficiente a intervenção de
um gerente.

3 — A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcial-
mente, em participação nos lucros da sociedade.

4 — Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu, e em sociedades reguladas por
leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

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 o 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.

Disposição transitória

A gerência fica desde já autorizada a levantar o capital social de-
positado a fim de custear as despesas de constituição e registo da socie-
dade, aquisição de equipamento e instalação da sede social e a adquirir

para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direitos, mesmo antes do
seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos os actos praticados
pela gerência nesse período, logo que definitivamente matriculada.

Está conforme o original.

6 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Dulce Viana
Rosa. 2007793407

LAGOA

AGRO-PECUÁRIA RIO ARADE, L.DA

Sede: Abicada, freguesia de Estombar, concelho de Lagoa
(Algarve)

Conservatória do Registo Comercial de Lagoa (Algarve). Matrícula
n.º 00065/300977; identificação de pessoa colectiva n.º 500694664;
inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 17/030805.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectuados
os seguintes actos de registo:

Inscrição n.º 10, apresentação n.º 17/030805.
1 — Aumento do capital.
Aumento: € 35 036,06, realizado por incorporação de reservas

livres, no montante de € 34 736,06, na proporção de € 24 315,24
pelo sócio Pedro Miguel Martins Coimbra Garcia Matos; € 10 420,82
pelo sócio Filipe Martins Coimbra Garcia de Matos; e pela a entrada
das novas sócias no montante de € 300 realizado e subscrito em di-
nheiro na proporção de € 100 cada uma.

Capital: € 50 000.
Sócios e quotas:
a) Pedro Miguel Martins Coimbra Garcia Matos — € 34 790.
b) Filipe Martins Coimbra Garcia de Matos — € 14 910.
c) Isabel de Almeida Cabral Pinto Ravana Garcia de Matos — € 100.
d) Marta Penão Reis Silva Garcia de Matos — € 100.
e) Dina Teresa Antunes de Sousa Almeida, casada com António

José da Silva Almeida, comunhão de adquiridos — € 100.
Inscrição n.º 11, apresentação n.º 18/030805.
2 — Alteração do contrato e transformação em sociedade anóni-

ma, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade continua a sua existência como sociedade anónima com
a denominação Agro-Pecuária Rio Arade, S. A.

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem a sua sede no sítio da Abicada, Estombar,
concelho de Lagos.

2 — A sociedade, por simples deliberação do conselho de adminis-
tração ou do administrador único, poderá transferir a sua sede para
qualquer outro local do território continental português, ou de qual-
quer outro local do estrangeiro.

3 — A sociedade, por deliberação do conselho de administração ou
do administrador único, poderá estabelecer agências, filiais e outras
formas de representação social, em qualquer local do território portu-
guês ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a exploração agro pecuária e a co-
mercialização dos seus produtos.

ARTIGO 4.º

A duração da sociedade é por tempo ilimitado, contando-se o seu
início desde a data da sua constituição.

CAPÍTULO II

Do capital social, acções e obrigações

ARTIGO 5.º

1 — O capital social é de € 50 000 inteiramente realizado e subscrito.
2 — O capital social está dividido em 10 000 acções no valor

nominal de € 5 cada uma.

ARTIGO 6.º

1 — As acções serão, nominativas, escriturais ou ao portador, con-
forme vier a ser deliberado em assembleia geral.
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2 — Haverá títulos com número de acções que o conselho de ad-
ministração ou o administrador único determinar.

3 — Os títulos definitivos ou provisórios, representativos de ac-
ções conterão a assinatura do presidente do conselho de administra-
ção ou do administrador único.

ARTIGO 7.º

O capital social poderá ser aumentado, por entradas em dinheiro,
ou em espécie, uma ou mais vezes, por simples deliberação do conse-
lho de administração ou do administrador único, o qual estabelecerá,
em cada caso, os termos e condições de subscrição, incluindo a emis-
são de acções preferenciais sem voto ao limite admitido por lei.

1 — Na subscrição de novas acções, e apenas na parte não destina-
da a eventuais subscrições públicas, terão os accionistas preferência,
proporcionalmente ao número de acções que já possuírem.

2 — O capital social poderá ser elevado ou reduzido em função dos
capitais próprios, por deliberação tomada em assembleia geral con-
vocada para o efeito.

ARTIGO 8.º

1 — Quando algum accionista não efectuar, nas datas previstas, o
pagamento das acções que subscreveu, pode o conselho de adminis-
tração ou o administrador único, sem prejuízo dos direitos assegura-
dos pelos artigos 285.º e 286.º do Código das sociedades Comerciais,
compensar a importância em dívida com o que o accionista tenha a
haver da sociedade, a título de dividendo ou outro, ou fazer vender as
acções.

2 — Se o conselho de administração ou o administrador único
optarem pela última modalidade prevista no n.º 1 deste artigo, comu-
nicá-la-á ao accionista em falta por carta registada com aviso de re-
cepção, ou, se tal não for possível, por ser desconheci e a morada
deste, anunciará a sua resolução no Diário da República com a ante-
cedência de 15 dias.

3 — Efectivada a venda, se o preço obtido for superior à impor-
tância da soma do capital em dívida com os respectivos juros de mora
à taxa legal, despesas de venda e quaisquer prejuízos causados à socie-
dade, será o excesso posto à disposição do interessado.

4 — No caso de falta de comprador ou se o mais alto preço for
inferior à importância referida no número anterior, a sociedade pode,
com o parecer favorável do fiscal único, apossar-se das acções, sem
obrigação de reembolsar as entradas efectivadas e com a faculdade de
emitir novos títulos ou exercer os direitos reconhecidos pelos arti-
gos 285.º e 286.º do Código das sociedades Comerciais.

ARTIGO 9.º

1 — É permitida à sociedade adquirir acções próprias e realizar sobre
elas as operações que se mostrem convenientes aos interesses sociais
nos termos dos artigos 316.º e 325.º do Código das sociedades Co-
merciais.

2 — As acções próprias, que a sociedade tenha em carteira, não
dão direito a voto nem à percepção de dividendo.

ARTIGO 10.º

A sociedade poderá emitir obrigações, podendo as respectivas emis-
sões ser deliberadas pela administração, excepto nos casos em que a
lei imponha deliberação pela assembleia geral.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

Da assembleia geral

ARTIGO 11.º

A assembleia geral é composta pelos accionistas possuidores de um
número de acções que lhes confiram, pelo menos, um voto.

ARTIGO 12.º

1 — Tem direito a voto o accionista que reúna, cumulativamente,
as seguintes condições:

a) Ser titular de 400 acções.
b) Ter esse número de acções averbadas, registadas ou depositadas

nos cofres da sociedade ou do estabelecimento bancário indicado na
convocação, conforme o caso, desde o 10.º dia anterior ao da reunião
da assembleia geral.

2 — Os accionistas que não possuam o número mínimo de acções
referidos na alínea a) do n.º 1 anterior, podem agrupar-se de forma a
completá-lo, devendo, nesse caso, fazer-se representar por um só deles,
cujo nome será indicado em carta dirigida ao presidente da mesa, com

as assinaturas de todos, reconhecidas por notário, e por aquele rece-
bida até ao momento de dar início à sessão.

3 — As acções dos accionistas que pretendam agrupar-se devem,
para que o agrupamento possa ter lugar, encontrar-se nas condições
da alínea b) do n.º 1 deste artigo.

ARTIGO 13.º

Os membros do conselho de administração ou o administrador único,
do conselho fiscal e da mesa geral, quer sejam ou não accionistas
independentemente do número de acções que possuírem, no caso de
serem accionistas, por assistir à assembleia geral.

ARTIGO 14.º

1 — Os accionistas com direito a voto poderão fazer-se represen-
tar nas assembleias gerais por um membro do conselho de administra-
ção ou pelo administrador único da sociedade, pelos respectivos côn-
juges, ascendentes ou descendentes, ou por outros accionistas, bastando,
para prova do mandato, uma simples carta dirigida ao presidente da
mesa geral e entregue a este até ao início dos trabalhos.

2 — Os incapazes e as pessoas colectivas serão representadas pela
pessoa a quem legal ou voluntariamente couber a respectiva repre-
sentação.

ARTIGO 15.º

A assembleia geral reúne pelo menos uma vez por ano, para efei-
tos do disposto no artigo 376.º do Código das sociedades Comerciais
e, para além desses casos, sempre que o seu presidente, o conselho de
administração ou o administrador único ou conselho fiscal o julguem
necessário ou quando os accionistas que sejam titulares de acções
correspondentes ao mínimo do capital social legalmente estabelecido
para o efeito o solicitem ao presidente da mesa a sua convocação
com simultânea indicação da ordem do dia.

ARTIGO 16.º

A assembleia geral considera-se constituída logo que estejam pre-
sentes ou devidamente representados accionistas que possuam a mai-
oria absoluta do capital social, salvo quando a lei ou estes estatutos
exijam maior quórum.

ARTIGO 17.º

A assembleia geral terá um presidente e um secretário, eleitos por
um período fixado na respectiva deliberação, podendo os seus mem-
bros não ser accionistas.

CAPÍTULO IV

Da administração

ARTIGO 18.º

1 — A administração de todos os negócios e interesses da socie-
dade será exercida por um conselho de administração ou administra-
dor único eleito em assembleia geral, por períodos de quatro anos,
sendo permitido a sua reeleição.

2 — Manter-se-á cada mandato até à data em que entram em fun-
ções o novo administrador eleito, nos termos da lei e deste contrato.

3 — Os membros do conselho de administração ou o administra-
dor único prestarão, individualmente caução de valor equivalente a
cinco mil euros em acções da própria sociedade.

4 — A caução referida no número anterior poderá ser dispensada
pela assembleia geral nos termos legalmente permitidos.

ARTIGO 19.º

Ao conselho de administração ou ao administrador único compe-
tem os mais amplos poderes de gestão dos negócios sociais, nomea-
damente:

a) Representar a sociedade em juízo e fora dele com poderes para
confessar, desistir ou transigir e comprometer-se com árbitros;

b) Executar as deliberações da assembleia geral;
c) Nomear procuradores, mesmo estranhos à sociedade, sempre sem

quebra da sua responsabilidade, bem como encarregar quaisquer pessoas
singulares ou colectivas, do desempenho por conta e em nome da
sociedade de alguma ou algumas das suas actividades;

d) Transferir ou deslocar a sede social para outro ponto do terri-
tório nacional;

e) Adquirir ou alienar bens ou direitos, móveis ou imóveis, e one-
rá-los por qualquer forma;

f) Atribuir ordenados, vencimentos, gratificações ou quaisquer ou-
tras formas remuneração ou regalias às pessoas singulares ou colecti-
vas, previstas na alínea c) do presente artigo.
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ARTIGO 20.º

1 — A sociedade obriga-se pela assinatura do administrador único.
2 — Pela assinatura conjunta de dois administradores.
3 — Pela assinatura de um administrador no uso dos poderes con-

feridos pelo conselho de administração para a prática de certos e
determinados actos.

4 — Para os actos de mero expediente a sociedade obriga-se com
a assinatura de um procurador, e, quanto a este, nos limites da procu-
ração.

CAPÍTULO V

Da fiscalização dos negócios sociais

ARTIGO 21.º

1 — A fiscalização dos negócios sociais incumbe a um fiscal único
que exercerá também todas as atribuições que lhe são cometidas pela
legislação aplicada, eleito em assembleia geral por um período de três
anos, podendo ser reeleito por uma ou mais vezes.

2 — O fiscal único será, obrigatoriamente, um revisor oficial de
contas ou uma sociedade de revisores oficiais de contas, eleito trie-
nalmente.

CAPÍTULO VI

Do destino dos lucros líquidos

ARTIGO 22.º

O ano social corresponde ao ano civil.

ARTIGO 23.º

1 — Os lucros líquidos, depois de retirados 5 % para o fundo de
reserva legal, sempre que seja necessário constitui-lo, ou reintegrá-lo,
terão a aplicação que for decidida pela assembleia geral, a qual, por
maioria simples, poderá deliberar a sua aplicação parcial a reservas.

2 — Poderão ser feitas, no decurso de um exercício, adiantamen-
tos sobre os lucros aos accionistas, nos termos do artigo 297.º do
Código das Sociedades Comerciais.

CAPÍTULO VII

Da dissolução e liquidação

ARTIGO 24.º

1 — A dissolução e liquidação da sociedade reger-se-á pelas dispo-
sições da lei e destes estatutos.

2 — Ao conselho de administração ou ao administrador único com-
petirá proceder à liquidação de todo o activo e passivo da sociedade,
quando não tiver sido determinado por outra forma pela assembleia
geral.

CAPÍTULO VIII

Disposições gerais

ARTIGO 25.º

Se qualquer eleito para fazer parte do conselho de administração
ou o administrador único, da fiscalização ou da mesa geral não tomar
posse do cargo no prazo de 30 dias, subsequentes à deliberação, por
facto que lhe seja imputável, caducará automaticamente o respectivo
mandato.

ARTIGO 26.º

As pessoas colectivas ou sociedades far-se-ão representar na socie-
dade ou em qualquer cargo da mesma, para que hajam sido eleitas ou
designadas, por pessoa ou pessoas por elas indicadas à sociedade por
simples carta.

ARTIGO 27.º

Para todas as questões emergentes deste estatuto entre a sociedade
e os accionistas, seus herdeiros ou representantes, fica estipulado o
foro da Comarca de Torres Vedras com renúncia a qualquer outro.

Foi depositado o documento legal.

16 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
Gregolho Marcos Brito Beleza. 2009949196

LOULÉ

FRANCISCO FAÍSCA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé.

Rectificação. — No suplemento ao Diário da República, 3.ª sé-
rie, n.º 246, de 25 de Novembro de 2005, a p. 27 440-(45), saiu com
inexactidão a publicação relativa à matrícula da sociedade Francisco
Faísca, Unipessoal, L.da Assim, onde se lê «prestação de contas do
exercício do ano de 2004» deve ler-se «prestação de contas do exer-
cício do ano de 2003».

30 de Março de 2006. — A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 3000200113

VILELA & DORÉ — RESTAURAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loulé.

Rectificação. — No suplemento ao Diário da República, 3.ª sé-
rie, n.º 3, de 4 de Janeiro de 2006, a p. 198-(35), saiu com inexacti-
dão a publicação relativa à matrícula da sociedade Vilela & Doré —
Restauração, L.da Assim, onde se lê «matrícula n.º 04128/990128»
deve ler-se «matrícula n.º 04218/990128».

30 de Março de 2006. — A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 3000200114

LISBOA
LISBOA — 1.A SECÇÃO

ALVES & FORMOSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 38 017; identificação de pessoa colectiva n.º 500516324;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 03; número e data da apresenta-
ção: 12/20051011.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

 Cessação das funções de gerente de Filipe Jorge Alves Gomes de
Jesus, por renúncia em 8 de Abril de 2005.

Está conforme o original.

24 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Filomena Maria
Paulino de Almeida dos Santos. 2009146670

LISBOA — 2.A SECÇÃO

IBERPET — SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 7594/971212; identificação de pessoa colectiva n.º 504028480;
número e data da inscrição: 11/20051028.

Certifico que foi depositado na pasta respectiva os documentos
referentes às prestações de contas dos anos 2002, 2003 e 2004.

Mais certifico que o parecer da revisão se traduz numa opinião sem
reservas e com ênfase.

Está conforme o original.

12 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2011141150

LISBOA — 4.A SECÇÃO

PETER WATERMAN, COMÉRCIO INTERNACIONAL
PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 7097; identificação de pessoa colectiva n.º 504144880; núme-
ro e data da entrada: 6526/280604.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

7 de Julho de 2005. — A Ajudante Principal, Maria de Lurdes
Sancha Alves Carreira Mónico. 2004862530

PEKOE, CHÁ A PESO E ACESSÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 14 689; identificação de pessoa colectiva n.º 507512090; ins-
crição n.º 01; número e data da apresentação: 02/051108.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, por Raquel
Formiga Vieira Albernaz, número de identificação fiscal 203555708,
natural da freguesia de São Jorge de Arroios, concelho de Lisboa,
solteira, maior, residente na Rua do 1.º de Maio, 13, rés-do-chão,
esquerdo, em Lisboa, titular do bilhete de identidade n.º 10094449, de
8 de Agosto de 2000, emitido pelos Serviços de Identificação Civil de
Lisboa, e Rodrigo Capucho Figueiredo, número de identificação fiscal
204009227, natural da freguesia de Estoril, concelho de Cascais, sol-
teiro, maior, residente na Estrada Marginal, 8, 1.º, direito, São João
do Estoril, Cascais, titular do bilhete de identidade n.º 9842008, de
25 de Março de 2002, emitido pelos Serviços de Identificação Civil
de Lisboa, e que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma PEKOE, Chá a Peso e
Acessórios, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Tomás Ribeiro, 65,
Centro Comercial Picoas Plaza, loja C0.13-B, freguesia de São Sebas-
tião da Pedreira, concelho de Lisboa.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-
da, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo
ainda ser criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio de chás e acessórios,
produtos alimentares e artigos de decoração.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social é de cinco mil euros, encontra-se integral-
mente realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas:
uma do valor nominal de dois mil quinhentos e cinquenta euros titu-
lada pela sócia Raquel Formiga Vieira Albernaz, e uma do valor no-
minal de dois mil quatrocentos e cinquenta euros titulada pelo sócio
Rodrigo Capucho Figueiredo.

2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de um milhão de euros.

3 — Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, a nomear em assembleia geral, a qual poderá não ser remune-
rada conforme aí for deliberado.

2 — Para vincular a sociedade, é necessária 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 nomeada gerente, a sócia Raquel Formiga Vieira
Albernaz.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida,
se defere aos sócios não cedentes.

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 contrato 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, prestado por deliberação tornada por maio-
ria, 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.

24 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2010805526

PARQUE D’ENVOLVÊNCIAS — REPRESENTAÇÕES,
EVENTOS E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 14 686; identificação de pessoa colectiva n.º 507499492; ins-
crição n.º 01; número e data da apresentação: 05/011107.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, por João de
Deus Rodrigues Pires, número de identificação fiscal 112997694, natu-
ral da freguesia de Lombo, concelho de Macedo de Cavaleiros, casado
com Maria Helena de Senna Fernandes Robarts, sob o regime da comu-
nhão de adquiridos, residente em Passeio do Levante, Torre Verde, 6.º,
D, em Lisboa, titular do bilhete de identidade n.º 3593098, de 5 de Maio
de 2000, emitido pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa, e Maria
Goreti Sequeira de Almeida Amor dos Santos, número de identificação
fiscal 137319436, natural da freguesia de São João, concelho de Lis-
boa, casada com Paulo Sérgio Valente Amor dos Santos, sob o regime
da comunhão de adquiridos, residente na Rua do Comandante Cousteau,
lote 4.07.01.F, 4.º, direito, em Lisboa, titular do bilhete de identidade
n.º 5601811, de 26 de Novembro de 2003, emitido pelos Serviços de
Identificação Civil de Lisboa, e que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Parque d’Envolvências — Repre-
sentações, Eventos e Serviços, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na FIL — Feira Internacional de
Lisboa, Rua do Bojador, bloco 2, loja 3, Parque das Nações, freguesia
de Santa Maria dos Olivais, concelho de Lisboa.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-
da, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo
ainda ser criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços de apoio
às empresas. Organização de eventos. Representações.

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinco mil euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais, do
valor nominal de dois mil e quinhentos euros cada uma e uma de cada
sócio.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, a nomear em assembleia geral, a qual poderá não ser remune-
rada conforme aí for deliberado.
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2 — Para vincular a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

3 — Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu, em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida,
se defere aos sócios não cedentes.

Está conforme o original.

24 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Bicho Martins. 2010805518

PORTO
PAREDES

PUBLISTEEL — ESTRUTURAS PUBLICITÁRIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes.

Rectificação. — Por ter sido publicado com inexactidão no su-
plemento ao Diário da República, 3.ª série, n.º 55, de 17 de Março
de 2006, sob o registo n.º 2009858140, a matrícula da sociedade
PUBLISTEEL — Estruturas Publicitárias, L.da, rectifica-se que onde
se lê «Matrícula n.º 012 804/20020503» deve ler-se «Matrícula
n.º 02804/20020503».

18 de Abril de 2006. — A Ajudante, Ludovina da Conceição de
Sousa Carvalho Seabra. 3000200592

PORTO — 2.A SECÇÃO

LICO LEASING, ESTABLECIMIENTO FINANCIERO
DE CRÉDITO

Rectificação. — No Diário da República, 3.ª série, n.º 57, de
21 de Março de 2006, a p. 5979, foi publicada com inexactidão a
denominação da sociedade em epígrafe. Assim, rectifica-se que a de-
nominação é a atrás mencionada, e não como foi publicada.

20 de Fevereiro de 2006. — INCM, Serviço de Publicações Oficiais.
3000200589

VILA NOVA DE GAIA

CARLOS ALBERTO LIMA, TÁXIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Identifica-
ção de pessoa colectiva n.º 505319853; inscrição n.º 3; número e
data da apresentação: 14/20051109.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 12 de Setembro de 2005.

21 de Novembro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2012312225

SANTARÉM
BENAVENTE

MESTRIA DOS SABORES — CHARCUTARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula n.º 1459/
031008; identificação de pessoa colectiva n.º P 506664112; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 9/031008.

Certifico que entre Diana Pinheiro Champalimaud, solteira, maior,
residente na Quinta da Oliveira Velha, Olival Basto, Benavente, e
Maria Anabela Domingues Pinheiro Champalimaud, casada com Car-
los Sommer Champalimaud, sob o regime da separação de bens, resi-
dente na Quinta da Oliveira Velha, Olival Basto, Benavente, foi cons-
tituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Mestria dos Sabores — Charcuta-
ria, L.da, tem a sua sede na Avenida do Engenheiro António Calheiros
Lopes, 36, freguesia e concelho de Benavente.

2 — Por deliberação da gerência a sede poderá ser deslocada para
outro local dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

3 — A sociedade poderá adquirir, livremente, participações nou-
tras sociedades, mesmo que estas tenham objecto diverso do seu, e
integrar agrupamentos complementares de empresas, constituir asso-
ciações em participação e consórcios.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto social a importação, exportação e
comércio a retalho de produtos alimentares, nomeadamente de char-
cutaria.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de dez mil
euros e acha-se dividido em duas quotas, uma do valor nominal de
cinco mil e quinhentos euros na titularidade da sócia Diana Pinheiro
Champalimaud, e outra do valor nominal de quatro mil e quinhentos
euros na titularidade da sócia Maria Anabela Domingues Pinheiro
Champalimaud.

ARTIGO 4.º

1 — A administração e a representação da sociedade pertencem aos
gerentes que forem eleitos em assembleia geral.

2 — A gerência será ou não será remunerada conforme for delibe-
rado em assembleia geral.

3 — Fica desde já designada gerente a sócia Maria Anabela Domin-
gues Pinheiro Champalimaud.

4 — A sociedade obriga-se com a intervenção de um gerente.
5 — Fica vedado aos gerentes obrigar a sociedade em actos ou

contratos estranhos ao objecto social, nomeadamente fianças, abo-
nações, letras de favor ou outros actos semelhantes.

6 — A gerência poderá nomear mandatários ou procuradores da
sociedade para a prática de determinados actos ou categorias de actos.

ARTIGO 5.º

1 — A cessão de quotas entre sócios não carece do consentimento
da sociedade.

2 — A cessão onerosa ou gratuita de quotas a estranhos depende
do consentimento prévio da sociedade, gozando a sociedade em pri-
meiro lugar, e os sócios não cedentes em segundo lugar, de direito de
preferência.

ARTIGO 6.º

1 — A sociedade poderá amortizar a quota, nos seguintes casos:
a) Com o consentimento do seu titular;
b) Em caso de cessão de quota sem prévio consentimento da socie-

dade;
c) Em caso de arresto, arrolamento, penhor ou penhora, ou qual-

quer outra forma de apreensão em processo judicial, administrativo
ou fiscal;

d) Em caso de venda ou adjudicação em processo judicial;
e) Em caso de divórcio ou separação judicial ou declarada pelo Con-

servador, a quota não ficar a pertencer integralmente ao seu titular;
f) Em caso de insolvência ou falência de seu titular;
g) Em caso de o titular prejudicar dolosamente os interesses da

sociedade.
2 — A quota amortizada figurará no balanço como tal, e, poste-

riormente, por deliberação dos sócios, poderão, em sua substituição,
ser criadas, uma ou mais quotas destinadas a ser cedidas a um ou al-
guns sócios ou a terceiros.

3 — O pagamento da contrapartida é fraccionado em quatro pres-
tações trimestrais de montante igual, vencendo-se a primeira no 30.º
dia após a fixação definitiva da contrapartida.

ARTIGO 7.º

Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade nas condições a
estabelecer em assembleia geral.
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ARTIGO 8.º

Poderão ser exigidas prestações suplementares a todos os sócios,
na proporção da sua quota no capital até ao montante global de cem
mil euros, nos termos a estabelecer em assembleia geral.

ARTIGO 9.º

 Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzir a per-
centagem para a reserva legal, será dado o destino que for deliberado
em assembleia geral.

Está conforme o original.

23 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria da
Conceição de Sousa Pinto Dias. 2001228643

OURÉM

X MÁRMORES — COMÉRCIO INTERNACIONAL
DE MÁRMORES, L.DA

Sede: Rua do Olival, Olival, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 01652;
identificação de pessoa colectiva n.º 504256807.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2004 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada
em 31 de Março de 2005.

Conferido, está conforme o original.

29 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria
Manuela Godinho Soares. 2009647734

VILARCORTES — TRANSFORMAÇÃO
DE MADEIRAS, L.DA

Sede: Zona Industrial das Lombas, Vilar dos Prazeres, Nossa
Senhora das Misericórdias, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 01779;
identificação de pessoa colectiva n.º 504550950.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2004 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada
em 31 de Março de 2005.

Conferido, está conforme o original.

29 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria
Manuela Godinho Soares. 2009647912

SOLAR DO MONTE — CUNICULTURA, L.DA

Sede: Rua da Malhada, 1, Boieiro, Olival, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 02142;
identificação de pessoa colectiva n.º 505568012.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2004 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada
em 31 de Março de 2005.

Conferido, está conforme o original.

29 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria
Manuela Godinho Soares. 2009647769

MARQUES & MENDES, L.DA

Sede: Avenida do Beato Nuno, Cova da Iria, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 00836;
identificação de pessoa colectiva n.º 502316667.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2004 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada
em 31 de Março de 2005.

Conferido, está conforme o original.

29 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria
Manuela Godinho Soares. 2006963910

LACTOREM — COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Sede: Rua de Domingues Dias, 16, Peras Ruivas, Seiça, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 02406;
identificação de pessoa colectiva n.º 506352161.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2004 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada
em 30 de Março de 2005.

Conferido, está conforme o original.

29 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria
Manuela Godinho Soares. 2009647777

JOSÉ RODRIGUES OLIVEIRA, L.DA

Sede: Rua da Pontinha, Lagoa do Furadouro, Nossa Senhora
das Misericórdias, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 02140;
identificação de pessoa colectiva n.º 505752875.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2004 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada
em 30 de Março de 2005.

Conferido, está conforme o original.

29 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria
Manuela Godinho Soares. 2006963163

PENILDE — CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Rua do Engenheiro Adelino Amaro da Costa, 10, Nossa
Senhora da Piedade, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 01573;
identificação de pessoa colectiva n.º 504101048.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2004 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada
em 31 de Março de 2005.

Conferido, está conforme o original.

5 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2006963244

DORA MARQUES & GRAÇA, L.DA

Sede: Rua de Santo António, Sandoeira, Rio de Couros, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 02014;
identificação de pessoa colectiva n.º 505303833.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2004 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada
em 28 de Março de 2005.

Conferido, está conforme o original.

5 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2006963333
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FÉLIX & FARIA, L.DA

Sede: Rua do 1.º de Maio, sem número de polícia, Carapita,
Nossa Senhora das Misericórdias, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 02229;
identificação de pessoa colectiva n.º 505804409.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2004 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada
em 31 de Março de 2005.

Conferido, está conforme o original.

5 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2006963694

GAMEJOR — SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Sede: Rua do Doutor Francisco Sá Carneiro, sem número
de polícia, Vale Freixo, Espite, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 02271;
identificação de pessoa colectiva n.º 506024105.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2004 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada
em 31 de Março de 2005.

Conferido, está conforme o original.

5 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2006965905

DATAMÓVEL — SISTEMAS DE ESCRITÓRIO, L.DA

Sede: Rua de Luís de Camões, 54, rés-do-chão,
Nossa Senhora da Piedade, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 00860;
identificação de pessoa colectiva n.º 502417315.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2004 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada
em 31 de Março de 2005.

Conferido, está conforme o original.

5 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2006969196

FERNANDO LOPES & PEREIRA, L.DA

Sede: Areias, Gondemaria, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 01444;
identificação de pessoa colectiva n.º 503778680.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2004 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada
em 31 de Março de 2005.

Conferido, está conforme o original.

29 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria
Manuela Godinho Soares. 2009617720

MÁRMORES DO CASTELO, L.DA

Sede: Rua das Pereiras, Carapita, Nossa Senhora
das Misericórdias, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 01567;
identificação de pessoa colectiva n.º 504078216.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2004 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada
em 30 de Março de 2005.

Conferido, está conforme o original.

5 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2006963147

F.  C .  M .  —  FABRICAÇÃO E COMÉRCIO
DE MOBILIÁRIO, L.DA

Sede: Rua das Queimadas, 7, Vilar dos Prazeres, Nossa
Senhora das Misericórdias, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 02248;
identificação de pessoa colectiva n.º 506008193.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2004 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada
em 31 de Março de 2005.

Conferido, está conforme o original.

29 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria
Manuela Godinho Soares. 2007187884

MARCORTE — MÁRMORES E GRANITOS, L.DA

Sede: Maxieira, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 00974;
identificação de pessoa colectiva n.º 502668105.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2004 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada
em 31 de Março de 2005.

Conferido, está conforme o original.

29 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria
Manuela Godinho Soares. 2009617762

ANTÓNIO VIEIRA REIS & FILHOS, L.DA

Sede: Cova da Iria, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 00546;
identificação de pessoa colectiva n.º 501527206.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2004 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada
em 31 de Março de 2005.

Conferido, está conforme o original.

29 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria
Manuela Godinho Soares. 2006965689

FATIESCRITA — SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, L.DA

Sede: Rua de São Domingos, loja D, Cova da Iria, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 01556;
identificação de pessoa colectiva n.º 504047663.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2004 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada
em 31 de Março de 2005.

Conferido, está conforme o original.

29 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria
Manuela Godinho Soares. 2009617754
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VITOCLARINDA — PAVIMENTOS VITOR
& CLARINDA, L.DA

Sede: Rua Principal, Carvalhal de Baixo, Rio de Couros, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 02108;
identificação de pessoa colectiva n.º 505548194.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2004 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada
em 31 de Março de 2005.

Conferido, está conforme o original.

28 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2009616278

CARVALHALOBRAS — CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Rua da Calçada, Carvalhal de Cima, Rio de Couros,
Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 02335;
identificação de pessoa colectiva n.º 506016978.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2004 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada
em 31 de Março de 2005.

Conferido, está conforme o original.

28 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2003625313

METALÚRGICA MODERNA DE CAXARIAS, L.DA

Sede: Caxarias, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 00304;
identificação de pessoa colectiva n.º 500772142.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2004 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada
em 31 de Março de 2005.

Conferido, está conforme o original.

28 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2006668315

CAXARIAUTO — AUTOMÓVEIS, L.DA

Sede: Caxarias norte, Caxarias, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 00487;
identificação de pessoa colectiva n.º 501412964.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2004 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada
em 31 de Março de 2005.

Conferido, está conforme o original.

28 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2004493755

FARMÁCIA MANUELA QUARTAU, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de Álvaro Teles, 142, Alburitel, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 02636;
identificação de pessoa colectiva n.º 506962725.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2004 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada
em 31 de Março de 2005.

Conferido, está conforme o original.

28 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2007187892

PAVISTAR, PAVIMENTOS E REVESTIMENTOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua dos Castelos, Vilar dos Prazeres, Nossa Senhora
das Misericórdias, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 02429;
identificação de pessoa colectiva n.º 506106721.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2004 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada
em 31 de Março de 2005.

Conferido, está conforme o original.

28 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2007187906

MÓVEIS FLORESTA — COMÉRCIO POR GROSSO
DE MÓVEIS E ARTIGOS DE MOBILIÁRIO, L.DA

Sede: Zona Industrial, Vilar dos Prazeres, Nossa Senhora
das Misericórdias, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 00930;
identificação de pessoa colectiva n.º 502550473.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2004 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada
em 31 de Março de 2005.

Conferido, está conforme o original.

28 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2006668307

SOCOVIMP — SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Rua Principal, sem número, Rio de Couros, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 01771;
identificação de pessoa colectiva n.º 504617834.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2004 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada
em 31 de Março de 2005.

Conferido, está conforme o original.

5 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Manuela
Godinho Soares. 2000295991

RIO MAIOR

JUSTINA R. V. C. NOBRE — UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 1486/
050519; identificação de pessoa colectiva n.º 507131878.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2004 da sociedade em epígrafe.

23 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ricardina L.
Quelhas S. C. Santos. 2007754720
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SUINAVES — SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA
SUL TEJO, S. A.

(anteriormente SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA
SUL TEJO, L.DA)

Sede: Quinta do Capitão, Estrada Nacional n.º 114, Ribeira
de São João, Rio Maior

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 731/
931202; identificação de pessoa colectiva n.º 500625743; inscri-
ções n.os 10 a 14; números e data das apresentações: 07 a 11/
050225.

Certifico que, por escritura de 29 de Dezembro de 2004, no 1.º Car-
tório Notarial de Santarém, foi aumentado o capital social da socie-
dade em epígrafe, de 5000 euros para 50 000 euros, após o reforço
de 45 000 euros, por incorporação de reservas livres, subscrito pelos
sócios INTERGADOS — Comercialização, Integração e Produção de
Animais, S. A.; Guilhermina Correia Gomes, viúva; Margarida da Cruz
Gomes, casada com Valentim Tavares, comunhão geral; António da
Cruz Gomes, casado com Maria do Carmo Barata, comunhão geral;
Jorge Silvino da Cruz Gomes, casado com Idalina Pratas Rosa Gomes,
comunhão de adquiridos, e Maria Teresa da Silva Gomes, divorciada,
na qualidade de herdeiros de Silvino Correia Gomes, na proporção das
respectivas quotas, e transformação em sociedade anónima, em con-
sequência foi alterado o contrato social ficando com a seguinte re-
dacção:

CAPÍTULO I

Denominação, sede, objecto e duração

1.º

A sociedade adopta a firma de SUINAVES — Sociedade Agro-Pe-
cuária Sul Tejo, S. A., e tem a sua sede na Quinta do Capitão, no
lugar e freguesia da Ribeira de São João, concelho de Rio Maior.

§ único. A administração poderá estabelecer sucursais, filiais, dele-
gações, agências ou outras formas de representação social permanen-
te em qualquer lugar do território nacional, ou no estrangeiro, bem
como proceder ao respectivo encerramento.

2.º

O objecto da sociedade consiste no exercício da actividade agro-
-pecuária e a comercialização dos seus produtos.

§ único. A sociedade pode, por deliberação da administração, asso-
ciar-se com terceiros, nomeadamente, para tomar parte em agrupa-
mentos complementares de empresas e em agrupamentos europeus
de interesse económico, consórcios ou associação em participação e,
bem assim, nos termos e limites legais, adquirir, originária ou subse-
quentemente, acções ou quotas em sociedades de responsabilidade li-
mitada, com objecto igual ou diferente do seu, ou sujeitas às leis espe-
ciais.

3.º

A sua duração por tempo indeterminada.

CAPÍTULO II

Capital, acções e obrigações

1 — O capital social é de cinquenta mil euros, encontrando-se in-
tegralmente realizado e subscrito, sendo representado por cinquenta
mil acções no valor nominal de um euro cada uma, em títulos de 1,
5, 10, 50, 100, 500, 1000 e múltiplos de 1000 acções.

2 — Os títulos serão ao portador.
3 — As acções podem assumir a forma meramente escritural, caso

em se procederá à conversão das acções tituladas em escriturais, nos
termos da legislação aplicável e mediante prévia deliberação da As-
sembleia geral nesse sentido.

4 — A sociedade poderá emitir quaisquer categorias de acções.
5 — Nos aumentos de capital a realizar em dinheiro será atribuído

aos accionistas o direito de preferência, na subscrição das novas ac-
ções, na proporção das que possuírem, cabendo ao conselho de admi-
nistração estabelecer as regras do exercício do direito de preferência,
salvo se de outra forma for deliberado pela assembleia geral, dentro
dos condicionalismos impostos por lei.

5.º

1 — Mediante deliberação da assembleia geral, poderá a sociedade,
nos termos da lei, emitir obrigações, incluindo a emissão de obriga-
ções convertíveis em acções.

2 — A sociedade poderá adquirir e alienar acções e obrigações pró-
prias e realizar quaisquer operações sobre as mesmas, respeitados que
sejam os respectivos condicionalismos legais.

3 — Na subscrição de quaisquer obrigações emitidas pela sociedade
terão preferência os accionistas, na proporção das acções que possu-
írem, salvo deliberação em contrária da Assembleia geral, cabendo,
em tal caso, ao conselho de administração a regulamentação do exer-
cício do direito de preferência.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

SECÇÃO I

Assembleia geral

6.º

1 — A assembleia geral da sociedade é constituído pelos accionis-
tas com direito de voto, pelos membros da mesa geral, do conselho
de administração e do conselho fiscal e as suas deliberações, quando
tomadas nos termos da lei ou deste contrato, são obrigatórias para
todos.

2 — Os accionistas sem direito de voto, e, bem assim, os não ac-
cionistas, que exerçam qualquer dos cargos indicados no número ante-
rior e o revisor oficial de contas, embora não possam votar, poderão
discutir, fazer propostas e intervir em todos os demais trabalhos da
assembleia geral.

3 — Os obrigacionistas e os accionistas sem direito de voto e que
não exerçam qualquer dos cargos referidos no número um não pode-
rão assistir às assembleias gerais.

7.º

1 — Tem direito de voto o accionista que reúna, cumulativamente,
as seguintes condições:

a) Ser possuidor de cem ou mais acções;
b) Ter, até 15 dias antes da data marcada para assembleia geral,

esse número de acções:
B.1) Registadas em seu nome nos livros da sociedade;
B.2) Depositadas na sede social ou, ainda, depositadas em instituição

de crédito ou intermediário financeiro autorizado nos termos da lei;
B.3. Inscritas em conta de valores mobiliários escriturais, se reves-

tirem essa natureza;
c) O depósito na instituição de crédito ou em intermediário finan-

ceiro e a inscrição referida em B.3), têm de ser comprovadas por
carta emitida por qualquer destas entidades que dê entrada na socie-
dade, pelo menos, oito dias antes da data da realização da assembleia
geral;

2 — Os accionistas que não possuírem o número de acções referi-
das na alínea a) do número um poderão agrupar-se de forma a com-
pletá-lo, devendo, nesse caso, fazer-se representar por um só deles
cujo nome será indicado com três dias de antecedência em relação ao
que tiver sido designado para a reunião da assembleia geral.

As acções dos accionistas que pretendam agrupar-se deverão, para
que o agrupamento possa ter Lugar, encontrar-se nas condições esta-
belecidas na alínea b) do n.º 1.

3 — Por cada cem acções dos accionistas com direito a voto de-
positadas ou inscritas nos termos previstos na alínea b) do n.º 1, con-
tar-se-á um voto.

8.º

1 — A mesa da assembleia geral é composta por um presidente e
um ou dois secretários, que poderão não ser accionistas, eleitos em
assembleia geral por período não superior a quatro anos.

2 — Compete ao presidente, com pelo menos 30 dias de antece-
dência, convocar as reuniões da assembleia geral, dirigir as mesmas,
dar posse aos membros do conselho de administração e do conselho
fiscal, bem como exercer as demais funções que lhe são conferidas
pela lei e pelo presente contrato.

3 — Aos secretários incumbe, além de coadjuvar o presidente, todo
o expediente relativo à assembleia geral.

9.º

O accionista com direito a voto poder-se-á fazer representar na
assembleia geral pelas pessoas referidas no número um do artigo 380.º
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do Código das sociedades Comerciais mediante simples carta dirigida
ao presidente da mesa com, pelo menos, três dias de antecedência
sobre a data da realização da assembleia geral.

2 — Os incapazes serão representados nas reuniões de assembleia
geral pela pessoa a quem legalmente couber a sua representação.

3 — O presidente da mesa, quando tiver dúvidas sobre a autentici-
dade das cartas ou documentos comprovativos da representação, po-
derá exigir o respectivo reconhecimento notarial.

4 — As pessoas colectivas serão representadas pela pessoa que
expressamente indicarem, por escrito, ao presidente da mesa geral
até ao início da reunião.

10.º

1 — Qualquer que seja a forma de votação, as deliberações serão
tomadas pela maioria dos votos, contados estes nos termos do arti-
go 7.º dos presentes estatutos, salvo nos casos em que a lei ou o pre-
sente contrato imperativamente exigirem outro número maior.

2 — As votações serão feitas por sinais indicados pelo presidente
da mesa, excepto em eleições ou quaisquer outras deliberações relati-
vas a pessoas certas e determinadas, nas quais se adoptará o escrutí-
nio secreto.

SECÇÃO II

Conselho de administração

11.º

1 — A sociedade será administrada por um conselho de adminis-
tração composto por três ou cinco membros, eleitos em assembleia
geral, por período máximo de quatro anos, dispensados de caução se
assim for deliberado nos termos do n.º 3 do artigo 396.º do Código
das sociedades Comerciais.

2 — Em caso de falta definitiva ou suspensão temporária de um
membro do conselho, o próprio Conselho de administração nomeará
nova administrador para exercer o mandato até à próxima assem-
bleia geral ou até ao término da suspensão.

3 — Os administradores podem fazer-se representar nas reuniões
do conselho por outro administrador mediante simples carta dirigida
ao seu presidente, não sendo, porém, permitida a representação de
mais de um administrador em cada reunião.

4 — Cabe ao conselho de administração escolher o seu presidente,
caso não tenha sido eleito nessa qualidade pela assembleia geral que
elegeu o conselho.

12.º

1 — As deliberações do conselho de administração serão tomadas
à pluralidade de votos dos presentes ou representados, corresponden-
do um voto a cada membro e dispondo o presidente de voto de qua-
lidade.

2 — Ao presidente cabe convocar e dirigir as reuniões do conselho
e promover a boa execução das suas deliberações.

3 — O conselho de administração não pode deliberar sem que este-
ja presente a maioria dos seus membros.

4 — O conselho deve reunir, pelo menos, uma vez de seis em
seis meses.

13.º

Compete ao conselho de administração exercer os mais amplos
poderes de gerência representando a sociedade em Juízo e fora dele,
activa e passivamente, e praticar todos os actos necessários à realiza-
ção do objecto social, nomeadamente:

a) Gerir todos os negócios sociais e efectivar todas as operações
relativas ao objecto social;

b) Transferir a sede da sociedade para qualquer outro local dentro
do mesmo conselho ou concelho limítrofe;

c) Estabelecer, instalar, manter, transferir ou encerrar sucursais,
agencias, delegações ou quaisquer outras formas de representação so-
cial ou técnica em território português ou estrangeiro;

d) Adquirir, alienar ou obrigar por qualquer forma, títulos de crédi-
to e outros bens mobiliários e nomeadamente, acções e obrigações
próprias e praticar os mesmos actos relativamente a acções, partes
sociais ou obrigações de outras sociedades;

e) Adquirir, Tocar ou vender ou por qualquer outra forma alienar
ou obrigar bens e direitos mobiliários e imobiliários nas condições que
reputar convenientes;

f) Confessar, desistir ou transigir em quaisquer acções, subscrever
participações crime bem como, nos casos legalmente admissíveis,
desistir da respectiva queixa-crime;

g) Comprometer-se em árbitros;

h) Constituir mandatários nos termos e para os efeitos do disposto
no artigo 256.º do Código Comercial ou para quaisquer outros fins;

i) Associar-se com ou participar em outras empresas;
j) Negociar e celebrar contratos de financiamento, em quaisquer

instituições de créditos e ou mercados, qualquer que seja a forma e
montante desses financiamentos;

l) Contratar e recrutar pessoal e fixar salários;
m) Designar o secretário da sociedade;
n) Ajustar e liquidar contas com devedores e credores;
o) Cooptar administradores;
p) Desempenhar as demais funções que lhe são cometidas pela le-

gislação aplicável e pelos presentes estatutos podendo para tal fim
praticar todos os actos e efectuar os contratos e operações necessárias.

14.º

1 — Sem prejuízo do preceituado no número três, do artigos 413.º
Código das sociedades Comerciais, o conselho de administração pode-
rá delegar os seus poderes e competências de gestão e de representa-
ção social num administrador-delegado fixando-lhe o correspondente
estatuto no acto de nomeação.

2 — Também sem prejuízo do preceituado no número três, do ar-
tigo 413.º do Código das sociedades Comerciais, o conselho de admi-
nistração poderá delegar numa comissão executiva, formada por um
número impar de administradores, a gestão corrente da sociedade,
devendo, em tal caso, a deliberação respectiva fixar a composição e
o modo de funcionamento da comissão executiva e quais os poderes
que expressamente lhe serão delegados.

3 — O conselho de administração poderá conferir mandatos, com
ou sem a possibilidade de substabelecimento, a qualquer dos seus mem-
bros, funcionários da sociedade ou a pessoa ou pessoas a ela estra-
nhas, para o exercício dos poderes ou tarefas que julgue conveniente
atribuir-lhes.

15.º

1 — A sociedade fica obrigada pela assinatura:
a) De dois membros do conselho de administração;
b) De um membro do Conselho de administração e do administra-

dor-delegado, dentro dos limites das delegações do conselho;
c) Dos mandatários com poderes especiais para o acto.
2 — O conselho de administração pode deliberar, nos termos e

dentro dos limites legais, que certos documentos da sociedade sejam
assinados por processos mecânicos ou chancela.

3 — A sociedade fica obrigada pela assinatura de um só membro do
conselho de administração nos casos previstos na alínea f), do arti-
go 13.º destes estatutos.

SECÇÃO III

Conselho fiscal

16.º

1 — A fiscalização dos negócios da sociedade cabe a um conselho
fiscal, composto de três membros efectivos e um suplente, ou a um
fiscal único, eleitos em assembleia geral por um período máximo de
quatro anos.

2 — Os membros do conselho fiscal poderão ou não ser accionis-
tas mas um dos membros efectivos e o suplente serão revisores ofi-
ciais de contas, devendo a assembleia geral que eleger o conselho fis-
cal designar, desde logo, o seu presidente.

3 — A assembleia geral convocada para eleição dos órgãos sociais,
nomeadamente o conselho fiscal, poderá optar pela eleição dum fis-
cal único, nos termos previstos nos n.os 1 e 2 do artigo 413.º do Código
das sociedade Comerciais.

4 — O conselho fiscal reunirá nos termos da lei e, além disso, sem-
pre que o respectivo presidente o convoque quer por iniciativa pró-
pria quer a pedido de qualquer dos restantes membros ou a solicitação
do conselho de administração.

5 — Para o conselho fiscal poder deliberar é indispensável a pre-
sença da maioria dos seus membros, tendo o seu presidente voto de
qualidade, em caso de empate nas deliberações.

SECÇÃO IV

Secretário da sociedade

17.º

Por deliberação do conselho de administração poderá ser designado
um secretário da sociedade e um suplente, que terão as competências
estabelecidas na lei, e cujos mandatos coincidirão com o mandato do
conselho de administração que os designar, podendo estes mandatos
serem renovados uma ou mais vezes.
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CAPÍTULO IV

Exercício social e aplicação de resultado

18.º

O exercício social coincide com o ano civil.

19.º

1 — Os lucros líquidos apurados em cada exercício terão a aplica-
ção que a assembleia geral determinar, deduzidas as verbas que, por
lei, tenham de destinar-se à constituição ou reforço de fundos de re-
serva.

2 — A assembleia geral delibera livremente, por maioria simples,
em matérias de aplicação dos lucros do exercício, sem sujeição ao
disposto no n.º 1 do artigo 294.º do Código das sociedades Comerciais.

3 — Poderão ser efectuados aos accionistas, no decurso de um
exercício, adiantamentos sobre os lucros, nos termos permitidos por
lei e deliberados pelo conselho de administração.

CAPÍTULO V

Disposições gerais

20.º

Sendo eleita para fazer parte da mesa da assembleia geral do con-
selho de administração ou do conselho fiscal uma pessoa colectiva,
esta será representada no exercício do cargo pela pessoa singular que
indicar ou, na falta dessa indicação, pela pessoa a quem legalmente
couber a sua representação.

21.º

1 — O conselho de administração, o conselho fiscal, assim como
o presidente e os secretários da mesa geral serão eleitos por um pe-
ríodo máximo de quatro anos pela assembleia geral.

2 — É permitida a reeleição, por uma ou mais vezes, dos membros
dos corpos sociais e terminados os respectivos mandatos todos se
manterão em exercício de funções até que sejam eleitos outros para
os mesmos cargos.

23.º

1 — Os membros dos conselhos de administração, fiscal e da mesa
da assembleia geral terão a remuneração que lhes for fixada pela as-
sembleia geral, podendo assumir a forma de ordenado fixo, percenta-
gem nos lucros ou outros benefícios, em conjunto ou apenas em algu-
ma dessas modalidades.

2 — A Assembleia geral poderá nomear uma comissão de venci-
mentos, constituída por três membros, para o cumprimento do dis-
posto no número anterior.

3 — A percentagem global dos lucros de exercício destinados à
remuneração dos corpos sociais nunca poderá exceder 10 % daqueles.

23.º

Para as questões entre accionistas e a sociedade emergentes quer
do contrato social quer de actos sociais, fica estipulado o foro da
comarca da sede social com expressa renúncia a qualquer outro.

24.º

Em tudo o que não esteja especialmente previsto nestes estatutos
regularão as disposições legais aplicáveis, sem prejuízo da suo resolu-
ção por deliberação da assembleia geral, ou, em caso de urgência, por
deliberação conjunta dos conselhos de administração e fiscal, deven-
do, neste caso, ser convocada, num prazo de 10 dias, a assembleia
geral para sobre o assunto se pronunciar.

CAPÍTULO VI

Dissolução e liquidação

25.º

1 — A sociedade dissolver-se-á nos casos previstos na lei.
2 — A assembleia geral, quando votar a dissolução da sociedade,

deverá determinar a forma de liquidação e nomear os liquidatários,
que poderão ser os administradores ao tempo da deliberação, confe-
rindo-lhes as necessárias atribuições.

CAPÍTULO VII

Disposições finais e transitórias

26.º

Relativamente ao quadriénio de 2004-2007 são desde já designadas
para os órgãos sociais as seguintes pessoas:

a) Assembleia geral: presidente — Dr. António Manuel Silva Arri-
bança; secretária — Ana Paula Furtado Costa Nobre.

b) Conselho de administração (com dispensa de caução): presiden-
te — Dr. Paulo José Marques Inácio; vogais — Luciano Ciriaco Hen-
rique Martins; Dr. Hélder Vasco Ferreira dos Santos.

Fiscal único — António Barreira, Fernando Vieira, Justino Romão
e Associados, SROC, com sede na Rua do General Firmino Miguel, 3,
1.º, Lisboa, representada pelo Dr. António Manuel Mendes Barreira,
casado, com domicílio profissional na Rua do General Firmino Mi-
guel, 3, 1.º, Lisboa; suplente — Dr. Henrique José Marto Oliveira,
casado, com domicilio profissional na Rua do General Firmino Mi-
guel, 3, 1.º, em Lisboa, revisor oficial de contas n.º 961.

Foi depositado o texto completo do contrato social, na sua redac-
ção actualizada.

Conferida. Está conforme.

9 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ricardina L.
Quelhas S. C. Santos. 2007747952

AGRO-ZAMBUJO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Rio Maior. Matrícula n.º 496/
890315; identificação de pessoa colectiva n.º 502130784.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao ano de 2003 da sociedade em epígrafe.

5 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Ricardina L.
Quelhas S. C. Santos. 2007755521

SANTARÉM

GEREMPRESA — CONSULTORIA E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 01498/
820930; identificação de pessoa colectiva n.º 501328653; inscri-
ções n.os 8, 10 e 11; números e data das apresentações: 04, 06 e
07/090805.

Certifico que por escritura de 14 de Julho de 2005, lavrada a fl. 136
do livro n.º 277-F, do 1.º Cartório Notarial de Santarém, foi reduzi-
do, aumentado o capital e foi alterado o contrato da sociedade em
epígrafe, quanto ao artigo 3.º, aditando-lhe ainda os artigos 10.º, 11.º
e 12.º que ficam com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinco mil euros, encontrando-se integralmen-
te realizado em dinheiro e dividido nas seguintes quatro quotas:

a) Uma quota do valor nominal de quatro mil euros, titulada em
nome do sócio João Sanches Peres;

b) Uma quota no valor nominal de quinhentos euros, titulada em
nome da sócia Maria Matilde de Brito Ferrão Domingues;

c) Uma quota no valor nominal de duzentos e cinquenta euros,
titulada em nome da sócia Marisa Alexandra de Brito Domingues
Sanches Peres de Noronha;

d) Uma quota no valor nominal de duzentos e cinquenta euros,
titulada em nome do sócio Pedro Emanuel Ferrão Domingues San-
ches Peres.

ARTIGO 10.º

1 — A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes
casos:

a) Acordo com o titular;
b) Falecimento do sócio titular, se os herdeiros, no prazo de 30 dias

após o falecimento, não nomearem o representante a que alude o
artigo seguinte;

c) Insolvência ou falência do sócio titular;
d) Arresto, arrolamento ou penhora da quota;
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e) Venda ou adjudicação judicial;
f) Oneração da quota sem consentimento da sociedade;
g) Exercício da actividade concorrencial com o objecto social.
2 — A amortização será efectuada pelo valor da quota, determina-

do pelo último balanço aprovado, tendo a sociedade um prazo de
90 dias para deliberar.

3 — A amortização será efectuada em quatro prestações trimes-
trais e iguais.

4 — Considera-se realizada a amortização com o depósito efectuado
na Caixa Geral de Depósitos, S. A., à ordem de quem de direito, da
primeira prestação correspondente ao valor da quota amortizada, nos
termos do n.º 2 desta cláusula.

5 — Nos casos previstos nas alíneas c) d) e e), do n.º 1, ter-se-ão
em conta as disposições do n.º 2, do artigo 235.º, do Código das socie-
dades Comerciais.

ARTIGO 11.º

Na morte, interdição ou inabilitação de qualquer dos sócios, a quo-
ta permanecerá indivisa, nomeando os herdeiros um representante na
sociedade enquanto a referida quota não for adjudicada nos termos do
artigo anterior.

ARTIGO 12.º

Os lucros apurados em cada exercício, depois de deduzida a parte
destinada à reserva legal, serão aplicados conforme o que for delibe-
rado pela assembleia geral que aprovar o respectivo balanço, a qual
poderá aplicá-las, no todo ou em parte, à constituição e reforço de
quaisquer reservas ou destiná-las a outras aplicações de interesse da
sociedade, podendo não distribuir lucros.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na respectiva pasta.

Está conforme o original.

28 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Jaco Alves. 2011762200

SETÚBAL
ALMADA

NARCICONSTROI SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 6469;
identificação de pessoa colectiva n.º 502793570; data do depósito:
20050627.

Certifico que, em relação à sociedade supra referida, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva a acta e os outros documentos respeitan-
tes à prestação de contas do ano de 2004.

18 de Fevereiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Pereira Santos. 2004713003

MOITA

FENASLO — CONSTRUÇÃO CIVIL, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Praceta de Maria Helena, Vivenda Silva, lote 34, 4.º,
esquerdo, Vale da Amoreira, Moita

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Identificação de pes-
soa colectiva n.º 505481600; inscrição n.º 2; número e data da
apresentação: 01/301105; pasta n.º 1934.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado o
pacto quanto aos n.os 1 e 2 do artigo 1.º e artigo 2.º que passaram a
ter a seguinte redacção:

Firma: FENASLO — Construção Civil, Unipessoal, L.da

Sede: Rua do Faial, 40, Lameirinho, Santa Luzia, Angra do
Heroísmo.

Objecto: Construção civil e obras públicas.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

6 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Lucinda
Neves Abrunheiro Andrade. 2012279058

ALTO DA MALHADA — INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, S. A.

Sede: Estrada Municipal 1022, Pinhal da Areia, Moita

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Identificação de pes-
soa colectiva n.º 506111288; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e
inscrição n.º 2; números e data das apresentações: 06 e 07/281105;
pasta n.º 2371.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, renunciaram à
gerência em 28 de Outubro de 2005 o ex-administrador José Miguel
Vicente Coelho Dias Pereira, e em 20 de Outubro de 2005 os ex-
-administradores André Paula Santos Amorim da Silva e Costa e Pe-
dro Emílio da Silva e Costa; e foram nomeados administradores em
23 de Novembro de 2005 José Manuel Silva de Sousa; Ana Maria
Matias Carvalho de Sousa e Fernando Gabriel Ramos Contente.

Conferida, está conforme.

30 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Lucinda
Neves Abrunheiro Andrade. 2011369312

M. D. SANTOS — SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Rua da Liberdade, 17-A, Baixa da Banheira, Moita

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Identificação de pes-
soa colectiva n.º 503926868; inscrição n.º 3; número e data da
apresentação: 03/021205; pasta n.º 1376.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado o
pacto quanto ao artigo 2.º que passou a ter a seguinte redacção:

Objecto: mediação imobiliária e administração de imóveis por conta
de outrem.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

6 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Lucinda
Neves Abrunheiro Andrade. 2012279074

CAMILO NOBRE TEIXEIRA, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Praceta de Maria Celeste, lote 117, rés-do-chão, E,
Baixa da Banheira, Moita

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Identificação de pes-
soa colectiva n.º 506711455; inscrição n.º 3; número e data da
apresentação: 1/05112005; pasta n.º 2335.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuada a
prestação de contas referente ao ano de 2004.

Conferida, está conforme.

6 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Lucinda
Neves Abrunheiro Andrade. 2003913378

ANTÓNIO CAMPANIÇO CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Rua da Liberdade, 17-A, Baixa da Banheira, Moita

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Identificação de pes-
soa colectiva n.º 505661306; inscrição n.º 4; número e data da
apresentação: 04/051205; pasta n.º 1963.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado o
pacto quanto ao artigo 3.º que passou a ter a seguinte redacção:

Objecto: trabalhos de estuque e construção civil. Obras públicas.
Compra e venda de prédios e revenda dos adquiridos para esse fim.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

6 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Lucinda
Neves Abrunheiro Andrade. 2012279082
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CASA LANCHINHA — INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE CEREAIS, L.DA

Sede: Quinta dos Machados, lote 11, Alhos Vedros, Moita

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Identificação de pes-
soa colectiva n.º 502332417; inscrição n.º 4; número e data da
apresentação: 06/051205; pasta n.º 609.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado o
pacto quanto ao artigo 3.º e 5.º que passaram a ter a seguinte redacção:

Capital: € 299 272,78.
Sócios e quotas: Jacinto do Rosário de Almeida — uma de

€ 89 783,62 e outra de € 104 747,56; Adelina Maria Pinheiro Sil-
vestre de Almeida — € 104 747,56.

Gerência: pertence a um ou mais gerentes, sócios ou não sócios.
Forma de obrigar a sociedade: é suficiente a assinatura de um gerente.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

12 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Lucinda
Neves Abrunheiro Andrade. 2012279090

MAGIAS E SOLUÇÕES — MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua do Largo da Igreja, 12, rés-do-chão, Moita

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Identificação de pes-
soa colectiva n.º 507202791; inscrição n.º 2; número e data da
apresentação: 02/021205; pasta n.º 2454.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi nomeada
gerente a não sócia Carla Sofia Viegas Botelho em 1 de Dezembro de
2005.

Conferida, está conforme.

6 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Lucinda
Neves Abrunheiro Andrade. 2012279066

P. RAMALHO, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de Fernando Namora, lote 38, Arroteias,
Alhos Vedros, Moita

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Identificação de pes-
soa colectiva n.º 5063814769; inscrição n.º 2; número e data da
apresentação: 3/071205; pasta n.º 2346.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuada a
prestação de contas referente ao ano de 2004.

Conferida, está conforme.

13 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Lucinda
Neves Abrunheiro Andrade. 2012279147

GARCIA & ASSUNÇÃO, L.DA

Sede: Rua de Santa Teresinha, 9, Urbanização de Santa
Teresinha, Sarilhos Pequenos, Moita

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Identificação de pes-
soa colectiva n.º 506863689; inscrição n.º 5; número e data da
apresentação: 03/061205; pasta n.º 2358.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado o
pacto quanto ao artigo 3.º que passou a ter a seguinte redacção:

Capital: € 5000.
Sócios e quotas: Maria Filomena Garcia Assunção dos Santos —

uma de € 1665 e outra de € 835; Sandra Pinhão Garcia de Assun-
ção — uma de € 1665 e outra de € 835.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

12 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Lucinda
Neves Abrunheiro Andrade. 2012279112

GOLDENTAGUS — SOCIEDADE DE GESTÃO
E EXPLORAÇÃO DE RESIDENCIAIS, L.DA

Sede: Avenida de Humberto Delgado, 6-A, Alhos Vedros, Moita

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Identificação de pes-
soa colectiva n.º 507074939; inscrição n.º 2; número e data da
apresentação: 11/061205; pasta n.º 2444.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado o
pacto quanto ao artigo 3.º que passou a ter a seguinte redacção:

Gerência: será exercida por um conselho de administração, com-
posto cinco membros, podendo não ser accionistas, eleitos em as-
sembleia geral.

Forma de obrigar a sociedade: é necessário a intervenção do presi-
dente do conselho de administração, conjuntamente com a de qual-
quer um dos outros administradores.

Administradores nomeados: Mário Fernando Guerreiro da Silva
Pereira; António Silveira Proença; Francisco Manuel Fernandes de
Gouveia; António Manuel Guerreiro da Silva Pereira e Henrique Nu-
nes Vicente de Amaral Dias.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

13 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Lucinda
Neves Abrunheiro Andrade. 2012279120

OPUS SIGNIGUM — CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Praceta dos Metalúrgicos, 3, 1.º, direito, Baixa da
Banheira, Moita

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Identificação de pes-
soa colectiva n.º 506165558; inscrição n.º 5 e averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 14 e of. 13/061205.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, renunciou à
gerência em 9 de Novembro de 2005 o ex-sócio Vítor Manuel Ma-
teus Cascalheira e foi alterado o contrato quanto ao n.º 1 do arti-
go 3.º que passou a ter a seguinte redacção:

Capital: € 15 000.
Sócios e quotas: Orlando da Fonseca Rodrigues e Eduardo Manuel

Miranda Rodrigues — € 7500 cada.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

13 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Lucinda
Neves Abrunheiro Andrade. 2007997142

SANTIAGO DO CACÉM

COURELA DO SALGUEIRO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santiago do Cacém. Matrícu-
la n.º 01430/051027; identificação de pessoa colectiva
n.º P 507501659; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
02/20051027.

Certifico que foi registado o contrato de sociedade em epígrafe,
constituído por Maria Joaquina da Silva Gonçalves Candeias da Silva
Luís, casada com Carlos da Silva Luís na separação de bens, Rua do
Hospital Conde do Bracial, 16, Santiago do Cacém, por escritura de
25 de Outubro de 2005, exarada a fl. 40, do livro n.º 273, do Centro
de Formalidades de Empresas de Setúbal, que se rege pelas cláusulas
constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Courela do Salgueiro, Unipessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua do Hospital Conde do
Bracial, 16, freguesia e concelho de Santiago do Cacém.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em actividades de turismo no es-
paço rural, nomeadamente, casa de campo.
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ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, representado por uma quota de igual valor nominal perten-
cente à sócia única.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade pertence à sócia única ou a não só-
cios, ficando desde já nomeado gerente a sócia, com ou sem remune-
ração, conforme a mesma decidir.

2 — Para obrigar a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

ARTIGO 5.º

A sócia única fica autorizada a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

Conferida, está conforme o original.

15 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Dinora Lopes
Gonçalves dos Santos Palminha Pereira. 2010356756

SONS DO ALENTEJO — PRODUÇÃO E REALIZAÇÃO
DE EVENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santiago do Cacém. Matrícu-
la n.º 01429/051027; identificação de pessoa colectiva
n.º P 507508912; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
01/20051027.

Certifico que foi registado o contrato de sociedade em epígrafe,
constituído por António Francisco Neto Varela, casado com Cidália
Silva Matias Varela, na comunhão de adquiridos, Bairro do Furadouro,
São Bartolomeu de Messines, Silves, Alberto Miguel Trigo Marques,
casado com Maria Eufémia Almeida, na comunhão de adquiridos,
Bairro Pôr do Sol, 223, Vila Nova de Santo André, e Nuno Alexandre
dos Santos Ramiro, casado com Brígida Contreiras do Rosário Lisboa
Ramiro, na comunhão de adquiridos, São João da Venda, Almancil,
Loulé, por escritura de 25 de Outubro de 2005, exarada a fl. 24, do
livro n.º 210-A, do Centro de Formalidades de Empresas de Loulé,
que se rege pelas cláusulas constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Sons do Alentejo — Produção e
Realização de Eventos, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede no Bairro Pôr do Sol, 223, Vila
Nova de Santo André, freguesia de Santo André, concelho de Santia-
go do Cacém.

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 estabelecimentos
de restauração e bebidas, com ou sem espaços destinados a dança;
produção, promoção e realização de eventos culturais, artísticos, de-
signadamente de espectáculos ao vivo; aluguer de equipamentos áudio-
-visuais necessários à realização de espectáculos musicais, outros even-
tos. Comércio de áudio-visuais e sua importação e exportação.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social é de cinco mil e um 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 cinco vezes o valor do capital so-
cial.

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 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

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.

Conferi, está conforme o original.

15 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Dinora Lopes
Gonçalves dos Santos Palminha Pereira. 2010356748

SEIXAL

TEAMURB SUL — MANUTENÇÃO URBANA
E INDUSTRIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 8105/
050919; inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 01/
050919.

Certifico que no dia 12 de Setembro de 2005, em Lisboa, e no
12.º Cartório Notarial, perante mim, licenciado Manuel Assunção Ca-
salta, notário do Cartório, compareceram como outorgantes:

1.º José António Rosa Beirão, contribuinte fiscal n.º 196377803,
divorciado, natural de Lisboa, freguesia de São Sebastião da Pedreira,
residente na Rua do Conselheiro Dias e Sousa, 26-A/B, na Cruz Que-
brada, Oeiras, portador do bilhete de identidade n.º 8160431, de 29
de Agosto de 2002.

2.º Artur Jorge Pereira Martins, contribuinte fiscal n.º 203054865,
solteiro, maior, natural da freguesia de Vilar de Ossos, concelho de
Vinhais, residente na Rua da Quinta da Medideira, 9, rés-do-chão,
esquerdo, em Amora, Seixal, portador do bilhete de identidade
n.º 10095778, de 13 de Janeiro de 2000.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pela exibição dos seus indi-
cados bilhetes de identidade, emitidos em Lisboa, pelos Serviços de
Identificação Civil.

Constituem entre si uma sociedade comercial por quotas que se
regerá pelas cláusulas e condições constantes nos artigos seguintes:

1.º

1 — A sociedade adopta a firma Teamurb Sul — Manutenção Ur-
bana e Industrial, L.da, e vai ter a sua sede na Rua da Quinta da Me-
dideira, 9, rés-do-chão, esquerdo, Amora, freguesia da Amora, conce-
lho do Seixal.
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2 — A gerência pode deslocar a sua social dentro do mesmo con-
celho ou para concelho limítrofe, bem como abrir sucursais, filiais,
ou outras formas de representação no país ou no estrangeiro.

2.º

A sociedade tem por objecto a reabilitação, conservação e valori-
zação de edifícios e outras obras de construção civil, nomeadamente
pinturas e restauro de fachadas, impermeabilizações, isolamentos e
outros serviços de conservação e valorização de imóveis; instalações
e infraestruturas em espaços urbanos e industriais; representação,
comercialização e aluguer de materiais e equipamentos de protecção
individual e de acesso; consultoria (não jurídica) e formação; assim
como todas as demais actividades conexas.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinco mil euros e corresponde à soma das seguintes quotas: uma no
valor nominal de dois mil quinhentos e cinquenta euros pertencente
ao sócio José António Rosa Beirão; uma no valor nominal de dois
mil quatrocentos e cinquenta euros, pertencente ao sócio Artur Jorge
Pereira Martins.

4.º

1 — A cessão de quotas é livre entre sócios, porém quando feita a
estranhos depende do consentimento da sociedade.

2 — Aos sócios e à sociedade é reconhecido o direito de preferir
em relação a qualquer cessão a terceiros.

3 — A sociedade recusará o consentimento para a cessão que não
respeite o direito de preferência atrás reconhecido.

5.º

No caso de morte ou interdição de um sócio, a sociedade pode
propor a aquisição da respectiva quota aos herdeiros do falecido ou
representantes legais do interdito ou amortizá-la nos termos em que
for deliberado em assembleia geral.

6.º

1 — A gerência da sociedade será exercida por um ou mais geren-
tes, com ou sem remuneração, conforme vier a ser deliberado em
assembleia geral.

2 — Em caso de gerência plural a sociedade obriga-se com a assi-
natura conjunta de dois gerentes, exceptuando-se porém, os actos de
mero expediente, para o que é suficiente a assinatura de um deles.

3 — Ficam desde já nomeados gerentes os sócios José António Rosa
Beirão e Artur Jorge Pereira Martins.

7.º

1 — As assembleias gerais serão convocadas por qualquer dos ge-
rentes, por meio de cartas registadas, dirigidas aos sócios com a ante-
cedência mínima de 15 dias, com a indicação dos assuntos a tratar.

2 — Os sócios podem fazer-se representar nas assembleias gerais
por advogado, mediante procuração com poderes bastantes para o
efeito.

Está conforme o original.

14 de Novembro de 2005. — A Ajudante, Florência Tonim.
2010445570

SESIMBRA

TEODORO GOMES ALHO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 00154;
identificação de pessoa colectiva n.º 500721980; inscrição n.º 01;
número e data da apresentação: 01/051104.

Certifico que foram alterados os artigos 1.º e 3.º do pacto social,
tendo ficado com o seguinte teor:

1.º

1 — A sociedade adopta a firma Teodoro Gomes Alho & Filhos, L.da,
tem a sede na Avenida de João Paulo II, 5-A e 5-B, Edifício TA, em
Santana, freguesia do Castelo, concelho de Sesimbra.

2 — (Mantém-se.)
3 — (Mantém-se.)

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes da escrita social, é de dez milhões euros e corres-
ponde à soma das quotas, seguintes:

a) Fernanda Neto Bartolomeu com duas quotas, uma de cinquenta
mil euros e outra de duzentos mil euros;

b) Fernanda Irene Neto Gomes Marques Carrão, com quatro quo-
tas, três, iguais, de seiscentos mil euros cada uma e trinta e sete mil
e quinhentos euros;

c) António Pedrosa Marques Carrão, com uma quota de seiscentos
mil euros;

d) Teodoro Bartolomeu Neto Gomes Alho, com quatro quotas, três,
iguais, de seiscentos mil euros e outra de trinta e sete mil e quinhen-
tos euros;

e) Maria Carolina Gomes Sereno Neto Gomes Alho com uma quo-
ta de seiscentos mil euros;

f) Maria Carolina Neto Gomes da Cunha Pereira, com quatro quo-
tas, três, iguais, de seiscentos mil euros e outra de trinta e sete mil e
quinhentos euros;

g) António Fidelino da Cunha Pereira, com uma quota de seiscen-
tos mil euros;

h) Paulo Alberto Neto Gomes Alho, e ou quatro quotas, uma de
um milhão duzentos mil euros, duas, iguais de seiscentos mil euros e
outra de trinta e sete mil e quinhentos euros.

A redacção actualizada do pacto social, ficou depositada na pasta
respectiva.

28 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Inês dos
Santos Anjos Antunes. 2009831195

AROFAIA — COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 02557;
identificação de pessoa colectiva n.º 507445546; inscrição n.º 01;
número e data da apresentação: 04/051107.

Certifico que entre Elias Morais Bernardino e Cristina Figueiredo
dos Santos Serrão foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se
rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma AROFAIA — Compra e Venda de
Imóveis, L.da, e tem a sua sede na Avenida da Cova dos Vidros, lote
3099, loja C, Quinta do Conde, 3, freguesia de Quinta do Conde, do
concelho de Sesimbra.

2 — Por deliberação da gerência, a sede poderá ser deslocada den-
tro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

3 — A gerência poderá criar sucursais, agências, delegação ou ou-
tras formas locais de representação social onde e quando o julgar
conveniente.

4 — A sociedade poderá adquirir livremente participações noutras
sociedades, mesmo que estas tenham objecto diverso do seu e integrar
agrupamentos complementares de empresas, constituir associações em
participação e consórcios.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a compra, venda e administração de
propriedades e revenda dos adquiridos para esse fim.

ARTIGO 3.º

O capital social é de oitenta e um mil seiscentos e setenta e dois
euros e representado pela soma de duas quotas, sendo uma de oitenta
mil seiscentos e oitenta e dois euros pertencente ao sócio Elias Mo-
rais Bernardino e outra de novecentos e noventa euros pertencente à
sócia Paula Cristina Figueiredo dos Santos Serrão.

ARTIGO 4.º

1 — Poderão ser exigidas prestações suplementares até ao mon-
tante de cinquenta mil euros, mediante deliberação tomada, por una-
nimidade.

2 — Poderão ser feitos suprimentos à sociedade nas condições a
estabelecer em assembleia geral.

ARTIGO 5.º

1 — A administração e representação da sociedade pertence aos
gerentes que forem eleitos em assembleia geral.

2 — A gerência não será remunerada se tal for deliberado pelos
sócios.
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3 — Fica desde já nomeado gerente o sócio Elias Morais Bernardino.
4 — A sociedade obriga-se com a intervenção de um gerente.

ARTIGO 6.º

1 — Além da reserva legal, a assembleia geral poderá criar as re-
servas que entender convenientes ao desenvolvimento dos negócios
sociais.

ARTIGO 7.º

A representação voluntária dos sócios nas assembleias gerais pode
ser confiada a quem estes entenderem.

ARTIGO 8.º

1 — A sociedade poderá amortizar quotas nos seguintes casos:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

em juízo ou falência;
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 seja adjudicada a quem não seja

sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio.
§ 1.º 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.

§ 2.º Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor nominal da quota.

ARTIGO 9.º

1 — A divisão e cessão de quotas não carece do consentimento da
sociedade.

Está conforme o original.

29 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Inês dos
Santos Anjos Antunes. 2009831209

MOVICONFORTO — CONSTRUÇÃO CIVIL
E CARPINTARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 01027;
identificação de pessoa colectiva n.º 502489499; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 01 e inscrição n.º 05; números e data das apresenta-
ções: 01/20051107 e 07/20051129.

Certifico que, em relação sociedade em epígrafe, o sócio Manuel
Gomes Banha renunciou à gerência em 31 de Julho de 2005 e foi
nomeado gerente Jorge Manuel Mendes Banha em 31 de Julho de 2005.

Está conforme o original.

29 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Inês dos
Santos Anjos Antunes. 2009831217

CIBERESTUDOS — CENTRO DE ESTUDOS
E EXPLICAÇÕES E FORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 02488;
identificação de pessoa colectiva n.º 507382692; inscrição n.º 02;
número e data da apresentação: 02/051111.

Certifico que foi inscrita a dissolução e liquidação da sociedade em
epígrafe. Data da aprovação das contas: 25 de Outubro de 2005.

O documento que serviu de base ao registo, ficou depositado na
pasta respectiva.

30 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Teresa
Neto dos Anjos Castanho Soromenho. 2009819861

CONSTRUÇÕES C. N. ROSA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 02554;
identificação de pessoa colectiva n.º 507442687; inscrição n.º 01;
número e data da apresentação: 08/051028.

Certifico que, por Cláudia Susana Nunes Rosa, foi constituída a
sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos ar-
tigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Construções C. N. Rosa, Unipes-
soal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Fernando Pessoa, 13,
Cotovia, freguesia do Castelo, concelho de Sesimbra.

ARTIGO 2.º

1 — O objecto da sociedade consiste na actividade da construção
civil.

2 — Compra e venda de imóveis e revenda dos adquiridos para esse
fim.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, representado por unia quota de igual valor nominal perten-
cente à sócia única.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade pertence à sócia única ou a não só-
cios, ficando desde já nomeado gerente o não sócio, José Henrique
Rosa, casado, residente na Rua de Fernando Pessoa, 13, Cotovia,
Castelo, Sesimbra, com ou sem remuneração, conforme a mesma
decidir.

2 — Para obrigar a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

ARTIGO 5.º

A sócia única fica autorizada a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

Está conforme o original.

28 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Inês dos
Santos Anjos Antunes. 2007760002

ELECTROSUB — ELECTRICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 02552;
identificação de pessoa colectiva n.º 507508483; inscrição n.º 01;
número e data da apresentação: 03/050418.

Certifico que entre César Maria da Conceição Busca, casado com
Ilda Maria Rodrigues Clemêncio Marques Busca, na comunhão de
adquiridos, e Carlos Manuel Neves Parada, casado com Natércia Ma-
ria Rodrigues Clemêncio Marques Parada, na comunhão de adquiridos,
foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato
constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma ELECTROSUB — Electricidade, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Estrada Nacional, n.º 379,
Zambujal de Cima, freguesia do Castelo, concelho de Sesimbra.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem cria-
das agências, filiais, delegações, sucursais ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em instalações de baixa e média
tensão, abertura e tapamento de valas para instalações eléctricas,
arvoramento de postes de baixa e média tensão, movimentação de
terras e aluguer de equipamentos.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
cinco mil euros e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor
nominal de dois mil e quinhentos euros, pertencente uma a cada um
dos sócios.

2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global igual a dez mil euros.

3 — Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimento.

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.
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2 — Para a sociedade ficar obrigada é necessária a intervenção de
dois gerente.

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, 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 contrato 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 consen-

timento da sociedade, tomado por maioria simples, 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.

25 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Teresa
Neto dos Anjos Castanho Soromenho. 2009819748

DOM SABER — CENTRO PSICO-PEDAGÓGICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 02404;
identificação de pessoa colectiva n.º 507160703; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 01 e inscrição n.º 03; números e data das apresenta-
ções: 06 e 8/051021.

Certifico que Ana Isabel Castanheira Navalhas Matias renunciou à
gerência da sociedade em epígrafe em 7 de Setembro de 2005.

Mais certifico que foi inscrita a alteração parcial ao pacto tendo
os artigos 3.º e 4.º ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e acha-se dividido em duas quotas iguais do valor nominal
de dois mil e quinhentos euros titulada uma em nome de cada um dos
sócios, Ana Margarida Antunes Dias Vinagre e Nuno Miguel Gomes
Dias Vinagre.

ARTIGO 4.º

2 — Para a sociedade ficar obrigada é suficiente a intervenção de
um gerente.

3 — Está já nomeada gerente a sócia Ana Margarida Antunes Dias
Vinagre.

O texto completo da redacção actualizada do pacto ficou depositado
na pasta respectiva.

25 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Teresa
Neto dos Anjos Castanho Soromenho. 2007759969

C & S GARCEZ CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 02551;
identificação de pessoa colectiva n.º 507506642; inscrição n.º 01;
número e data da apresentação: 05/051021.

Certifico que entre Celestino Garcez da Cruz e mulher Sónia Maria
Santos Moura Pinheiro Garcez da Cruz, casados na comunhão de ad-
quiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo
contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma C & S Garcez Construções, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Santo António, lote 1102,
Casal do Sapo, freguesia de Quinta do Conde, concelho de Sesimbra.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-
da, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem
criadas agências, filiais, delegações, sucursais ou outras formas locais
de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no exercício da actividade de cons-
trução civil e obras públicas. Compra e venda de imóveis e revenda
dos adquiridos para esse fim.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de setenta
e cinco mil euros e corresponde à soma de duas quotas: uma do valor
nominal de quarenta e cinco mil euros, pertencente ao sócio Celesti-
no Garcez da Cruz, e uma do valor nominal de trinta mil euros, per-
tencente à sócia Sónia Maria Santos Moura Pinheiro Garcez da Cruz.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete a sócios ou não sócios.

2 — Para a sociedade ficar obrigada é suficiente a intervenção de
um gerente.

3 — Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu, e em sociedades reguladas por
leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

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.

Está conforme o original.

24 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Teresa
Neto dos Anjos Castanho Soromenho. 2007759950

FILTRO DA FONTE — PURIFICADORES DE ÁGUA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 02169;
identificação de pessoa colectiva n.º 506498263; inscrição n.º 03;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 01 e inscrição n.º 06; números e
datas das apresentações: 4 e 5/20040924 e 03/20051117.

Certifico que foi nomeada gerente Ana Luísa de Jesus Cruz Ferreira
Batista em 21 de Setembro de 2004 e que Paulo Jorge de Oliveira
Ferreira renunciou à gerência, em 21 de Setembro de 2004, e foi al-
terado o artigo 3.º do pacto social, tendo ficado com o seguinte teor:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e acha-se dividido em duas quotas: uma do valor nominal
três mil duzentos e cinquenta euros, pertencente ao sócio António
Cristóvão Galinha Batista, e uma do valor nominal de mil setecentos
e cinquenta euros, pertencente à sócia Ana Luísa de Jesus Cruz Fer-
reira Batista.

A redacção actualizada do pacto social ficou depositada na pasta
respectiva.

21 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Inês
Santos Anjos Antunes. 2009819667
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TRANSPORTES CRISTÃO & NASCIMENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 00994;
identificação de pessoa colectiva n.º 503580333; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 04/030812.

Certifico que Gabriel do Nascimento Cristão renunciou à gerência
da sociedade em epígrafe em 9 de Setembro de 2005.

O documento que serviu de base ao registo ficou depositado na pasta
respectiva.

24 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Teresa
Neto dos Anjos Castanho Soromenho. 3000199938

ANA M. S. R. — TRANSPORTES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 02550,
identificação de pessoa colectiva n.º 506838544; inscrição n.º 01;
número e data da apresentação: 04/051021.

Certifico que Ana Maria Silva Rodrigues, casada com José Manuel
Silvestre Marcão, na comunhão de adquiridos, constituiu a sociedade
em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos se-
guintes:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Ana M. S. R. — Transportes, Uni-
pessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede em Casais Luís da Serra, Zambujal,
freguesia do Castelo, concelho de Sesimbra.

3 — Por decisão da a gerência pode a sede ser deslocada dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como abrir sucur-
sais, agências, filiais ou outras formas locais de representação, no
território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o transporte rodoviário de mercado-
rias por conta de outrem e comércio de materiais de construção.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinquenta
mil euros representado por uma quota de igual valor nominal perten-
cente à única sócia.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade pertence à sócia única ou a não só-
cios, ficando aquela desde já nomeada gerente, com ou sem remune-
ração, conforme a mesma decidir.

2 — Para obrigar a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente, nos termos da lei.

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, mesmo que o
objecto desses agrupamentos complementares e ou empresas não
coincida no todo ou em parte com aquele que a sociedade está exer-
cendo.

Está conforme o original.

24 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Teresa
Neto dos Anjos Castanho Soromenho. 2007759942

AQUECIBOM — CANALIZAÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 01904;
identificação de pessoa colectiva n.º 505830892; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 03/051020.

Certifico que Fernando Augusto Cardoso renunciou à gerência da
sociedade em epígrafe em 31 de Janeiro de 2003.

O documento que serviu de base ao registo ficou depositado na pasta
respectiva.

24 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Teresa
Neto dos Anjos Castanho Soromenho. 2011060850

FISC ÁREA — SERVIÇOS DE CONTABILIDADE
E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 02548;
identificação de pessoa colectiva n.º 507497309; inscrição n.º 01;
número e data da apresentação: 02/051020.

Certifico que entre Hélder Gaboleiro Correia Mateus e mulher Olí-
via Maria Louro Teixeira Mateus, casados na comunhão de adquiri-
dos, foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo con-
trato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Fisc Área — Serviços de Contabi-
lidade e Gestão, L.da, e tem a sua sede na Rua de Gil Vicente, Edifício
Cerejeira, 49, 1.º, C, em Cotovia, freguesia de Castelo, concelho de
Sesimbra.

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 na prestação de serviços de conta-
bilidade, auditoria, consultoria, estudos económicos, fiscalidade e
gestão.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado, em dinheiro, é de
cinco mil euros, representado por duas quotas iguais do valor nominal
de dois mil e quinhentos euros cada, pertencentes uma a cada um dos
sócios, Hélder Gaboleiro Correia Mateus e Olívia Maria Louro Tei-
xeira Mateus.

2 — A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementa-
res de capital até montante global igual ao do capital social existente
à data da deliberação.

ARTIGO 4.º

1 — A administração e representação da sociedade, remunerada ou
não, conforme for deliberado, incumbe a um ou mais gerentes, a de-
signar em assembleia geral.

2 — Fica desde já, designado gerente, a sócia, Olívia Maria Louro
Teixeira Mateus.

3 — Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos,
é suficiente a intervenção de um gerente.

Está conforme o original.

24 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Teresa
Neto dos Anjos Castanho Soromenho. 2007759853

CALIFÓRNIA CAFÉ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 02549;
identificação de pessoa colectiva n.º 507233239; inscrição n.º 01;
número e data da apresentação: 07/051020.

Certifico que entre Ana Cristina Raposo Carvalho, divorciada, e
Rui Manuel da Silva Gonçalves, solteiro, maior, foi constituída a socie-
dade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos
seguintes:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Califórnia Café, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede no Empreendimento Mar da Ca-
lifórnia, Edifício C, loja CL, 3, freguesia de Sesimbra (Santiago), con-
celho de Sesimbra.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem cria-
das agências, filiais, delegações, sucursais ou outras formas locais de
representação no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na exploração de croissanteria,
geladaria, pastelaria, cafetaria e padaria.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor nomi-
nal de dois mil e quinhentos euros, pertencente uma a cada um dos
sócios.
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ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete a sócios ou a não sócios.

2 — Para a sociedade ficar obrigada é suficiente a intervenção de
um gerente.

3 — Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu, e em sociedades reguladas por
leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

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.

Está conforme o original.

24 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Teresa
Neto dos Anjos Castanho Soromenho. 2009831098

ZIMBARCOS — GESTÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 00295;
identificação de pessoa colectiva n.º 501514155; inscrição n.º 08;
número e data da apresentação: 07/050928.

Certifico que foi inscrita a dissolução e liquidação da sociedade em
epígrafe.

Data da aprovação das contas: 31 de Março de 2005.

O documento que serviu de base ao registo ficou depositado na pasta
respectiva.

31 de Outubro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria Teresa
Neto dos Anjos Castanho Soromenho. 2009819594

COSTA & COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 02534;
identificação de pessoa colectiva n.º 502715758; inscrição n.º 05;
número e data da apresentação: 05/051020.

Certifico que a sociedade em epígrafe mudou a sede para Estrada
Nacional n.º 379, Zambujal, freguesia de Castelo, concelho de Sesimbra.

A redacção actualizada do pacto social ficou depositada na pasta
respectiva.

24 de Novembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Inês
Santos Anjos Antunes. 2009831047

SETÚBAL

SADOVIA — PROJECTOS E COORDENAÇÃO
DE OBRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 03653/
940628; identificação de pessoa colectiva n.º 503249947; inscri-
ção n.º 12; número e data da apresentação: 12/20051116.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Foi alterado o contrato social, tendo os artigos 1.º, n.º 1, e 2.º do

respectivo contrato ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma SADOVIA — Projectos e Coor-
denação de Obras, L.da, e tem a sua sede social na Avenida de 5 de
Outubro, 97, 3.º, direito, freguesia de São Julião, concelho de Setúbal.

ARTIGO 2.º

O objecto dá sociedade consiste em projectos e coordenação de
obras. Consultório para os negócios e a gestão. Fiscalização, ensaios

e análises técnicas de obras e projectos. Promoção e gestão de inves-
timentos. Compra e venda de bens imóveis e revenda dos adquiridos
para esse fim.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

30 de Novembro de 2005. — A Conservadora, Maria Helena Nobre
Palma Rosa dos Santos Frederico. 2004395044

BETACRUZ — CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 06392/
20011030; identificação de pessoa colectiva n.º 505789558;
averbamento n.º 01 à inscrição n.º 06 e inscrição n.º 09; números
e data das apresentações: 14 e 15/20051116.

Certifico que foram efectuados os seguintes actos de registo:
Cessação de funções de gerência de José Mendes Louro, em 7 de

Outubro de 2005, por renúncia.
Alteração do contrato social, tendo os artigos 1.º, n.º 2, 3.º, n.º 1,

e 4.º, n.os 2 e 3, do respectivo contrato ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de D. Pedro Fernando
Sardinha, 77, freguesia de São Sebastião, concelho de Setúbal.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social integralmente realizado em dinheiro é de cento
e cinco mil euros e corresponde à soma de duas quotas: uma do nomi-
nal setenta e oito mil setecentos e cinquenta euros, pertencente à
sócia Manuela Maria Silva Cruz e uma do valor nominal de vinte e
.seis mil duzentos e cinquenta euros, pertencente ao sócio Hermínio
António Silva Cruz.

ARTIGO 4.º

2 — Para a sociedade ficar obrigada, é suficiente a intervenção de
um gerente.

3 — Está já norteada gerente a sócia Manuela Maria Silva Cruz.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

30 de Novembro de 2005. — A Conservadora, Maria Helena Nobre
Palma Rosa dos Santos Frederico. 2004395028

SETINSP — INSPECÇÕES TÉCNICAS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 07526/
20041109; inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 02/
20041109.

Certifico que Carlos Alberto Araújo Ferreira, casado com Sandra
Isabel Gonçalves Santos, na comunhão de adquiridos, Rua do Dr. An-
tónio Manuel Gamito, 19, 3.º, esquerdo, Setúbal, constituiu a socie-
dade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma SETINSP — Inspecções Técni-
cas, Unipessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Luís de Camões, 6, 2.º,
freguesia de Setúbal (São Julião), concelho de Setúbal.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em inspecções a redis de gás, tele-
comunicações, elevadores e sistemas de segurança.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de vinte e
cinco mil euros, representado por uma quota de igual valor nominal
pertencente ao sócio único.

§ único. O sócio poderá fazer prestações suplementares de capital
até ao montante global igual ao triplo do capital social.
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ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade pertence ao sócio único ou a não só-
cios, ficando aquele desde já nomeado gerente, com ou sem remune-
ração, conforme o mesmo decidir.

2 — Para obrigar a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, mesmo que o
objecto desses agrupamentos complementares e ou empresas não
coincida no todo ou em parte com aquele que a sociedade está exer-
cendo.

Disposição transitória

A gerência fica desde já autorizada a levantar o capital social de-
positado a fim de custear as despesas de constituição e registo da socie-
dade, aquisição de equipamento e instalação da sede social.

Está conforme o original.

9 de Dezembro de 2005. — A Adjunta da Conservadora, Sónia
Cristina Doutel Parada de Carvalho. 2004358424

ECODAUTO — ENSINO CONDUÇÃO AUTOMÓVEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 03344/
930527; identificação de pessoa colectiva n.º 503021857.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade mencionada em epígrafe do ano de 2004.

16 de Novembro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Pedro
Fernando da Silva Costa. 2004640596

EQUIPABARCO — EQUIPAMENTOS NAÚTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 04212/
960423; identificação de pessoa colectiva n.º 503649988.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade mencionada em epígrafe do ano de 2004.

16 de Novembro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Pedro
Fernando da Silva Costa. 2004640588

LAURIBRI — CAFETARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 04134/
960117; identificação de pessoa colectiva n.º 503614734.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes às pres-
tações de contas da sociedade mencionada em epígrafe dos anos de
2002, 2003 e 2004.

16 de Novembro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Pedro
Fernando da Silva Costa. 2011069424

SABOR DA MARÉ VIVEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 07050/
20030514; identificação de pessoa colectiva n.º 506564371.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade mencionada em epígrafe do ano de 2004.

16 de Novembro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Pedro
Fernando da Silva Costa. 2011081173

AUTO AVENIDA — SOCIEDADE DE COMBUSTÍVEIS
E AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 02711/
910226; identificação de pessoa colectiva n.º 502536250.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade mencionada em epígrafe do ano de 2004.

16 de Novembro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Pedro
Fernando da Silva Costa. 2011081530

MECTOP — METALOMECÂNICA DE PRECISÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 07180/
20030930.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade mencionada em epígrafe dos anos de
2003 e 2004.

16 de Novembro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Pedro
Fernando da Silva Costa. 2003653384

MIL ANDANÇAS — VIAGENS E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 03108/
920827; identificação de pessoa colectiva n.º 502875356.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade mencionada em epígrafe dos anos de
2003 e 2004.

16 de Novembro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Pedro
Fernando da Silva Costa. 2003653350

TECNIPAPEL — SOCIEDADE DE TRANSFORMAÇÃO
E DISTRIBUIÇÃO DE PAPEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 02386/
891121; identificação de pessoa colectiva n.º 501122788.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade mencionada em epígrafe do ano de 2004.

16 de Novembro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Pedro
Fernando da Silva Costa. 2006885340

AVENIDARENT — ALUGUER DE VEÍCULOS
SEM CONDUTOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 06840/
20021010.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade mencionada em epígrafe do ano de 2004.

16 de Novembro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Pedro
Fernando da Silva Costa. 2011081548

SRP — SERVIÇOS E RELAÇÕES PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 02814/
910812; identificação de pessoa colectiva n.º 502620137; inscri-
ção n.º 02; número e data da apresentação: 06/20051130.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Redenominação com aumento de capital e alteração parcial do

contrato.
Montante do reforço e como foi subscrito: 602 410$, em dinhei-

ro, quanto a 572 290$, por Teresa Maria de Paiva Raposo Parreira
de Carvalho e 30 120$, por Maria Margarida Bernard da Costa, ten-
do em consequência o artigo terceiro do respectivo contrato, ficado
com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de cinco
mil euros e corresponde à soma de duas quotas; uma de quatro mil
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setecentos e cinquenta euros da sócia Teresa Maria de Paiva Raposo
Parreira de Carvalho, e outra de duzentos e cinquenta euros da sócia
Maria Margarida Bernard da Costa.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

5 de Dezembro de 2005. — A Adjunta da Conservadora, Sónia
Cristina Doutel Parada de Carvalho. 2011830443

FERNANDA FERRÃO E VASCONCELOS — CLÍNICA
CARDIOLÓGICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 04873/
980605; identificação de pessoa colectiva n.º 504282000; inscri-
ção n.º 03; número e data da apresentação: 01/20051116.

Certifico que foram efectuados os seguintes actos de registo:
Redenominação com aumento de capital e alteração parcial do

contrato:
Montante do reforço e como foi subscrito: 602 410$ em dinheiro,

quanto a 30 120$. Maria Fernanda Ferreira do Nascimento Ferrão e
Vasconcelos e 572 290$ por Eduardo Santos Pinheiro. Tendo, em
consequência, o artigo 5.º do respectivo contrato ficado com a se-
guinte redacção:

ARTIGO 5.º

O capital social é de cinco mil euros, totalmente realizado, corres-
pondendo à soma de duas quotas, duzentos e cinquenta euros, perten-
cente à sócia Maria Fernanda Ferreira do Nascimento Ferrão e Vas-
concelos e quatro mil setecentos e cinquenta euros pertencente ao
sócio: Eduardo dos Santos Pinheiro.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2005. — A Conservadora, Maria Helena Nobre
Palma Rosa dos Santos Frederico. 2011059577

F. CALHAU, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 01206/
791221; identificação de pessoa colectiva n.º 500932093; inscri-
ções n.os 04 e 05; números e data das apresentações: 10 e 11/
20051116.

Certifico que foram efectuados os seguintes actos de registo:
Designação de secretário, efectuada em 19 de Setembro de 2005:

Henrique José Mendes da Rocha Ferreira, casado, Rua da Dr.ª Paula
Borba, 33, 1.º, esquerdo, Setúbal; suplente — Pedro Miguel de Olivei-
ra Mascarenhas Rodrigues, solteiro, Praça do Brasil, 16, 3.º, esquerdo,
Setúbal.

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 26 de Setembro de 2005.

Está conforme o original.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2005. — A Conservadora, Maria Helena Nobre
Palma Rosa dos Santos Frederico. 2011059623

PESQUISA — PROJECTOS DE OBRAS PÚBLICAS
E PARTICULARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 03656/
940701; identificação de pessoa colectiva n.º 503249939; inscri-
ções n.os 03 e 04; números e data das apresentações: 08 e 09/
2005116.

Certifico que foram efectuados os seguintes actos de registo:
Designação de secretário, efectuada em 1 de Setembro de 2005:

Henrique José Mendes da Rocha Ferreira, casado, Rua da Dr.ª Paula
Borba, 33, 1.º, esquerdo, Setúbal; suplente — Pedro Miguel de Olivei-
ra Mascarenhas Rodrigues, solteiro, Praça do Brasil, 16, 3.º, esquerdo,
Setúbal.

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 8 de Setembro de 2005.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2005. — A Conservadora, Maria Helena Nobre
Palma Rosa dos Santos Frederico. 2011059607

AGROARRÁBIDA — SOCIEDADE AGRÍCOLA
E PECUÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 03789/
941212; identificação de pessoa colectiva n.º 503318345; inscri-
ções n.os 03 e 04; números e data das apresentações: 06 e 07/
20051116.

Certifico que foram efectuados os seguintes actos de registo:
Designação de secretário, efectuada em 2 de Setembro de 2005:

Henrique José Mendes da Rocha Ferreira, casado, Rua da Dr.ª Paula
Borba, 33, 1.º, esquerdo, Setúbal; suplente — Pedro Miguel de Olivei-
ra Mascarenhas Rodrigues, solteiro, Praça do Brasil, 16, 3.º, esquerdo,
Setúbal.

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 9 de Setembro de 2005.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2005. — A Conservadora, Maria Helena Nobre
Palma Rosa dos Santos Frederico. 2011059593

ORION — EMPRESA DE TRABALHO TEMPORÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 07920/
20051129; inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 06/
20051129.

Certifico que:
1 — Orion Engeneering Services Limited, OrionHouse, Castlehea-

ther, lnverness, IV2 6AA, Escócia.
2 — Paul Savage, casado com Fiona Christina Roma Lipton na

separação de bens, 43, Redwood Avenue, Milton of Leys, Inverness,
IV2 & Há, Escócia, constituíram a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

CAPÍTULO I

Denominação, tipo, sede, duração e objecto

ARTIGO 1.º

Tipo e denominação

A sociedade adopta o tipo de sociedade por quotas de responsabi-
lidade limitada e a denominação Orion — Empresa de Trabalho
Temporário, L.da

ARTIGO 2.º

Sede

1 — A sociedade terá a sua sede em Setúbal, na Praceta de Afonso
Paiva, loja 5, freguesia de São Sebastião.

2 — A gerência da sociedade poderá, a todo o tempo, transferir a
sede da sociedade para qualquer outro local em Setúbal.

3 — A gerência da sociedade, mediante aprovação prévia da as-
sembleia geral, poderá abrir e encerrar, em Portugal ou no estrangei-
ro, filiais, sucursais, delegações, escritórios de representação, agências
ou outras formas de representação social.

ARTIGO 3.º

Duração

A sociedade durará por período de tempo indeterminado.

ARTIGO 4.º

Objecto

1 — A sociedade tem por objecto a actividade de cedência tempo-
rária de trabalhadores para utilização de terceiros utilizadores, poden-
do ainda desenvolver actividades de selecção, orientação e formação
profissional, de consultadoria e gestão de recursos humanos.
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2 — A gerência poderá, mediante aprovação prévia da assembleia
geral, decidir adquirir participações, maioritárias ou minoritárias, no
capital de outras sociedades nacionais ou estrangeiras, em qualquer ramo
de actividade, ou poderá dedicar-se a qualquer outra actividade indus-
trial, comercial ou de prestação de serviços, não proibida por lei.

CAPÍTULO II

Capital

ARTIGO 5.º

Capital

1 — O capital da sociedade, integralmente subscrito e realizado em
dinheiro, é de € 5000, sendo representado por 2 quotas conforme
indicado:

a) Uma quota no valor de € 4750, representativa de 95 % do ca-
pital social, pertencente à sócia Orion Engineering Services Limited;

b) Uma quota no valor de € 250, representativa de 5 % do capital
social, pertencente ao sócio Paul Savage.

2 — Conforme se mostre necessário para o desenvolvimento da
actividade da sociedade, e mediante deliberação da assembleia geral, o
capital social da sociedade poderá ser reduzido ou aumentado uma ou
mais vezes, em dinheiro ou em espécie, ou mediante incorporação de
reservas.

ARTIGO 6.º

Prestações suplementares

Mediante deliberação da assembleia geral, poderão ser exigidas aos
sócios prestações suplementares até ao valor de € 15 000, na pro-
porção das respectivas quotas.

ARTIGO 7.º

Cessão de quotas

1 — A cessão de quotas entre sócios é livre.
2 — A cessão, total ou parcial, de quotas a terceiros está sujeita ao

prévio consentimento por escrito da sociedade.
3 — Os sócios têm direito de preferência em qualquer cessão, total

ou parcial, de quotas a terceiros.
4 — O sócio que pretenda ceder a sua quota deverá comunicar a

sua intenção aos restantes sócios e à sociedade, por meio de carta
registada, da qual constarão a identificação do potencial adquirente e
todas as condições que lhe hajam sido propostas, designadamente o
preço e os termos de pagamento. Se existirem propostas escritas
formuladas pelo potencial adquirente, deverão ser juntas à referida
carta registada cópias integrais e fidedignas das mesmas.

5 — Os restantes sócios deverão exercer o seu direito de preferên-
cia no prazo de 60 dias a contar da data de recepção da carta regista-
da referida no número anterior, através de comunicação escrita envi-
ada ao sócio alienante. No mesmo prazo, através de comunicação
escrita endereçada ao sócio alienante e demais sócios, a sociedade
deverá informar se presta o seu consentimento à cessão proposta e,
em caso de recusa, os fundamentos da mesma.

6 — Durante o prazo de 60 dias, o sócio alienante não poderá re-
tirar a sua oferta aos restantes sócios, ainda que o potencial adquiren-
te perca o interesse na aquisição da quota.

7 — Se nenhum dos sócios exercer o seu direito de preferência,
nem a sociedade manifestar por escrito a sua oposição à cessão pro-
posta no prazo previsto no n.º 5 supra, o sócio alienante poderá, nos
30 dias subsequentes ao termo desse prazo, transmitir ao potencial
adquirente identificado na carta referida no n.º 4 supra a quota em
causa, por um preço não inferior e em termos e condições que não
sejam mais favoráveis do que os constantes da citada carta registada.

8 — Decorrido o prazo de 30 dias sem que a quota haja sido cedida,
o não exercício do direito de preferência pelos sócios deixa de produ-
zir efeitos, e o sócio alienante deverá dar de novo cumprimento ao
disposto nos números anteriores, caso pretenda transmitir a referida
quota.

CAPÍTULO III

Gerência

ARTIGO 8.º

Gerência

1 — A sociedade será administrada por um ou mais Gerentes, que
serão eleitos pela assembleia geral por períodos renováveis de 3 anos
ou até que esse(s) gerente(s) se demita(m) ou a assembleia geral, por
meio de deliberação, decida substituir esse(s) gerente(s).

2 — A sociedade vincula-se pela:
a) Assinatura de um gerente;
b) Assinatura de um ou mais representantes legais, nos termos e

no âmbito das respectivas procurações.
3 — A Gerência terá poderes para praticar os actos que forem

necessários ou convenientes para a realização do objecto social, de-
vendo, no entanto, obter aprovação prévia da assembleia geral para
todos os actos que estejam reservados a deliberação da assembleia geral
nos termos das disposições imperativas da lei e deste Estatutos.

4 — Os gerente(s) estão dispensados de prestar caução.

ARTIGO 9.º

Assembleia geral

1 — A assembleia geral reunir-se-á ordinariamente pelo menos uma
vez por ano, nos primeiros 3 meses depois de findo o exercício do
ano anterior, e extraordinariamente sempre que tal se mostre neces-
sário. As reuniões terão lugar na sede da sociedade.

2 — As reuniões serão convocadas pelos gerentes ou, na sua omis-
são, por qualquer sócio, por meio de carta registada com aviso de
recepção, com a antecedência mínima de 15 dias. Da convocatória
deverá constar a ordem de trabalhos, o dia, a hora e o local da reunião.

3 — Nos termos do artigo 54.º do Código das sociedades Comerci-
ais, as reuniões da assembleia geral poderão ter lugar sem necessidade
de preenchimento das formalidades prévias legais, desde que todos os
sócios estejam presentes ou representados, e tenham manifestado a
vontade que a assembleia se constitua e delibere sobre determinada
matéria.

4 — Os sócios poderão também adoptar deliberações unânimes por
escrito, independentemente da realização de uma reunião da assem-
bleia geral, nos termos do artigo 54.º do Código das sociedades Co-
merciais.

5 — A assembleia geral delibera validamente se estiverem presen-
tes ou representados sócios que detenham, pelo menos, três quartos
do capital social. Qualquer sócio que esteja impedido de comparecer a
uma reunião poderá fazer-se representar por outra pessoa, munida de
carta endereçada ao presidente da assembleia geral, a identificar o só-
cio representado e o objecto dos poderes conferidos.

ARTIGO 10.º

Poderes da assembleia geral

A assembleia geral deverá deliberar sobre os todos os assuntos que
estejam imperativamente sujeitos a deliberação prévia da assembleia
geral, nos termos da lei portuguesa e destes Estatutos, incluindo sobre
os seguintes assuntos:

a) Definição dos termos e condições segundo os quais a gerência
está autorizada a abrir e movimentar contas bancárias;

b) Venda, oneração, arrendamento ou criação de quaisquer direitos
de gozo sobre os bens imóveis da sociedade;

c) Venda, oneração ou arrendamento do estabelecimento da sociedade;
d) Subscrição ou aquisição de participações noutras sociedades, bem

como a venda e oneração das mesmas;
e) Celebração de empréstimos com instituições de crédito.

CAPÍTULO IV

Negócios com a sociedade

ARTIGO 11.º

Negócios com a sociedade

Sem prejuízo do disposto na lei, nomeadamente, sobre aquisições
de bens a sócios, é permitida a celebração de contratos entre (i) a
sociedade e um sócio e ou (ii) a sociedade e uma sociedade coligada a
um sócio, desde que tais contratos sejam celebrados no interesse na
sociedade e realizados em condições comerciais idênticas às que seri-
am normalmente adoptadas entre entidades independentes na presta-
ção dos bens ou serviços em causa.

CAPÍTULO V

Amortização

ARTIGO 12.º

Condições da amortização

1 — A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio quan-
do essa quota haja sido empenhada ou arrestada sem que se tenha
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procedido imediatamente ao seu cancelamento ou em caso de venda
judicial ou venda em violação das normas contidas no artigo 7.º supra
relativas à autorização prévia da sociedade e ao direito de preferência
dos restantes sócios.

2 — Excepto se de outro modo acordado, a contrapartida da amor-
tização deverá equivaler, nos três anos subsequentes à data de consti-
tuição, ao valor nominal da quota.

3 — A quota deverá considerar-se cancelada após a execução do
respectivo acto notarial.

4 — No caso de a sociedade não dispor de fundos suficientes para
pagar a contrapartida da amortização, qualquer um dos restantes só-
cios poderá disponibilizá-los à sociedade.

CAPÍTULO VI

Exercício e pagamento de dividendos

ARTIGO 13.º

Exercício

O exercício anual da sociedade corresponde ao ano civil.

ARTIGO 14.º

Pagamento de dividendos

Os dividendos serão pagos nos termos que vierem a ser determina-
dos pela assembleia geral mediante proposta do(s) gerente(s).

CAPÍTULO VII

Dissolução e liquidação

ARTIGO 15.º

Dissolução

A sociedade dissolve-se nos casos previstos na lei ou por delibera-
ção dos sócios, expressa por, pelo menos, 75 % dos votos correspon-
dentes ao capital social, tomada em reunião da assembleia geral, con-
vocada especificamente para esse propósito.

3 — A sociedade iniciará a sua actividade na data da sua constitui-
ção, sendo o(s) gerente(s), imediatamente, autorizado(s) a levantar
dinheiro das contas bancárias da sociedade e a utilizar, total ou parci-
almente, o montante do capital social depositado nessas contas para
efectuar pagamentos de despesas relacionadas com a constituição,
registo e publicação da sociedade, bem como para a aquisição dos bens
imóveis e móveis e direitos e/ou para celebração de contratos de ar-
rendamento e de locação financeira ou outros necessários ao início
da actividade e para todos os fins relacionados com o exercício da
actividade da sociedade, nos termos do artigo 202.º da Lei das socie-
dades Comerciais.

4 — Consideram-se adquiridos pela sociedade os direitos e obriga-
ções decorrentes de quaisquer actos jurídicos praticados em nome da
sociedade pelo(s) gerente(s) nos termos do número anterior a partir
da data da sua constituição e antes de efectuado o seu registo defini-
tivo na conservatória do registo comercial, ficando, para o efeito,
concedida a necessária autorização.

Está conforme o original.

16 de Dezembro de 2005 — A Conservadora, Maria Helena Nobre
Palma Rosa dos Santos Frederico. 2011830419

PAPELARIA MOTA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 03500/
940104; identificação de pessoa colectiva n.º 503132217; inscri-
ção n.º 08; número e data da apresentação: 10/20051125.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Alteração total do contrato.
Termos da alteração:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Papelaria Mota, Unipessoal, L.da, e tem
a sua sede na Rua de Vasco da Gama, 32, rés-do-chão, freguesia de
Nossa Senhora da Anunciada, concelho de Setúbal.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em comércio de artigos de papela-
ria, de tabacaria e de lotarias.

ARTIGO 3.º

O capital social, em dinheiro, é de cinco mil euros, está integral-
mente realizado, com uma única quota de cinco mil euros pertencen-
te ao sócio Feliciano Ventura.

ARTIGO 4.º

1 — A administração e representação da sociedade, remunerada, ou
não, conforme for deliberado em assembleia geral, compete a sócios
ou a não sócios, ficando desde já nomeado gerente o sócio.

2 — A sociedade fica vinculada com a intervenção de um gerente.

ARTIGO 5.º

Fica autorizada a celebração de negócios jurídicos entre a sociedade
e o único sócio desde que sirva a prossecução do objecto daquela.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

15 de Dezembro de 2005. — A Conservadora, Maria Helena Nobre
Palma Rosa dos Santos Frederico. 2011830281

VENDAVAL — MATERIAL NÁUTICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 04296/
960813; identificação de pessoa colectiva n.º 503751898; inscri-
ções n.os 08 e 09; números e data das apresentações: 07 e 08/
20051125.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

Dissolução.
Prazo para a liquidação: 3 meses a contar de 27 de Junho de 2003.
Liquidatário designado: Augusto Manuel Freitas Tavares.
Encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 31 de Outubro de 2005.

15 de Dezembro de 2005. — A Conservadora, Maria Helena Nobre
Palma Rosa dos Santos Frederico. 2011830249

BOUTIQUE ANA MARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 03296/
930401; identificação de pessoa colectiva n.º 502965223; inscri-
ções n.os 03 e 04; números e data das apresentações: 05 e 06/
20051125.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

Dissolução.
Prazo para a liquidação: 3 meses a contar de 24 de Junho de 2003.
Liquidatário designado: Ana Maria Marques da Silva Polido, casada.
Encerramento da liquidação:
Data da aprovação das contas: 31 de Outubro de 2005.

Está conforme o original.

14 de Dezembro de 2005. — A Adjunta da Conservadora, Sónia
Cristina Doutel Parada de Carvalho. 2011830257

ANA SILVA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 05803/
20000928; identificação de pessoa colectiva n.º 505157926; ins-
crições n.os 02 e 03; números e data das apresentações: 03 e 04/
20051125.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

Dissolução.
Prazo para a liquidação: 3 meses a contar de 24 de Junho de 2003.
Liquidatário designado: Ana Maria Marques da Silva Polido, casada.
Encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 31 de Outubro de 2005.

Está conforme o original.

14 de Dezembro de 2005. — A Adjunta da Conservadora, Sónia
Cristina Doutel Parada de Carvalho. 2011830265
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LIVRO DE IDEIAS — DESIGN E ARQUITECTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 06614/
20020311; averbamento n.º 02 à inscrição n.º 01; número e data
da apresentação: 02/20051125.

Certifico que foi alterada a sede da sociedade, tendo em consequên-
cia o artigo 1.º, n.º 2, do contrato ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º
1 — (Mantém-se.)
2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de João Vaz, 30, Bairro da

Conceição, freguesia de São Sebastião, concelho de Setúbal.
3 — (Mantém-se.)

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

14 de Dezembro de 2005. — A Adjunta da Conservadora, Sónia
Cristina Doutel Parada de Carvalho. 2011830222

ROBENA — SNACK-BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 05477/
991227; identificação de pessoa colectiva n.º 504648039; inscri-
ção n.º 02; número e data da apresentação: 01/20051125.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 14 de Setembro de 2005.

Está conforme o original.

14 de Dezembro de 2005. — A Adjunta da Conservadora, Sónia
Cristina Doutel Parada de Carvalho. 2011830206

R. SAMÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 06480/
20020108; inscrições n.os 05 e 06; números e data das apresenta-
ções: 03, 04 e 05/20051129.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

Designação do secretário efectuada em 30 de Outubro de 2005:
Orlando Manuel Amaro Barrocas, casado, Rua do 1.º de Maio, 4,

Setúbal; suplente — Cláudia Susana Amado Miranda Pereira da Cruz,
solteira, maior, Rua do 1.º de Maio, 4, Setúbal.

Dissolução e encerramento da liquidação:
Data da aprovação das contas: 29 de Setembro de 2005.

Está conforme o original.

15 de Dezembro de 2005. — A Adjunta da Conservadora, Sónia
Cristina Doutel Parada de Carvalho. 2011830400

ANTÓNIO NUNES DE SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 01539/
831207; identificação de pessoa colectiva n.º 501472720; inscri-
ção n.º 05; número e data da apresentação: 02/20051129.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 28 de Novembro de 2005.

Está conforme o original.

15 de Dezembro de 2005. — A Adjunta da Conservadora, Sónia
Cristina Doutel Parada de Carvalho. 2011830397

CONCORDE 2000 — EMPREITEIRO DE CONSTRUÇÃO
CIVIL E OBRAS PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 02178/
881212; identificação de pessoa colectiva n.º 502080752;
averbamento n.º 01 à inscrição n.º 01; número e data da apresen-
tação: 01/20051129.

Certifico que foi alterada a sede da sociedade, tendo em consequên-
cia o artigo 1.º do contrato ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Concorde 2000 — Empreitei-
ro de Construção Civil e Obras Públicas, L.da, tem a sua sede em Se-
túbal, na Praça do Marquês Pombal, 27, 2.º, freguesia da Anunciada e
durará por tempo indeterminado a contar de hoje.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

15 de Dezembro de 2005. — A Conservadora, Maria Helena Nobre
Palma Rosa dos Santos Frederico. 2011830354

CLIMUNAL — CLÍNICA DE IMUNOLOGIA
E ALERGOLOGIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 03115/
920910; identificação de pessoa colectiva n.º 502867060;
averbamento n.º 01 à inscrição n.º 01; número e data da apresen-
tação: 05/20051117.

Certifico que foi alterada a sede da sociedade, tendo em consequên-
cia o artigo 1.º do contrato ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de CLIMUNAL — Clínica de
Imunologia e Alergologia, L.da, tem a sua sede em Setúbal, na Rua de
Gama Braga, 33, rés-do-chão, freguesia de Santa Maria da Graça, e
durará, por tempo indeterminado a contar de hoje.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

6 de Dezembro de 2005. — A Adjunta da Conservadora, Sónia
Cristina Doutel Parada de Carvalho. 2011069955

ASPLA II PORTUGAL — EMBALAGENS
PLÁSTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 05066/
990112; identificação de pessoa colectiva n.º 504524801; inscri-
ções n.os 02 e 03; números e data das apresentações: 03 e 04/
20051117.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Designação de gerente, efectuada em 17 de Março de 1999:
Rodrigo Gomes Ferreira Rodrigues, casado, Rua de Eça de Quei-

roz, 55, Bairro das Arroteias, Alhos Vedros, Moita.
Redenominação do capital e alteração parcial do contrato.
Tendo em consequência o artigo 4.º do respectivo contrato ficado

com a seguinte redacção:
ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de nove
mil novecentos e setenta e cinco euros e noventa e seis cêntimos,
correspondente à soma de duas quotas iguais no valor de quatro mil
novecentos e oitenta e sete euros e noventa e oito cêntimos, cada,
pertencente uma a cada uma das sociedades.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

6 de Dezembro de 2005. — A Adjunta da Conservadora, Sónia
Cristina Doutel Parada de Carvalho. 2011059542

BEIVIOBRA — SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 07177/
20030926; identificação de pessoa colectiva n.º 501605177;
averbamento n.º 01 à inscrição n.º 14; número e data da apresen-
tação: 02/20051117.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Cessação de funções de gerência de Raudenes Rodrigues de Jesus,
em 12 de Julho de 2004, por renúncia.

5 de Dezembro de 2005. — A Adjunta da Conservadora, Sónia
Cristina Doutel Parada de Carvalho. 2011059658

FIRMINO BERNARDO — MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 05792/
20000922; identificação de pessoa colectiva n.º 505167026;
averbamento n.º 01 à inscrição n.º 01; número e data da apresen-
tação: 01/20051117.

Certifico que foi alterada a sede da sociedade, tendo em consequên-
cia o artigo 1.º, n.º 2, do contrato ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 — (Mantém-se.)
2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Fran Pacheco, 48, rés-

-do-chão, freguesia de São Julião, Setúbal.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

5 de Dezembro de 2005. — A Adjunta da Conservadora, Sónia
Cristina Doutel Parada de Carvalho. 2011059640

DELFIM DOURADO — ACTIVIDADES MARÍTIMO
TURÍSTICAS E HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 04869/
980721; inscrição n.º 03 e averbamento n.º 01 à inscrição n.º 01;
números e data das apresentações: 06 e 07/20051117.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Redenominação com aumento de capital e alteração parcial do
contrato.

Montante do reforço e como foi subscrito: 602 410$, em dinhei-
ro, quanto a 261 205$ por Andrea Patrícia Tello de Lima e 341 205$
por João Pedro Duarte David Serra Pinto.

Tendo em consequência o artigo 3.º do respectivo contrato ficado
com a seguinte redacção:

O capital social é de cinco mil euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais no
valor nominal de dois mil e quinhentos euros cada uma, pertencendo
uma à sócia Andrea Patrícia Tello de Lima e outra ao sócio João
Pedro Duarte David Serra Pinto.

§ único. Ficam autorizados os sócios a efectuar suprimentos à socie-
dade.

Cessação de funções de gerência de Andrea Patrícia Tello de Lima,
em 15 de Abril de 2004, por renúncia.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

6 de Dezembro de 2005. — A Adjunta da Conservadora, Sónia
Cristina Doutel Parada de Carvalho. 2006880756

MÁRMORES CARDIM & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 04910/
980702; inscrição n.º 03 e averbamento n.º 01 à inscrição n.º 01;
números e data das apresentações: 06 e 07/20051205.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Redenominação com aumento capital e alteração parcial do con-
trato.

Montante do reforço e como foi subscrito: 602 410$, em dinhei-
ro, quanto a 451 807$50 por Manuel José Ramos Cardim e
75 301$25, por cada um dos sócios Sandra Isabel Ramos Cardim Fer-
nandes e Manuel José Cardim, tendo em consequência, o artigo 5.º do
respectivo contrato, ficado com a seguinte redacção:

5.º

O capital social é de 5000 euros, inteiramente realizado em dinheiro
e correspondente à soma de três quotas, sendo uma de 3750 euros
pertença do sócio Manuel José Ramos Cardim, uma de 625 euros do
sócio Manuel José Cardim e outra de 625 euros da sócia Sandra Isabel
Ramos Cardim Fernandes.

Cessação de funções de gerência de Manuel José Cardim e Sandra
Isabel Ramos Cardim Fernandes, em 31 de Março de 2002, por re-
núncia.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

7 de Dezembro de 2005. — A Adjunta da Conservadora, Sónia
Cristina Doutel Parada de Carvalho. 2006880764

ARRABIDAIMPORT — COMÉRCIO NACIONAL
E INTERNACIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 03790/
941212; identificação de pessoa colectiva n.º 503317918; inscri-
ções n.os 03 e 04; números e data das apresentações: 04 e 05/
20051116.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

Designação de secretário, efectuada em 5 de Setembro de 2005:
Henrique José Mendes da Rocha Ferreira, casado, Rua do Dr. Paula

Borba, 33, 1.º, esquerdo, Setúbal; suplente — Pedro Miguel de Olivei-
ra Mascarenhas Rodrigues, solteiro, Praça do Brasil, 16, 3.º, esquerdo,
Setúbal.

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 12 de Setembro de 2005.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2005. — A Conservadora, Maria Helena Nobre
Palma Rosa dos Santos Frederico. 2011059615

URCONSUL — URBANIZAÇÕES E CONSTRUÇÕES
DO SUL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 01397/
820629; inscrições n.os 03 e 04; números e data das apresentações:
02 e 03/20051116.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

Designação de secretário, efectuada em 20 de Setembro de 2005:
Henrique José Mendes da Rocha Ferreira, casado, Rua do Dr. Paula

Borba, 33, 1.º, esquerdo, Setúbal; suplente — Pedro Miguel de Olivei-
ra Mascarenhas Rodrigues, solteiro, Praça do Brasil, 16, 3.º, esquerdo,
Setúbal.

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 27 de Setembro de 2005.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2005. — A Conservadora, Maria Helena Nobre
Palma Rosa dos Santos Frederico. 2011059631

SINES

EDANCOROPE — FABRICAÇÃO COMÉRCIO
E MONTAGEM DE ISOLAMENTOS INDUSTRIAIS, L.DA

Sede: Rua de Alexandre Herculano, bloco 51, Sines

Conservatória do Registo Comercial de Sines. Matrícula n.º 00940/
051111; identificação de pessoa colectiva n.º 507296117; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 03/051111.
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Certifico que, por escritura de 27 de Abril de 2005, lavrada no
Cartório Notarial do Centro de Formalidades das Empresas de Setú-
bal, foi constituída a sociedade em epígrafe entre Jorge Manuel da
Silva Garcia e Joana Vanessa Sequeira Garcia, que se regerá pelas clá-
usulas e condições constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma EDANCAROPE — Fabricação,
Comércio e Montagem de Isolamentos Industriais, L.da

2 — A sociedade tem a sua sem na Rua de Alexandre Herculano,
bloco 51, freguesia e concelho de Sines.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem cria-
das agências, filiais, delegações, sucursais ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na fabricação, comércio e monta-
gem de isolamentos industriais.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e corresponde à soma de duas quotas: uma valor nominal de
quatro mil e quinhentos euros, pertencente ao sócio Jorge Manuel da
Silva Garcia; e uma do valor nominal de quinhentos euros, pertencen-
te à sócia Joana Vanessa Sequeira Garcia.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete a sócios ou a não sócios.

2 — Para a sociedade ficar obrigada é suficiente a intervenção de
um gerente.

3 — Fica desde já nomeado gerente o sócio Jorge Manuel da Silva
Garcia.

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.

Conferido, está conforme.

13 de Dezembro de 2005. — A Conservadora Interina, Luísa Maria
Fernandes Bento. 2010073800

RECIPNEU — EMPRESA NACIONAL
DE RECICLAGEM DE PNEUS, L.DA

Sede: Ed. Recipneu, Parque Industrial de Sines,
Montefeio, Sines

Conservatória do Registo Comercial de Sines. Matrícula n.º 00542/
270696; identificação de pessoa colectiva n.º 503698156; data da
apresentação: 051129.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito na pasta respectiva dos documentos de prestação de contas
relativas ao exercício do ano de 2004.

Conferido, está conforme.

14 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Maria dos
Santos Viriato. 2010073827

VIANA DO CASTELO
PAREDES DE COURA

TÁXI VELOSO & MALHEIRO, L.DA

Sede: Cossourado, Cossourado, Paredes de Coura

Conservatória do Registo Comercial de Paredes de Coura. Matrícula
n.º 00165/010406; identificação de pessoa colectiva n.º 505326590;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 01/051207.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Averbamento n.º 1, apresentação n.º 01/051207.
Facto: cessação de funções da gerente Maria Fernanda Malheiro de

Sousa.
Data: 30 de Novembro de 2005.
Causa: renúncia.

Está conforme o original.

9 de Dezembro de 2005. — A Ajudante, Judite do Céu de Carvalho
Correia Alves Gomes. 2007718855

BARREIRO FERNANDES & BARBOSA, L.DA

Sede: Rua do Dr. José Gomes Moreira, 130, rés-do-chão,
direito, Resende, Paredes de Coura

Conservatória do Registo Comercial de Paredes de Coura. Matrícula
n.º 183/020220; identificação de pessoa colectiva n.º 505808684;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 01/051213.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Facto: dissolução e encerramento da liquidação.
Data da deliberação e aprovação das contas: 31 de Outubro de 2005.

Está conforme o original.

13 de Dezembro de 2005. — A Ajudante, Judite do Céu de
Carvalho Correia Alves Gomes. 2007718863

PONTE DE LIMA

PEREIRA E FILHO, L.DA

Sede: Cancela, Ribeira, 4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 68/681112; identificação de pessoa colectiva n.º 5004486689;
inscrição n.º 14 e averbamento n.º 02 à inscrição n.º 1; números e
data das apresentações: 05, 07 e 11/20051209.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Inscrição n.º 14.
Designação de gerente.
Designado gerente Maria Hermínia Ferreira Dias, casada.
Data da deliberação: 2 de Dezembro de 2005.
Averbamento n.º 02 à inscrição n.º 1.
Foi registada a mudança da sede para o lugar de Cancela, freguesia

da Ribeira, Ponte de Lima.

Conferida, está conforme.

9 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Dantas da Costa Vital. 2007885212

TRABLIMIA — SAÚDE, HIGIENE E SEGURANÇA
NO TRABALHO, L.DA

Sede: Urbanização do Olho Marinho, bloco 1, rés-do-chão,
4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 905/20010316; identificação de pessoa colectiva n.º 505339854;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 08/20051209.

Certifico que pela inscrição n.º 2, foi exarada a dissolução e encer-
ramento da liquidação da sociedade em epígrafe, tendo as contas sido
aprovadas em 17 de Novembro de 2005.

Conferida, está conforme.

9 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Dantas da Costa Vital. 2007885204
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FONTÁXI — TRANSPORTE EM TÁXI, L.DA

Sede: Casa do Povo, Fontão, 4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 848/20000726; identificação de pessoa colectiva n.º 505072963;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 14/20051130.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, e pela inscri-
ção n.º 4, foi registada a designação de gerente.

Designado gerente Gil Pires Fernandes, casado, em 1 de Outubro de
2005.

Conferida, está conforme.

9 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Dantas da Costa Vital. 2007885441

CONSTRUÇÕES CORSE 2005, L.DA

Sede: Badela, Fornelos, 4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 1424/20050502; identificação de pessoa colectiva
n.º 507221770; averbamento n.º 01 à inscrição n.º 1 e inscrição
n.º 3; números e data das apresentações: of. 06 e 07/20051130.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Averbamento n.º 01 à inscrição n.º 1.
Cessação das funções de gerente de José António Guimarães Lou-

reiro, em 31 de Outubro de 2005, por renúncia.
Inscrição n.º 3.
Foi designado gerente Beatriz Carla Ferreira de Oliveira, divorciada.
Data da designação: 31 de Outubro de 2005.

Está conforme.

9 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Dantas da Costa Vital. 2007885425

MEDISTAR — SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Prédio Cruzeiro, fracção F, Arca, 4990 Ponte de Lima

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, através da
inscrição n.º 5 foi registada a alteração parcial do contrato da socie-
dade quanto aos seus artigos 1.º, 3.º, e n.º 1 do 4.º, os quais passaram
a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação MEDISTAR — Sociedade de
Mediação Imobiliária, L.da, e tem a sua sede no Prédio Cruzeiro, frac-
ção F, freguesia de Arca, concelho de Ponte de Lima.

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 Vítor
Alexandre de Brito Rodrigues Fernandes e Ângela Margarida Oliveira
Pereira.

ARTIGO 4.º

1 — A administração da sociedade, remunerada ou não conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem aos gerentes que vierem a ser designados na mesma, ficando
desde já nomeado gerente o sócio Vítor Alexandre de Brito Rodrigues
Fernandes.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme o seu original.

21 de Novembro 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Inês da Silva
Varela. 2007885263

CORREIA & GONÇALVES, L.DA

Sede: Crasto, Ribeira, 4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 619/970206; identificação de pessoa colectiva n.º 503822078;
número e data da entrada: 01/20051213.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe refe-
rentes ao exercício do ano de 2004.

13 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Inês da
Silva Varela. 2007310813

O. C.  P. — ORGANIZAÇÃO DE CONTABILIDADE
E PROJECTOS, L.DA

Sede: largo do Dr. António Magalhães, 32, 4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 606/960911; identificação de pessoa colectiva n.º 503742490;
número e data da entrada: 02/20051213.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe refe-
rentes ao exercício do ano de 2004.

13 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Inês da
Silva Varela. 2006073958

CONSTRUÇOES SÁ & DANTAS, L.DA

Sede: Arestim, Brandara, 4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 1067/20011029; identificação de pessoa colectiva n.º 505706679;
número e data da entrada: 03/20051213.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe refe-
rentes ao exercício do ano de 2004.

13 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Inês da
Silva Varela. 2006073869

JARDIM RURAL — SERVIÇOS DE JARDINAGEM, L.DA

Sede: Edifício do Lameirão, bloco 2, 2.ª fase, 4990
Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 835/20000530; identificação de pessoa colectiva n.º 505016486;
número e data da entrada: 05/20051215.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe refe-
rentes ao exercício do ano de 2004.

16 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Inês da
Silva Varela. 2006073940

HORTO DA ROSEIRA COMÉRCIO PLANTAS
E ACESSÓRIOS DE JARDIM, L.DA

Sede: Quinta da Roseira, 4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 1324/20031223; identificação de pessoa colectiva n.º 506802523;
número e data da entrada: 01/20051215.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe refe-
rentes ao exercício do ano de 2004.

16 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Inês da
Silva Varela. 2006073931
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CARLOS FERNANDO DE PUGA BARBOSA,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Areosa, Rebordões, Santa Maria, 4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 1394/20041213; identificação de pessoa colectiva n.º 507112288;
número e data da entrada: 02/20051215.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe refe-
rentes ao exercício do ano de 2004.

16 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Inês da
Silva Varela. 2007304880

AGOSTINHO LIMA & CERQUEIRA, L.DA

Sede: Azenha, Rebordões, Santa Maria, 4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 570/951229; identificação de pessoa colectiva n.º 503566934;
número e data da entrada: 01/20051216.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe refe-
rentes ao exercício do ano de 2004.

16 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Inês da
Silva Varela. 2007304775

SOCIEDADE CONSTRUÇÃO CIVIL RIVALENSE, L.DA

Sede: Moselos, Refoios, 4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 1009/20010822; identificação de pessoa colectiva n.º 505682397;
número e data da entrada: 6/20051215.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe refe-
rentes ao exercício do ano de 2004.

16 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Adelisa Maria
de Magalhães Vieira Pereira Velho. 2007885450

O TIC-TÁC — CHURRASQUEIRA, L.DA

Sede: loteamento da Escola Secundária, lote 2, bloco 1,
2.ª fase, 4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 800/20000104; identificação de pessoa colectiva n.º 504342380;
número e data da entrada: 3/20051215.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe refe-
rentes ao exercício do ano de 2004.

16 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Adelisa Maria
de Magalhães Vieira Pereira Velho. 2006073974

PASTELARIA E CONFEITARIA — O MANJERICO
DA ELSA, L.DA

Sede: Rua do Dr. Manuel Pereira de Melo, 2.ª fase
da Urbanização do Sobral, lote 1, rés-do-chão, fracção V,

4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 1222/20021113; identificação de pessoa colectiva n.º 506360202;
número e data da entrada: 2/20051216.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe refe-
rentes ao exercício do ano de 2004.

16 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Adelisa Maria
de Magalhães Vieira Pereira Velho. 2007304783

ALMEIDA & SOUSA — SERVIÇOS DE PICHELARIA, L.DA

Sede: Teside, Ribeira, 4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 852/20000913; identificação de pessoa colectiva n.º 505114674;
número e data da entrada: 4/20051215.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas da sociedade em epígrafe refe-
rentes ao exercício do ano de 2004.

16 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Adelisa Maria
de Magalhães Vieira Pereira Velho. 2006073915

VILA NOVA DE CERVEIRA

TRANSPORTES ABELOSO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Cerveira. Ma-
trícula n.º 523; identificação de pessoa colectiva n.º 506943437;
inscrição n.º 6; números e data das apresentações: 03 e 04/051206.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efectu-
ado o seguinte acto de registo:

Cessação de funções de gerente de Abelardo Rogelio Lopez Somo-
roza, por renúncia em 2 de Dezembro de 2005.

Foi ainda registada a designação de gerente de Maria Dolores Pon-
ce Santana, casada, Rua Juan Diaz Solis, 18, Cartaya, Huelva, Espa-
nha.

Deliberação: 2 de Dezembro de 2005.

Conferida, está conforme o original.

9 de Dezembro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Joaquim
Domingos Martins Conde Gonçalves. 2005709085

AUTONOMIA — TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Cerveira. Ma-
trícula n.º 317; identificação de pessoa colectiva n.º 504895478;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 02/051212.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efectu-
ado o seguinte acto de registo:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 12 de Dezembro de 2005.

Conferida, está conforme o original.

12 de Dezembro de 2005. — O Primeiro-Ajudante, Joaquim
Domingos Martins Conde Gonçalves. 2005709107

VILA REAL
MESÃO FRIO

A CONSTRUTORA DE DONSUMIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mesão Frio. Matrícula n.º 80/
000913; identificação de pessoa colectiva n.º 505123940;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 01/20051209.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação de funções de gerente de António Joaquim Rodrigues Araújo.

Averbamento n.º  1 à inscrição n.º 01; apresentação of. 01/
20051209.

Cessação de funções do gerente António Joaquim Rodrigues Araú-
jo, por renúncia.

Data: 13 de Setembro de 2005.

9 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Helena da
Silva Santos. 2009974212

 SOCIEDADE AGRÍCOLA QUINTA DOS MELROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mesão Frio. Matrícula n.º 130/
20051207; identificação de pessoa colectiva n.º P 507462750;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 01/20051207.
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Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a denominação sociedade Agrícola Quinta dos
Melros, L.da, vai ter a sua sede na freguesia de Oliveira, concelho de
Mesão Frio e tem o seu início a partir de hoje.

§ único. Por simples deliberação da gerência à sede social pode ser
deslocada para outro local do mesmo concelho ou concelho limítro-
fe, bem como criar sucursais, filiais, agências ou outras formas de
representação, após deliberação favorável da assembleia geral.

2.º

A sociedade tem por objecto social a viticultura.

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de cinco
mil euros e corresponde à soma de quatro quotas, sendo uma de três
mil euros, pertencente ao sócio Artur Agostinho Pereira Pinto Mel-
ro, outra de mil euros pertencente à sócia Teresa Maria Ferreira
Cardoso Rego, outra de quinhentos euros pertencente ao sócio Nuno
Filipe Rego Melro e uma outra no valor de quinhentos euros perten-
cente à sócia Ana Luísa Rego Melro.

§ único. Todos os sócios ficam desde já obrigados a fazer presta-
ções suplementares de capital, até ao montante de cem mil euros.

4.º

A cessão total ou parcial de quotas, bem como a sua divisão, são
livremente permitidas entre os sócios, seus cônjuges, descendentes ou
ascendentes; em relação a estranhos à sociedade, depende do consen-
timento dos demais sócios, a quem assistirá o direito de preferência.

5.º

A gerência social dispensada de caução e remunerada ou não, con-
forme o que for deliberado em assembleia geral, fica a pertencer ao
sócio Artur Agostinho Pereira Pinto Melro.

6.º

Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos, bem
como para a representar em juízo e fora dele, é necessária apenas a
assinatura do gerente. Para meros actos de expediente apenas é exi-
gida a assinatura de qualquer um dos sócios.

7.º

As assembleias gerais para as quais a Lei não prescreva outros pra-
zos e formalidades especiais, serão convocadas por cartas registadas
endereçadas aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias.

8.º

Por morte ou interdição de qualquer um dos sócios, suceder-lhe-ão
os respectivos herdeiros que entre si nomearão um que a todos repre-
sente na sociedade enquanto a quota se mantiver indivisa.

9.º

Em caso de falência ou insolvência e penhor, que recaia sobre a
quota de qualquer sócio, a sociedade poderá determinar a amortização
da respectiva quota pelo valor do último balanço anual.

10.º

Aos lucros anuais, depois de deduzidos da reserva legal, será dado
destino de acordo com o que for deliberado em assembleia geral.

11.º

A gerência fica desde já autorizada a proceder ao levantamento do
capital social para fazer face às despesas de instalação da sociedade.

Conferi. Está conforme.

7 de Dezembro de 2005. —  A Segunda-Ajudante, Maria Edite da
Conceição Alves. 2009974204

SABROSA

OURIVESARIA LI DOURO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sabrosa. Matrícula n.º 00039/
920611; identificação de pessoa colectiva n.º 502781327; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 01/20051124.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao registo de disso-
lução e encerramento da liquidação, com as contas aprovadas em 10
de Novembro de 2005.

28 de Novembro de 2005. — A Ajudante, Maria da Glória Marques
Ferreira de Araújo Morgado. 2009282981

VALPAÇOS

CRESCER ENTRE LINHAS — CENTRO CLÍNICO
TERAPÊUTICO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valpaços. Matrícula n.º 00426/
051124; identificação de pessoa colectiva n.º P 507530640; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20051124.

Certifico que Sandrina Fidalgo de Sousa, solteira, maior, constituiu
a sociedade em epígrafe, por escritura de 21 de Novembro de 2005,
de fls. 53 a fls. 54, livro L-8, no Cartório Notarial de Arouca a cargo
de Maria de Lurdes Carvalho Martins da Silva, que se rege pelo se-
guinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Crescer entre Linhas — Centro Clíni-
co Terapêutico, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede no Edifício To-
ronto, Loja 5, na Avenida de Nossa Senhora da Saúde, freguesia e
concelho de Valpaços, pessoa colectiva com o número provisório de
identificação P 507530640 e o código de actividade 93050.

§ único. Por simples decisão da gerência a sociedade poderá trans-
ferir a sua sede para outro local do mesmo concelho ou concelhos
limítrofes, bem como criar ou encerrar filiais, sucursais ou qualquer
outra forma de representação social.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na prestação de serviços de terapia da fala.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social integralmente realizado em dinheiro é de cin-
co mil euros, correspondente a uma quota de igual valor nominal,
pertencente à única sócia Sandrina Fidalgo de Sousa.

2 — Poderão ser exigidas à sócia única prestações suplementares
de capital até ao décuplo do capital social.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme decisão da
sócia única, fica a cargo de um ou mais gerentes, conforme deliberado
em assembleia geral, sendo a sócia única desde já nomeada gerente.

§ único. Para validamente representar e obrigar a sociedade em todos
os seus actos e contratos é suficiente a intervenção de um gerente.

ARTIGO 5.º

A sócia única fica autorizada a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade que sirvam a prossecução do seu objecto social.

§ único. Os negócios jurídicos entre a sócia única e a sociedade
obedecem à forma legalmente prescrita e, em todos os casos, devem
observar a forma escrita.

Está conforme o original.

12 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Luísa
Real Mesquita. 2011381851

TÂMEGA RENT — ALUGUER AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valpaços. Matrícula n.º 00424/
051122; identificação de pessoa colectiva n.º P 507493621; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20051122.

Certifico que Carlos Manuel Martins Moutinho e Alexandre Mi-
guel da Cruz Araújo, casados, constituíram a sociedade em epígrafe,
por escritura de 28 de Outubro de 2005, de fls. 88 a fls. 89 v.º, livro
n.º 207-D, no Cartório Notarial Valpaços, que se rege pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Tamega Rent — Aluguer Auto-
móveis, L.da, e tem a sua sede na Avenida do Dr. Francisco Sá Car-
neiro, 44, nesta cidade de Valpaços.
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§ único. Por simples deliberação a gerência poderá transferir a sede
social para qualquer outro local do mesmo concelho ou concelhos
limítrofes, bem como criar ou encerrar filiais ou qualquer outra forma
de representação social, quer em território nacional quer no estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em aluguer de veículos automó-
veis.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinquenta
mil euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais, de vinte e cin-
co mil euros, pertencentes uma a cada um dos sócios Carlos Manuel
Martins Moutinho e Alexandre Miguel da Cruz Araújo.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunerada
ou não conforme for deliberado em assembleia geral, fica a cargo dos
gerentes, sócios ou não sócios.

2 — Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos é
necessária a assinatura conjunta de dois gerentes.

3 — Em ampliação dos poderes normais a gerência, poderá com-
prar, dar e tomar de arrendamento ou locação quaisquer bens, para e
da sociedade, mesmo em leasing, independentes dos prazos, podendo
alterar os respectivos contratos.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas é livre entre os sócios. A cessão a estranhos
depende do consentimento da sociedade, que terá sempre o direito de
preferência.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementares ou
suprimentos até ao montante de cinquenta vezes o capital social nas
condições que vierem a ser estabelecidas em assembleia geral.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu, em sociedades reguladas por
leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 8.º

Os lucros líquidos apurados, depois de deduzida a percentagem para
o fundo de reserva legal, será dado o destino que vier a ser deliberado
em assembleia geral e serão repartidos pelos sócios na proporção das
suas quotas.

Disseram ainda os outorgantes que deliberam nomear gerentes da
sociedade os sócios Carlos Manuel Martins Moutinho e Alexandre
Miguel da Cruz Araújo.

Está conforme o original.

12 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Luísa
Real Mesquita. 2011381860

AUCAMA — COMPLEXO AGRO-INDUSTRIAL
VALPACENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valpaços. Matrícula n.º 00042/
731219; identificação de pessoa colectiva n.º 500032815;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 9 e inscrição n.º 11; números e
data das apresentações: 4 e 5/20051125.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram regista-
dos os seguintes actos:

a) Cessação de funções do gerente Joaquim Manuel de Sousa Pinto
Arouca, em 6 de Setembro de 2005, por falecimento;

b) Nomeação de gerente de Beatriz da Piedade Coimbra Pinto Arou-
ca, nomeada em 21 de Setembro de 2005.

Está conforme o original.

12 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Luísa
Real Mesquita. 2011381827

DELMAR RODRIGUES, MÁQUINAS & ESCAVAÇÕES,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valpaços. Matrícula n.º 00427/
051125; identificação de pessoa colectiva n.º P 507525442; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 9/20051125.

Certifico que Delmar Maltez Rodrigues constituiu a sociedade em
epígrafe, por documento particular de 10 de Novembro de 2005, que
se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Delmar Rodrigues, Máquinas &
Escavações — Unipessoal, L.da, e tem a sua sede no lugar de Junquei-
ra, freguesia de São João de Corveira, concelho de Valpaços.

§ único. A sociedade poderá mudar a sua sede para qualquer local
do concelho ou concelhos limítrofes, abrir ou encerrar estabelecimen-
tos e filiais, sem que para isso seja necessário a outorga de novo do-
cumento particular.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto social o aluguer de máquinas de terra-
planagens.

ARTIGO 3.º

O capital social, já integralmente realizado em dinheiro é de 5000
euros, e corresponde a uma só quota de igual valor correspondente do
único sócio Delmar Maltez Rodrigues.

ARTIGO 4.º

O sócio poderá fazer à sociedade prestações suplementares até ao
décuplo do montante do capital social.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade será exercida pelo sócio único ou por ge-
rentes por si designados em acta, nos termos do n.º 2 do artigo 270.º-
-E do código das sociedades Comerciais.

§ único. Fica desde já designado gerente o sócio Delmar Maltez
Rodrigues, que obedece ao requisito imposto pelo n.º 1 do artigo 270.º-C
do Código das sociedades Comerciais.

ARTIGO 6.º

Em todos os actos e contratos respeitantes à sociedade, esta obri-
ga-se pela assinatura do sócio único, no caso de este ser o único ge-
rente ou pela assinatura conjunta de dois gerentes em caso de gerên-
cia plural.

ARTIGO 7.º

Para efeitos do disposto no artigo 270.º-F do Código das sociedades
Comerciais, fica o sócio autorizado a celebrar negócios jurídicos coma
sociedade, para a prossecução do objecto desta.

Está conforme o original.

12 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Luísa
Real Mesquita. 2011381843

VILA POUCA DE AGUIAR

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES GRANJA
& MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Pouca de Aguiar. Matrícula
n.º 105/19880527; identificação de pessoa colectiva n.º 501987770;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
01/20051206.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Cessação de funções do gerente, José António Rodrigo Martins,
por renúncia em 6 de Junho de 2005.

Conferida, está conforme.

13 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Luísa Vital
da Silva Aguiar. 2005701572

VILA REAL

DOMUS EOLIA — PRODUÇÃO DE ENERGIAS
RENOVÁVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 2077;
identificação de pessoa colectiva n.º 506510700; inscrição n.º 03;
número e data da apresentação: 01/12122005.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
deslocação da sede social para a Rua de Sá da Bandeira, 567, 1.º, fre-
guesia de Santo Ildefonso, Porto.

Está conforme.

15 de Dezembro de 2005. — O Ajudante Principal, Victor Manuel
de Azevedo Teixeira. 2010107306

VISEU
LAMEGO

TRANSCAMELO — TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lamego. Matrícula n.º 00657/
990428; identificação de pessoa colectiva n.º 501544151; número
e data da apresentação: AN-16/20050629.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos ao registo de prestação de contas do ano de 2004 da
sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

13 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Dirce Maria de
Paiva Ribeiro Lobão Ferreira. 2008182010

NATURIMONT — DESPORTO AVENTURA
E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lamego. Matrícula n.º 00618/
980417; identificação de pessoa colectiva n.º 504138928; número
e data da apresentação: AN-08/20050629.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos ao registo de prestação de contas do ano de 2004 da
sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

12 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Dirce Maria de
Paiva Ribeiro Lobão Ferreira. 2008179850

CONSTRUÇÕES JOAQUIM E TEIXEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lamego. Matrícula n.º 00916/
20031010; identificação de pessoa colectiva n.º 506681920; nú-
mero e data da apresentação: AN-07/20050629.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos ao registo de prestação de contas do ano de 2004 da
sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

12 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Dirce Maria de
Paiva Ribeiro Lobão Ferreira. 2008179842

DECORAÇÕES GUERRA & GERALDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lamego. Matrícula n.º 00272/
880510; identificação de pessoa colectiva n.º 501990194; número
e data da apresentação: AN-24/20050628.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos ao registo de prestação de contas do ano de 2004 da
sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

12 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Dirce Maria de
Paiva Ribeiro Lobão Ferreira. 2008179737

VAPOR X — LAVAGEM E PASSAGEM DE ROUPA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lamego. Matrícula n.º 00487/
951016; identificação de pessoa colectiva n.º 503504688; número
e data da apresentação: AN-19/20050629.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos ao registo de prestação de contas do ano de 2004 da
sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

13 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Dirce Maria de
Paiva Ribeiro Lobão Ferreira. 2008182045

MAFALDA CABRAL MENDONÇA, FISIOTERAPIA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lamego. Matrícula n.º 00951/
20040504; identificação de pessoa colectiva n.º 506900215; nú-
mero e data da apresentação: AN-18/20050629.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos ao registo de prestação de contas do ano de 2004 da
sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

13 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Dirce Maria de
Paiva Ribeiro Lobão Ferreira. 2008182037

TINTURARIA E LAVANDARIA SARLI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lamego. Matrícula n.º 00266/
880128; identificação de pessoa colectiva n.º 501927760; número
e data da apresentação: AN-17/20050629.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos ao registo de prestação de contas do ano de 2004 da
sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

13 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Dirce Maria de
Paiva Ribeiro Lobão Ferreira. 2008182029

ÂNGELA MARIA MARQUES DE CARVALHO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lamego. Matrícula n.º 00864/
20021219; identificação de pessoa colectiva n.º 506307689; nú-
mero e data da apresentação: AN-26/20050628.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos ao registo de prestação de contas do ano de 2004 da
sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

12 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Dirce Maria de
Paiva Ribeiro Lobão Ferreira. 2008179753

CARVALHO, ARAÚJO & FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lamego. Matrícula n.º 00906/
20030828; identificação de pessoa colectiva n.º 506237630; nú-
mero e data da apresentação: AN-28/20050628.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos ao registo de prestação de contas do ano de 2004 da
sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

12 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Dirce Maria de
Paiva Ribeiro Lobão Ferreira. 2008179788

TACOPOR — COLOCAÇÃO DE PORTAS
E REVESTIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lamego. Matrícula n.º 00673/
990826; identificação de pessoa colectiva n.º 504343319; número
e data da apresentação: AN-15/20050629.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos ao registo de prestação de contas do ano de 2004 da
sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

13 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Dirce Maria de
Paiva Ribeiro Lobão Ferreira. 2008179915

MESQUITA & ALMEIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lamego. Matrícula n.º 00526/
960730; identificação de pessoa colectiva n.º 503686743; número
e data da apresentação: AN-25/20050628.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos ao registo de prestação de contas do ano de 2004 da
sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

12 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Dirce Maria de
Paiva Ribeiro Lobão Ferreira. 2008179745

PIPA ALUMÍNIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lamego. Matrícula n.º 00986/
20030529; identificação de pessoa colectiva n.º 506539610; nú-
mero e data da apresentação: AN-27/20050628.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos ao registo de prestação de contas do ano de 2004 da
sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

12 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Dirce Maria de
Paiva Ribeiro Lobão Ferreira. 2008179770

FRILAMEGO — EQUIPAMENTOS HOTELEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lamego. Matrícula n.º 00327/
901204; identificação de pessoa colectiva n.º 502473495; número
e data da apresentação: AN-14/20050629.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos ao registo de prestação de contas do ano de 2004 da
sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

13 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Dirce Maria de
Paiva Ribeiro Lobão Ferreira. 2008179907

VIRIATO & ADÃO — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lamego. Matrícula n.º 00603/
980204; identificação de pessoa colectiva n.º 504108433; número
e data da apresentação: AN-13/20050629.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos ao registo de prestação de contas do ano de 2004 da
sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

13 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Dirce Maria de
Paiva Ribeiro Lobão Ferreira. 2008179893

TEIXEIRA & REIS — CAFÉ SNACK-BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lamego. Matrícula n.º 00727/
20001207; identificação de pessoa colectiva n.º 505194210; nú-
mero e data da apresentação: AN-12/20050629.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos ao registo de prestação de contas do ano de 2004 da
sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

13 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Dirce Maria de
Paiva Ribeiro Lobão Ferreira. 2008179885

CLIMECA, CLIMATIZAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lamego. Matrícula n.º 00432/
940124; identificação de pessoa colectiva n.º 503124397; número
e data da apresentação: AN-11/20050629.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos ao registo de prestação de contas do ano de 2004 da
sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

13 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Dirce Maria de
Paiva Ribeiro Lobão Ferreira. 2008179877

DOUROVETE — CLÍNICA VETERINÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lamego. Matrícula n.º 00496/
951229; identificação de pessoa colectiva n.º 503552828; número
e data da apresentação: AN-10/20050629.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos ao registo de prestação de contas do ano de 2004 da
sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

13 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Dirce Maria de
Paiva Ribeiro Lobão Ferreira. 2008179869

NOVATERM — SOCIEDADE DE COMBUSTÍVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lamego. Matrícula n.º 00963/
20040928; identificação de pessoa colectiva n.º 507022726; nú-
mero e data da apresentação: AN-29/20050628.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos ao registo de prestação de contas do ano de 2004 da
sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

12 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Dirce Maria de
Paiva Ribeiro Lobão Ferreira. 2008179796

RIBEIRO & ILDEFONSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lamego. Matrícula n.º 00336/
910221; identificação de pessoa colectiva n.º 502521694; número
e data da apresentação: AN-30/20050628.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos ao registo de prestação de contas do ano de 2004 da
sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

12 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Dirce Maria de
Paiva Ribeiro Lobão Ferreira. 2008179800

JOSÉ ANTÓNIO DA FONSECA AUGUSTO GUEDES,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lamego. Matrícula n.º 00865/
20021226; identificação de pessoa colectiva n.º 505961679; nú-
mero e data da apresentação: AN-31/20050628.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos ao registo de prestação de contas do ano de 2004 da
sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

12 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Dirce Maria de
Paiva Ribeiro Lobão Ferreira. 2008179818

JOÃO MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lamego. Matrícula n.º 00777/
20010730; identificação de pessoa colectiva n.º 505489279; nú-
mero e data da apresentação: AN-32/20050628.



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIE N.º 86 — 4 de Maio de 20068734

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos ao registo de prestação de contas do ano de 2004 da
sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

12 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Dirce Maria de
Paiva Ribeiro Lobão Ferreira. 2008179826

SANTOS & JESUS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lamego. Matrícula n.º 00208/
830221; identificação de pessoa colectiva n.º 501356290; número
e data da apresentação: AN-33/20050628.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos ao registo de prestação de contas do ano de 2004 da
sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

12 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Dirce Maria de
Paiva Ribeiro Lobão Ferreira. 2008179834

RCB — DESIGN E PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lamego. Matrícula n.º 00745/
20010329; identificação de pessoa colectiva n.º 505395916; nú-
mero e data da apresentação: AN-06/20050628.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos ao registo de prestação de contas do ano de 2004 da
sociedade em epígrafe.

Conferida, está conforme.

29 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Dirce Maria de
Paiva Ribeiro Lobão Ferreira. 2008179516

CASTELINHO E S. DOMINGOS — TURISMO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lamego. Matrícula n.º 01014/
20051117; identificação de pessoa colectiva n.º 504204190; ins-
crição n.º 8; número e data da apresentação: 01/20051117.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
8 — Apresentação n.º 01/20051117.
Facto: alteração parcial do pacto, conforme os artigos integral-

mente reproduzidos:

CAPÍTULO I

Firma, sede e objecto

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Castelinho e S. Domingos —
Turismo, S. A.

2 — Por deliberação da administração pode a sociedade criar ou
extinguir sucursais, agências, delegações ou outras formas locais de
representação no território nacional ou no estrangeiro, quando e onde
julgar conveniente.

ARTIGO 2.º

A sede social situa-se na Quinta do Cabouco, em Cambres, Lame-
go, podendo ser deslocada para outro local, por decisão do conselho
de administração.

ARTIGO 3.º

O objecto social consiste na internacionalização, divulgação, ges-
tão, animação e organização de eventos sociais e culturais, hotelaria
e produtos regionais.

ARTIGO 4.º

A sociedade pode associar-se com outras pessoas jurídicas, designa-
damente em novas sociedades, em agrupamentos complementares de
empresas ou em agrupamentos europeus de interesse económico e pode
adquirir ou alienar participações sociais em sociedades nacionais ou
estrangeiras com objecto igual ou diferente do seu e em sociedades
reguladas por leis especiais, sempre mediante simples decisão da ad-
ministração.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 5.º

1 — O capital social, integralmente subscrito, é de quinhentos mil
euros e encontra-se totalmente realizado em dinheiro.

2 — O capital encontra-se dividido em cem mil, duzentas e qua-
renta e uma acções, com o valor nominal de quatro euros e noventa
e nove cêntimos, cada acção.

3 — Os accionistas podem fazer à sociedade os suprimentos de que
esta carecer, gratuitos ou onerosos, podendo também vir a ser-lhes
exigidas prestações suplementares, acessórias, de capital, até ao do-
bro do valor nominal das acções nominativas, conforme deliberado
em assembleia geral.

ARTIGO 6.º

1 — As acções serão nominativas ou ao portador simples; poden-
do as acções nominativas ser convertidas em acções ao portador des-
de que requerido pelo seu titular ao conselho de administração e que
este, após deliberação, autorize a conversão, ficando as despesas da
conversão a cargo do respectivo titular.

2 — Serão emitidos títulos incorporando 1, 5, 10, 100, 1000 e
10 000 acções, assinados pelo presidente do conselho de administra-
ção ou por dois administradores, podendo as assinaturas ser de chan-
cela por eles autorizada.

3 — A sociedade poderá emitir acções preferenciais sem direito a
voto, até ao limite legalmente fixado se o houver, as quais poderão
ser remíveis pelo seu valor nominal, acrescido ou não de um pré-
mio, competindo à assembleia geral tal deliberação, bem como, a
definição do método de cálculo do prémio de remissão, se for esse
o caso.

4 — As acções ordinárias podem ser convertidas em acções prefe-
renciais sem voto e vice-versa, em ambos os casos a pedido dos inte-
ressados, desde que estejam observadas as formalidades legais prévias
para o efeito.

5 — A sociedade pode adquirir acções próprias, por deliberação da
assembleia geral ou do conselho de administração nos casos previstos
na lei.

6 — A sociedade poderá amortizar acções, a pedido do seu titular
ou no caso deste não poder dispor livre e validamente delas, sendo
que tal amortização se fará pelo seu valor nominal.

7 — A Administração fica desde já autorizada, nos cinco anos se-
guintes, a proceder a aumentos de capital, por uma ou mais vezes,
por entradas em dinheiro ou por incorporação de reservas legalmente
admissíveis, até ao montante de dois milhões de euros, no momento
que achar oportuno, independentemente de deliberação da assembleia
geral.

8 — A transmissão de acções nominativas fica dependente do con-
sentimento do conselho de administração, devendo este pronunciar-
-se no prazo máximo de 30 dias, sob pena da transmissão em causa
poder ser livremente efectuada.

9 — Sendo recusado o consentimento pelo conselho de adminis-
tração terá este que fazer adquirir as acções por pessoa ou entidade à
sua escolha, accionista ou não, nas mesmas condições de negócio para
que foi solicitado o consentimento.

10 — Demonstrando-se que no pedido de consentimento houve si-
mulação de preço, a respectiva aquisição far-se-á pelo valor real deter-
minado com base no estado da sociedade no momento da deliberação.

11 — Se a transmissão de acções nominativas for consentida pela
administração têm os accionistas direitos de preferência, nas mesmas
condições do negócio, e na proporção das acções detidas.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá emitir obrigações de todos os tipos previstos
na lei, por decisão da administração e nas condições por ela estabele-
cidas.

CAPÍTULO III

Administração e fiscalização

ARTIGO 8.º

1 — A sociedade é gerida por um conselho de administração com-
posto por três ou cinco membros efectivos, podendo ter um ou dois
suplentes.

2 — Os membros do conselho de administração são eleitos pela
assembleia geral, com ou sem remuneração, e se sim, na modalidade
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que for deliberada, podendo a remuneração dos membros da adminis-
tração consistir, parcialmente, numa percentagem até 20 % dos lu-
cros da sociedade.

3 — Os membros do conselho de administração caucionarão ou não
o exercício do seu cargo conforme for deliberado pela assembleia geral
no momento da sua eleição.

4 — Em caso de morte, renuncia ou impedimento de membros dos
órgãos sociais, as vagas serão preenchidas por deliberações dos acci-
onistas.

5 — O presidente do conselho de administração tem voto de qua-
lidade nas reuniões do conselho de administração, podendo os seus
membros votar por correspondência, a solicitação do presidente.

ARTIGO 9.º

1 — À Administração são atribuídos os mais amplos poderes de ges-
tão e representação da sociedade, em juízo ou fora dele, sem qualquer
limitação que não seja imposta por lei, podendo, designadamente:

a) Adquirir, vender, trocar, hipotecar ou por qualquer outra forma
alienar ou onerar os bens da sociedade, bem como os direitos a ela
inerentes, sejam eles bens imóveis ou não, incluindo acções, quotas e
obrigações, dá-los de locação ou reconhecer direitos sobre eles;

b) Contrair empréstimos ou outro tipo de financiamentos no mer-
cado nacional ou estrangeiro;

c) Representar a sociedade em juízo ou fora dele, propor acções,
transigir e desistir das mesmas, assim como se comprometer em arbi-
tragens.

2 — A sociedade obriga-se em quaisquer negócios jurídicos ou do-
cumentos pela assinatura de um administrador ou por mandatário da
sociedade no estrito âmbito do respectivo mandato.

3 — A administração poderá nomear mandatário ou mandatários
para a prática de determinados actos ou categorias de actos, os quais
deverão especificamente constar da deliberação da administração.

4 — A administração da sociedade poderá nomear um administra-
dor delegado, devendo expressamente constar da deliberação da admi-
nistração quais os actos que são delegados.

5 — Os administradores ficam autorizados a praticar por si, direc-
ta ou indirectamente, negócios ou actividades concorrentes com os
da sociedade.

ARTIGO 10.º

A fiscalização das operações da sociedade competirá a um fiscal
único e respectivo suplente, ambos revisores oficiais de contas ou
Sociedades de Revisores Oficiais de Contas, sendo permitida a sua
reeleição por uma ou mais vezes, tendo o respectivo mandato a du-
ração de quatro anos.

CAPÍTULO IV

Deliberações de accionistas e assembleia geral

ARTIGO 11.º

1 — A assembleia geral é constituída pelos accionistas que demons-
trem possuir acções, em número ou tipo, que confiram direito a voto

2 — Para o efeito do disposto no número anterior a titularidade
das acções nominativas é reconhecida em função do respectivo livro
de registo; quanto aos titulares de acções ao portador, deverão estes
depositá-las nos cofres da sociedade, exibir os respectivos títulos ou
os certificados de depósito dos mesmos em estabelecimento bancário.

3 — A presença na assembleia geral de accionistas sem direito de
voto e de terceiros depende da prévia autorização do respectivo pre-
sidente, sem prejuízo dos direitos imperativamente fixados por lei.

4 — Corresponderá um voto a cada dez acções.
5 — Excepto nos casos em que a lei não o permite, a assembleia

geral considera-se validamente constituída e pode deliberar em pri-
meira convocação desde que se encontrem presentes ou representa-
dos, pelo menos, accionistas que sejam possuidores de um terço do
capital social e em segunda convocação com qualquer número de ac-
cionistas e seja qual for o quantitativo do capital representado.

6 — As deliberações serão tomadas por maioria absoluta de votos,
salvo quando a lei ou contrato dispuserem de maneira diversa.

ARTIGO 12.º

A mesa da assembleia geral é composta por um presidente, um vice-
-presidente e um secretário, accionistas ou não, eleitos em assembleia
geral, ficando a orientação dos trabalhos a cargo do vice-presidente,
se da ordem dos mesmos constarem assuntos que directa ou indirecta-
mente digam respeito ao presidente, ou ainda na falta ou impedimen-
to deste, cabendo a escolha do secretário a quem presidir a mesa.

ARTIGO 13.º

1 — As assembleias gerais são convocadas de forma legal pelo pre-
sidente da mesa, podendo ser por carta registada com a antecedência
de 21 dias relativamente à data da reunião, caso sejam nominativas
todas as acções da sociedade.

2 — As assembleias gerais realizar-se-ão na sede social da socieda-
de ou em outro local escolhido pelo presidente da mesa.

CAPÍTULO V

Dissolução e liquidação

ARTIGO 14.º

A sociedade dissolver-se-á nos casos previstos na lei ou por delibe-
ração da maioria de três quartos dos votos.

ARTIGO 15.º

Em caso de liquidação, esta fica a cargo da administração, podendo
efectuar vendas directamente.

CAPÍTULO VI

Diversos

ARTIGO 16.º

O mandato dos membros e os corpos sociais é de quatro anos,
podendo ser reeleitos uma ou mais vezes.

ARTIGO 17.º

1 — O exercício social coincide com o ano civil.
2 — A administração, com parecer prévio favorável da fiscaliza-

ção, pode decidir fazer adiantamentos sobre os lucros ainda no decur-
so de um exercício.

O texto actualizado encontra-se depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

24 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Dirce Maria de
Paiva Ribeirão Lobão Ferreira. 2008179370

MANGUALDE

DCINTERNACIONAL, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mangualde. Matrícula
n.º 01070; identificação de pessoa colectiva n.º P 507504399; ins-
crição n.º 01; número e data da apresentação: 01/20051125.

Certifico que, por escritura de 25 de Novembro de 2005, exarada
a fl. 77 do livro n.º 61-A do 1.º Cartório Notarial de Competência
Especializada de Viseu foi por José Dinis Figueiredo Paiva Correia,
solteiro, maior, constituída a sociedade em epígrafe que se regerá pelas
cláusulas:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma DCINTERNACIONAL, Unipes-
soal, L.da, e tem a sua sede na Estrada Nacional n.º 234, Olheirão,
freguesia e concelho de Mangualde.

2 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-
da, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo
ainda ser criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação no território nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem por objecto a prestação de serviços logísti-
cos e operacionais. Planeamento, controle e coordenação de opera-
ções relacionadas com a expedição, recepção, armazenamento e cir-
culação de bens ou mercadorias. Transporte rodoviário, nacional e
internacional, de mercadorias por conta de outrem.

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

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinquenta mil euros, representado por uma quota de igual valor
nominal, pertencente ao sócio único José Dinis Figueiredo Paiva
Correia.
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ARTIGO 4.º

1 — A gerência e a 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 só gerente.
3 — O sócio único decidirá se a gerência é remunerada.

ARTIGO 5.º

Fica desde já autorizada a celebração de negócios jurídicos entre o
sócio único e a sociedade desde que se destinem à prossecução do
objecto social e cumpram os demais requisitos previstos no arti-
go 270.º-F, do Código das sociedades Comerciais.

Conferida, está conforme com o original.

14 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Helena Maria
Jesus Gonçalves Silva. 2007243962

AZURCLÍNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mangualde. Matrícula
n.º 01071; identificação de pessoa colectiva n.º P 507521749; ins-
crição n.º 01; número e data da apresentação: 01/20051130.

Certifico que, por escritura de 29 de Novembro de 2005, exarada
a fl. 7 do livro n.º 62-A do 1.º Cartório Notarial de Competência
Especializada de Viseu, foi entre Silvestre da Silva Oliveira e mulher
Maria de Lurdes de Jesus de Oliveira, casados na comunhão de adqui-
ridos; João Pedro da Silva Oliveira e Luís Filipe da Silva Oliveira,
solteiros, maiores, constituída a sociedade em epígrafe que se regerá
pelas cláusulas constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a denominação AZURCLÍNICA, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede no Largo do Rossio, freguesia e
concelho de Mangualde.

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 em medicina dentária e odontolo-
gia. Clínica geral e laboratório de análises clínicas.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente subscrito em dinheiro e já re-
alizado por todos os sócios quanto a metade, é de cinquenta mil euros
e corresponde à soma de quatro quotas: duas iguais no valor nominal
de quinze mil euros cada, pertencendo uma a cada um dos sócios Sil-
vestre da Silva Oliveira e Maria de Lurdes de Jesus de Oliveira e duas
iguais no valor nominal de dez mil euros cada, pertencendo uma a
cada um dos sócios João Pedro da Silva Oliveira e Luís Filipe da Silva
Oliveira.

2 — A realização das entradas em falta deve ser feita no prazo de
um ano a contar de hoje.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá participar por qualquer forma no capital social
de outras sociedades, reguladas ou não por leis especiais, em agrupa-
mentos complementares de empresas e ainda comparticipar na cria-
ção de novas empresas, mesmo que o objecto desta ou destas socie-
dades, coincida ou não, no todo ou e parte com o da mesma.

ARTIGO 5.º

1 — A sociedade goza da faculdade de exigir dos sócios prestação
suplementares de capital até ao montante global de duzentos e cin-
quenta mil euros mediante prévia deliberação dos sócios, nesse sentido.

2 — Poderão ainda os sócios fazer suprimentos à sociedade nos
termos e formalidades previstas na lei.

ARTIGO 6.º

1 — A cessão total ou parcial de quotas entre sócios é livre.
2 — Na cessão de quotas a estranhos, a sociedade em primeiro lu-

gar os restantes sócios depois, terão direito de preferência.

ARTIGO 7.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
deliberação da assembleia geral, pertence a sócios ou a estranhos a
designar e assembleia geral

2 — Para vincular a sociedade são necessárias as assinaturas de dois
gerentes, devendo uma delas ser de Silvestre da Silva Oliveira ou de
Maria Lurdes de Jesus Oliveira.

3 — Ficam desde já nomeados gerentes os sócios Silvestre da Silva
Oliveira e Maria de Lurdes de Jesus Oliveira.

Conferida, está conforme com o original.

14 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Helena Maria
Jesus Gonçalves Silva. 2007243970

URBANIZADORA MANGUALDENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mangualde. Matrícula
n.º 00704; identificação de pessoa colectiva n.º P 503800015; ins-
crição n.º 5; número e data da apresentação: 1/20051129.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, e com base na
escritura de 14 de Novembro de 2005, exarada a fl. 45 do livro n.º 6-
-F do Cartório Notarial de Nelas de Maria Inês Martins Cepa, foi
efectuado o seguinte acto de registo:

Inscrição n.º 5, apresentação n.º 01/20051129.
Alteração de pacto, sendo o artigo alterado o 4.º, que passa a ter a

seguinte redacção:
ARTIGO 4.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, António José Pereira Tavares e Fernanda Jesus Costa do
Amaral.

ARTIGO 5.º

a) A gerência, pertence a todos os sócios, que desde já ficam no-
meados gerentes da sociedade, remunerada ou não conforme delibera-
ção em assembleia geral, pertence a sócios ou a estranhos a designar
em assembleia geral;

b) A gerência é remunerada ou não, conforme for deliberado em
assembleia geral;

c) A sociedade obriga-se com a assinatura de dois gerentes, sendo
sempre necessária a assinatura de um membro de cada um dos casais:
José Manuel Cabral Fernandes e mulher Benilde do Patrocínio Fer-
nandes, ou Alberto Fernandes e mulher Maria Ermelinda Barata Soa-
res Fernandes.

O texto do contrato na sua redacção actualizada bem como os
documentos que serviram de base aos registos ficaram depositados na
pasta respectiva.

14 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Helena Maria
Jesus Gonçalves Silva. 2007243989

MOIMENTA DA BEIRA

RESUR — GESTÃO DE RESÍDUOS E HIGIENE URBANA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Moimenta da Beira. Matrícu-
la n.º 304; identificação de pessoa colectiva n.º 504276514; data
da apresentação: 29062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos relativos ao registo de presta-
ção de contas do ano de 2004.

11 de Agosto de 2005. — O Ajudante, Manuel Soares Salgueiro.
2006289888

OLIVEIRA & PROENÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Moimenta da Beira. Matrícu-
la n.º 466; identificação de pessoa colectiva n.º 506921034;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, número e data da apresenta-
ção: 03/14102005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Apresentação n.º of. 03/051014, averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1.
Cessação de funções do gerente Paulo Jorge Batista Oliveira, em

15 de Julho de 2005, por renúncia.

Conferida está conforme.

14 de Agosto de 2005. — O Ajudante, Manuel Soares Salgueiro.
2006289560
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CLINITABULADO — CLÍNICA MÉDICA E DENTÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Moimenta da Beira. Matrícu-
la n.º 328; identificação de pessoa colectiva n.º 504757415; data
da apresentação: 15062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos relativos ao registo de presta-
ção de contas do ano de 2004.

11 de Agosto de 2005. — O Ajudante, Manuel Soares Salgueiro.
2006289462

FORMOSCAR — REPARAÇÃO AUTO E PEÇAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Moimenta da Beira. Matrícu-
la n.º 336; identificação de pessoa colectiva n.º 504628267; data
da apresentação: 22062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos relativos ao registo de presta-
ção de contas do ano de 2004.

11 de Agosto de 2005. — O Ajudante, Manuel Soares Salgueiro.
2006289292

OLIVEIRA & PROENÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Moimenta da Beira. Matrícu-
la n.º 466; identificação de pessoa colectiva n.º 506921034; data
da apresentação: 27062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos relativos ao registo de presta-
ção de contas do ano de 2004.

11 de Agosto de 2005. — O Ajudante, Manuel Soares Salgueiro.
2006288920

SOCIEDADE HOTELEIRA ALTO DE SÃO FRANCISCO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Moimenta da Beira. Matrícu-
la n.º 272; identificação de pessoa colectiva n.º 503794686; data
da apresentação: 22062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos relativos ao registo de presta-
ção de contas do ano de 2004.

11 de Agosto de 2005. — O Ajudante, Manuel Soares Salgueiro.
2006289241

TRANSPORTES PINTO & ALMEIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Moimenta da Beira. Matrícu-
la n.º 353; identificação de pessoa colectiva n.º 505198371; data
da apresentação: 22062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos relativos ao registo de presta-
ção de contas do ano de 2004.

11 de Agosto de 2005. — O Ajudante, Manuel Soares Salgueiro.
2006289349

PLACOBEIRA — PLANEAMENTO E CONSTRUÇÕES
DA BEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Moimenta da Beira. Matrícu-
la n.º 251; identificação de pessoa colectiva n.º 503449555; data
da apresentação: 29062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos relativos ao registo de presta-
ção de contas do ano de 2004.

11 de Agosto de 2005. — O Ajudante, Manuel Soares Salgueiro.
2006289047

DISCOTECA MILENIUM DE JOSÉ JESUS GOUVEIA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Moimenta da Beira. Matrícu-
la n.º 323; identificação de pessoa colectiva n.º 504589806; data
da apresentação: 29062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos relativos ao registo de presta-
ção de contas do ano de 2004.

11 de Agosto de 2005. — O Ajudante, Manuel Soares Salgueiro.
2006288873

ÂNGELO SANTOS — UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Moimenta da Beira. Matrícu-
la n.º 425; identificação de pessoa colectiva n.º 506360377; data
da apresentação: 27062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos relativos ao registo de presta-
ção de contas do ano de 2004.

11 de Agosto de 2005. — O Ajudante, Manuel Soares Salgueiro.
2006288741

DESENVUR — EMPREENDIMENTOS
DE DESENVOLVIMENTO URBANÍSTICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Moimenta da Beira. Matrícu-
la n.º 302; identificação de pessoa colectiva n.º 504265377; data
da apresentação: 23062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos relativos ao registo de presta-
ção de contas do ano de 2004.

11 de Agosto de 2005. — O Ajudante, Manuel Soares Salgueiro.
2006289098

SERBATAL — COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS
E ALIMENTARES, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Moimenta da Beira. Matrícu-
la n.º 242; identificação de pessoa colectiva n.º 503318922; data
da apresentação: 27062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos relativos ao registo de presta-
ção de contas do ano de 2004.

11 de Agosto de 2005. — O Ajudante, Manuel Soares Salgueiro.
2006288806

PAIVA & FIGUEIREDO — MADEIRAS E MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Moimenta da Beira. Matrícu-
la n.º 397; identificação de pessoa colectiva n.º 506072320; data
da apresentação: 27062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos relativos ao registo de presta-
ção de contas do ano de 2004.

11 de Agosto de 2005. — O Ajudante, Manuel Soares Salgueiro.
2006288792

AGÊNCIA FUNERÁRIA DOMINGOS & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Moimenta da Beira. Matrícu-
la n.º 396; identificação de pessoa colectiva n.º 506054594; data
da apresentação: 23062005.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos relativos ao registo de presta-
ção de contas do ano de 2004.

11 de Agosto de 2005. — O Ajudante, Manuel Soares Salgueiro.
2006289551

SANIBEIRA — SANITÁRIOS E FERRAGENS
DA BEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Moimenta da Beira. Matrícu-
la n.º 169; identificação de pessoa colectiva n.º 502020849; data
da apresentação: 23062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos relativos ao registo de presta-
ção de contas do ano de 2004.

11 de Agosto de 2005. — O Ajudante, Manuel Soares Salgueiro.
2006289225

MENDES & COUTINHO — FERRAGENS, SANITÁRIOS
E VIDRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Moimenta da Beira. Matrícu-
la n.º 395; identificação de pessoa colectiva n.º 506054608; data
da apresentação: 23062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos relativos ao registo de presta-
ção de contas do ano de 2004.

11 de Agosto de 2005. — O Ajudante, Manuel Soares Salgueiro.
2006289187

JOSÉ MANUEL & JESUS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Moimenta da Beira. Matrícu-
la n.º 35; identificação de pessoa colectiva n.º 500572534; data da
apresentação: 23062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos relativos ao registo de presta-
ção de contas do ano de 2004.

11 de Agosto de 2005. — O Ajudante, Manuel Soares Salgueiro.
2006289160

JOÃO CARDOSO — TÁXIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Moimenta da Beira. Matrícu-
la n.º 350; identificação de pessoa colectiva n.º 505055309; data
da apresentação: 29062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos relativos ao registo de presta-
ção de contas do ano de 2004.

11 de Agosto de 2005. — O Ajudante, Manuel Soares Salgueiro.
2006289152

OSMAR CARVALHO & GEORGETE
TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Moimenta da Beira. Matrícu-
la n.º 450; identificação de pessoa colectiva n.º 505378655; data
da apresentação: 22062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos relativos ao registo de presta-
ção de contas do ano de 2004.

11 de Agosto de 2005. — O Ajudante, Manuel Soares Salgueiro.
2006289136

VÍTOR, CARLOS & NUNO — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Moimenta da Beira. Matrícu-
la n.º 465; identificação de pessoa colectiva n.º 506873129; data
da apresentação: 23062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos relativos ao registo de presta-
ção de contas do ano de 2004.

11 de Agosto de 2005. — O Ajudante, Manuel Soares Salgueiro.
2006289179

BALDICOR — TINTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Moimenta da Beira. Matrícu-
la n.º 459; identificação de pessoa colectiva n.º 506832970; data
da apresentação: 27062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos relativos ao registo de presta-
ção de contas do ano de 2004.

11 de Agosto de 2005. — O Ajudante, Manuel Soares Salgueiro.
2006288849

A. SANTOS & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Moimenta da Beira. Matrícu-
la n.º 240; identificação de pessoa colectiva n.º 503295531; data
da apresentação: 23062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos relativos ao registo de presta-
ção de contas do ano de 2004.

11 de Agosto de 2005. — O Ajudante, Manuel Soares Salgueiro.
2006289004

CARLOS ALBERTO GOUVEIA FRIAS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Moimenta da Beira. Matrícu-
la n.º 479; identificação de pessoa colectiva n.º 507140427; data
da apresentação: 23062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos relativos ao registo de presta-
ção de contas do ano de 2004.

11 de Agosto de 2005. — O Ajudante, Manuel Soares Salgueiro.
2006288911

AGRO RAMADA — PRODUÇÃO AGRÍCOLA
E PECUÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Moimenta da Beira. Matrícu-
la n.º 468; identificação de pessoa colectiva n.º 506928160; data
da apresentação: 23062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos relativos ao registo de presta-
ção de contas do ano de 2004.

11 de Agosto de 2005. — O Ajudante, Manuel Soares Salgueiro.
2006289250

AUTO TÁXIS FREITAS & SOARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Moimenta da Beira. Matrícu-
la n.º 343; identificação de pessoa colectiva n.º 504938576; data
da apresentação: 22062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos relativos ao registo de presta-
ção de contas do ano de 2004.

11 de Agosto de 2005. — O Ajudante, Manuel Soares Salgueiro.
2006289268
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ANÍBAL VENTURA & FILHO — MATERIAIS
DE CONSTRUÇAO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Moimenta da Beira. Matrícu-
la n.º 330; identificação de pessoa colectiva n.º 504789759; data
da apresentação: 23062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos relativos ao registo de presta-
ção de contas do ano de 2004.

11 de Agosto de 2005. — O Ajudante, Manuel Soares Salgueiro.
2006289080

MARIA CÂNDIDA MATOS, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Moimenta da Beira. Matrícu-
la n.º 383; identificação de pessoa colectiva n.º 504856405; data
da apresentação: 22062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos relativos ao registo de presta-
ção de contas do ano de 2004.

11 de Agosto de 2005. — O Ajudante, Manuel Soares Salgueiro.
2006289543

LOPES DA COSTA & MARTINS — TÁXIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Moimenta da Beira. Matrícu-
la n.º 373; identificação de pessoa colectiva n.º 505327678; data
da apresentação: 22062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos relativos ao registo de presta-
ção de contas do ano de 2004.

11 de Agosto de 2005. — O Ajudante, Manuel Soares Salgueiro.
2006289039

3’IN BIJUTERIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Moimenta da Beira. Matrícu-
la n.º 411; identificação de pessoa colectiva n.º 506058743; data
da apresentação: 23062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos relativos ao registo de presta-
ção de contas do ano de 2004.

11 de Agosto de 2005. — O Ajudante, Manuel Soares Salgueiro.
2006288970

GEA — GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Moimenta da Beira. Matrícu-
la n.º 243; identificação de pessoa colectiva n.º 503327255; data
da apresentação: 22062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos relativos ao registo de presta-
ção de contas do ano de 2004.

11 de Agosto de 2005. — O Ajudante, Manuel Soares Salgueiro.
2006289390

A MADRILENA — ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Moimenta da Beira. Matrícu-
la n.º 431; identificação de pessoa colectiva n.º 506271536; data
da apresentação: 23062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos relativos ao registo de presta-
ção de contas do ano de 2004.

11 de Agosto de 2005. — O Ajudante, Manuel Soares Salgueiro.
2006289195

JOÃO & ARLINDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Moimenta da Beira. Matrícu-
la n.º 404; identificação de pessoa colectiva n.º 505917149; data
da apresentação: 22062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos relativos ao registo de presta-
ção de contas do ano de 2004.

11 de Agosto de 2005. — O Ajudante, Manuel Soares Salgueiro.
2006289365

GONZAGA & SILVA — MÁRMORES E GRANITOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Moimenta da Beira. Matrícu-
la n.º 400; identificação de pessoa colectiva n.º 505719304; data
da apresentação: 22062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos relativos ao registo de presta-
ção de contas do ano de 2004.

11 de Agosto de 2005. — O Ajudante, Manuel Soares Salgueiro.
2006289233

JOÃO MORAIS, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Moimenta da Beira. Matrícu-
la n.º 393; identificação de pessoa colectiva n.º 504907700; data
da apresentação: 23062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos relativos ao registo de presta-
ção de contas do ano de 2004.

11 de Agosto de 2005. — O Ajudante, Manuel Soares Salgueiro.
2006289071

SANTOS FERREIRA & VIEIRA MORGADO
FERRAGENS E VIDROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Moimenta da Beira. Matrícu-
la n.º 331; identificação de pessoa colectiva n.º 504693000; data
da apresentação: 23062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos relativos ao registo de presta-
ção de contas do ano de 2004.

11 de Agosto de 2005. — O Ajudante, Manuel Soares Salgueiro.
2006289209

FERNANDES & TRINTA — COMÉRCIO DE TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Moimenta da Beira. Matrícu-
la n.º 233; identificação de pessoa colectiva n.º 503224391; data
da apresentação: 23062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos relativos ao registo de presta-
ção de contas do ano de 2004.

11 de Agosto de 2005. — O Ajudante, Manuel Soares Salgueiro.
2006288938

SALGUEIRO & SALGUEIRO — REPARAÇÃO
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Moimenta da Beira. Matrícu-
la n.º 469; identificação de pessoa colectiva n.º 507029976; data
da apresentação: 22062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos relativos ao registo de presta-
ção de contas do ano de 2004.

11 de Agosto de 2005. — O Ajudante, Manuel Soares Salgueiro.
2006289306
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CONSIMPATIA — GABINETE DE CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Moimenta da Beira. Matrícu-
la n.º 420; identificação de pessoa colectiva n.º 506236420; data
da apresentação: 22062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos relativos ao registo de presta-
ção de contas do ano de 2004.

11 de Agosto de 2005. — O Ajudante, Manuel Soares Salgueiro.
2006289322

SEDEUG — SERVIÇOS DE ENGENHARIA URBANA
E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Moimenta da Beira. Matrícu-
la n.º 419; identificação de pessoa colectiva n.º 506125696; data
da apresentação: 22062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos relativos ao registo de presta-
ção de contas do ano de 2004.

11 de Agosto de 2005. — O Ajudante, Manuel Soares Salgueiro.
2006289110

DUARTE & SANTOS — ARMAZÉM DE TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Moimenta da Beira. Matrícu-
la n.º 346; identificação de pessoa colectiva n.º 504633040; data
da apresentação: 22062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos relativos ao registo de presta-
ção de contas do ano de 2004.

11 de Agosto de 2005. — O Ajudante, Manuel Soares Salgueiro.
2006289128

BERNARDO & VIEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Moimenta da Beira. Matrícu-
la n.º 183; identificação de pessoa colectiva n.º 502666722; data
da apresentação: 13062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos relativos ao registo de presta-
ção de contas do ano de 2004.

11 de Agosto de 2005. — O Ajudante, Manuel Soares Salgueiro.
2006289403

H. S. S. — CONSTRUÇÕES E REPARAÇÕES
DE EDIFÍCIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Moimenta da Beira. Matrícu-
la n.º 376; identificação de pessoa colectiva n.º 505411210; data
da apresentação: 22062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos relativos ao registo de presta-
ção de contas do ano de 2004.

11 de Agosto de 2005. — O Ajudante, Manuel Soares Salgueiro.
2006289314

CANALBEIRA — CANALIZAÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Moimenta da Beira. Matrícu-
la n.º 413; identificação de pessoa colectiva n.º 506169103; data
da apresentação: 22062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos relativos ao registo de presta-
ção de contas do ano de 2004.

11 de Agosto de 2005. — O Ajudante, Manuel Soares Salgueiro.
2006289330

CARMINDA & PEREIRA — PRODUÇÃO DE COELHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Moimenta da Beira. Matrícu-
la n.º 298; identificação de pessoa colectiva n.º 504191454; data
da apresentação: 27062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos relativos ao registo de presta-
ção de contas do ano de 2004.

11 de Agosto de 2005. — O Ajudante, Manuel Soares Salgueiro.
2006288750

MOBEPNE — COMÉRCIO E MONTAGEM DE PNEUS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Moimenta da Beira. Matrícu-
la n.º 408; identificação de pessoa colectiva n.º 506114279; data
da apresentação: 23062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos relativos ao registo de presta-
ção de contas do ano de 2004.

11 de Agosto de 2005. — O Ajudante, Manuel Soares Salgueiro.
2006289144

ANTÓNIO AGUIAR SERRALHEIRO — ALUGUER
DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Moimenta da Beira. Matrícu-
la n.º 422; identificação de pessoa colectiva n.º 506282007; data
da apresentação: 27062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos relativos ao registo de presta-
ção de contas do ano de 2004.

11 de Agosto de 2005. — O Ajudante, Manuel Soares Salgueiro.
2006288881

ARMÉNIO OSÓRIO DE LEMOS — SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Moimenta da Beira. Matrícu-
la n.º 354; identificação de pessoa colectiva n.º 505262088; data
da apresentação: 21062005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos relativos ao registo da presta-
ção de contas do ano de 2004.

11 de Agosto de 2005. — O Ajudante, Manuel Soares Salgueiro.
2006289519

RIBEIRO & GOUVEIA — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Moimenta da Beira. Matrícu-
la n.º 371; identificação de pessoa colectiva n.º 505262100; data
da apresentação: 23062005.

Certifica que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos relativos ao registo de presta-
ção de contas do ano de 2004.

11 de Agosto de 2005. — O Ajudante, Manuel Soares Salgueiro.
2006289217

NELAS

DIARCON — PROJECTOS DE ESPECIALIDADES,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Nelas. Matrícula n.º 412; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 505326469; inscrição n.º 3; nú-
mero e data da apresentação: 02/20051205.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuada a
alteração dos artigos 1.º e 2.º, cujo teor é o seguinte:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a filma DIARCON — Projectos de Espe-
cialidades, Unipessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua do Dr. Eurico do Amaral,
Edifício Cruzeiro, 17, loja V, freguesia e concelho de Nelas.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a instalação e manutenção de siste-
mas de climatização e redes de fluidos. Elaboração de projectos de
especialidades e prestação de serviços de consultoria de AVAC, redes
de fluidos, energia e segurança. Comércio e representação de equipa-
mentos e materiais no sector da climatização, redes de fluidos e ener-
gias.

12 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Alzira dos
Prazeres Ferrinho da Fonseca. 2005473553

OLIVEIRA DE FRADES

CORLUX — SUPORTES PUBLICITÁRIOS, L.DA

Sede: Zona Industrial de Oliveira de Frades, lote 182 a 184,
freguesia de Souto de Lafões, concelho de Oliveira de Frades

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Frades. Matrícula
n.º 656/051207; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
02/20051207.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe entre João
Manuel Borges Amaral e mulher, Carla Sandra Lopes de Almeida
Amaral de Matos, casados na comunhão de adquiridos, residentes no
lugar e freguesia de São Vicente de Lafões; concelho de Oliveira de
Frades, que se rege pelo contrato de teor seguinte:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a denominação CORLUX — Suportes
Publicitários, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Zona Industrial de Oliveira de
Frades, lotes 182 a 184, freguesia de Souto de Lafões, concelho de
Oliveira de Frades.

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 fabrico e comercialização de
suportes, expositores e brindes publicitários; decorações publicitárias.
Comercialização de imagem visual animada.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinco mil euros e corresponde à soma de duas quotas: uma no valor
nominal de quatro mil setecentos e cinquenta euros, pertencente ao
sócio João Manuel Borges Amaral e outra no valor nominal de du-
zentos e cinquenta euros pertencente à sócia Carla Sandra Lopes de
Almeida Moreira de Matos.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá participar por qualquer forma no capital social
de outras, reguladas ou não por leis especiais, em agrupamentos com-
plementares de empresas e ainda comparticipar na criação de novas
empresas, mesmo que o objecto desta ou destas sociedades, coincida
ou não, no todo ou em parte com o da mesma.

ARTIGO 5.º

1 — A sociedade goza da faculdade de exigir dos sócios prestações
suplementares de capital até ao montante global de cinquenta mil euros,
mediante prévia deliberação dos sócios, nesse sentido.

2 — Poderão ainda os sócios fazer suprimentos à sociedade nos
termos e formalidades previstas na lei.

ARTIGO 6.º

1 — A cessão total ou parcial de quotas entre sócios é livre

2 — Na cessão de quotas a estranhos, a sociedade em primeiro lu-
gar e os restantes sócios depois, terão direito de preferência.

ARTIGO 7.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
deliberação da assembleia geral, pertence a sócios ou a estranhos a
designar em assembleia geral.

2 — Para vincular a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

3 — Fica desde já nomeado gerente, o sócio João Manuel Borges
Amaral.

Está conforme o original.

13 de Dezembro de 2005. — A Conservadora, Maria Margarida
Martins da Costa Henriques Flores. 2011752809

RAÇÕES CLASSE ALIMENTOS COMPOSTOS
PARA ANIMAIS, S. A.

Sede: Zona Industrial de Oliveira de Frades, lotes 35 e 36,
freguesia e concelho de Oliveira de Frades

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Frades. Matrícula
n.º 221/911217; identificação de pessoa colectiva n.º 502664398;
inscrição n.º 21; número e data da apresentação: 03/20051207.

Certifico que a sociedade referenciada em epígrafe procedeu ao
registo da designação dos órgãos sociais, por deliberação de 20 de
Dezembro de 2004, para o quadriénio de 2005-2008:

Conselho de administração: presidente — Arménio da Silva Florin-
do; vogais: Manuel Martins Gonçalves dos Santos e Alexandre Mag-
no Correia de Carvalho.

Fiscal único: Jorge, Silva, Vítor, Neto, Fernandes & Associados,
SROC, representado por António Vítor de Almeida Campos; suplen-
te — Jorge Manuel Teixeira da Silva.

13 de Dezembro de 2005. — A Conservadora, Maria Margarida
Martins da Costa Henriques Flores. 2011752817

AVICLASSE — SOCIEDADE AVÍCOLA, S. A.

Sede: lotes 35 e 36, Zona Industrial de Oliveira de Frades,
freguesia e concelho de Oliveira de Frades

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Frades. Matrícula
n.º 195/900219; identificação de pessoa colectiva n.º 502347350;
inscrição n.º 30; número e data da apresentação: 01/20051213.

Certifico que a sociedade referenciada em epígrafe procedeu ao
registo da designação dos órgãos sociais, por deliberação de 20 de
Dezembro de 2004, para o quadriénio de 2005-2008:

Conselho de administração: presidente — Alexandre Magno Cor-
reia de Carvalho; vogais: José Manuel Carvalho Silva Raposo e Ar-
ménio Silva Florindo.

Fiscal único: Jorge, Silva, Vítor, Neto, Fernandes & Associados,
SROC, representada por António Vítor de Almeida Campos; suplen-
te — Jorge Manuel Teixeira da Silva.

13 de Dezembro de 2005. — A Conservadora, Maria Margarida
Martins da Costa Henriques Flores. 2011752825

SUCAMETA — METAIS FERROSOS E NÃO
FERROSOS, L.DA

Sede: Rua de Francisco Paraíso, bloco D, loja 6, freguesia
e concelho de Oliveira de Frades

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Frades. Matrícula
n.º 653/051129; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
03/20051129.

Certifico que foi constituída a sociedade por quotas entre José Maria
de Feitas e Javier Pedreira Refojo, ambos solteiros, maiores, residen-
tes respectivamente na Rua da Senhora da Piedade, 600, freguesia de
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Melres, concelho de Gondomar, e na Rua da Praia de Brito, 13-B,
rés-do-chão, freguesia de São Félix da Marinha, concelho de Vila Noiva
da Gaia, a qual se rege pelo contrato de teor seguinte:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a denominação SUCAMETA — Metais
Ferrosos e não Ferrosos, L.da, e tem a sua sede na Rua de Francisco
Paraíso, bloco D, loja 6, freguesia e concelho de Oliveira de Frades.

2 — Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá ser
transferida para outro local, dentro do mesmo concelho ou para con-
celho limítrofe, bem como abrir filiais, sucursais ou outras formas de
representação no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio por grosso de sucatas de
metal, de plástico e outros artigos ferrosos para reciclagem.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, dividido em duas quotas iguais no valor nominal de dois mil
e quinhentos euros cada, pertencendo uma a cada um dos sócios José
Maria de Freitas e Javier Pedreira Refojo.

ARTIGO 4.º

Podem ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capital
até ao décuplo do capital social, desde que assim o deliberem por
unanimidade.

ARTIGO 5.º

As cessões de quotas, no todo ou em parte, são livres entre os sócios;
porém, a favor de estranhos, carecem de prévio consentimento da
sociedade, à qual, em primeiro lugar e aos sócios não cedentes, em
segundo lugar, é conferido o direito de preferência na cessão.

ARTIGO 6.º

1 — A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral e a sua representação, fica a cargo do
sócio José Maria Freitas, que desde já e nomeado gerente.

2 — Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos é
suficiente a intervenção de um gerente.

3 — Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá
comprar ou vender viaturas automóveis, assim como tomar de arren-
damento ou trespasse quaisquer locais ou estabelecimentos, bem como
celebrar contratos de locação financeira.

4 — Fica interdito a qualquer gerente assumir, em nome da socie-
dade, quaisquer actos e contratos alheios ao objecto e interesses soci-
ais, nomeadamente em fianças, abonações, avales ou letras de favor.

5 — A sociedade poderá nomear mandatários ou procuradores da
mesma para a prática de determinados actos ou categorias de actos.

ARTIGO 7.º

Mediante prévia deliberação dos sócios é permitida a participação
da sociedade em agrupamentos complementares de empresas, bem
como em sociedades com objecto igual ou diferente ou reguladas por
leis especiais.

ARTIGO 8.º

1 — A sociedade por deliberação da assembleia geral a realizar no
prazo de 90 dias contados do conhecimento do respectivo facto, pode
amortizar qualquer quota nos seguintes casos:

a) Acordo com o sócio;
b) Penhora, arresto ou arrolamento ou outra forma que implique a

arrematação ou adjudicação de qualquer quota;
c) Partilha judicial ou extrajudicial quando a quota não for adjudi-

cada ao seu titular;
d) Interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
e) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou

obrigações sociais;
f) Por infracção do sócio em outorgar a escritura de cedência da

sua quota, depois de os restantes sócios ou a sociedade terem- decla-
rado preferir na cessão, de harmonia com o disposto no artigo quinto
deste contrato.

2 — A contrapartida da amortização da quota, nos casos previstos
nas alíneas b), c) e f) do número anterior será o valor que resultar da
aprovação do último balanço, com referência à data do facto que der
lugar à amortização.

ARTIGO 9.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para: reserva legal, será dado o destino que vier a ser deli-
berado em assembleia geral.

ARTIGO 10.º

As assembleias gerais serão convocadas por cartas registadas com
aviso de recepção, dirigidas aos sócios, expedidas com a antecedência
mínima de 15 dias, devendo constar da convocatória a agenda de tra-
balhos devidamente discriminada.

Conferida, está conforme.

2 de Dezembro de 2005. — A Conservadora, Maria Margarida
Martins da Costa Henriques Flores. 2011752779

PENALVA DO CASTELO

QUINTA DE VEGIA — SOCIEDADE AGRÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penalva do Castelo. Matrícula
n.º 00136/000921; identificação de pessoa colectiva n.º 504399365;
inscrição n.º 3: número e data da apresentação: 06/02122005.

Certifico que foi alterado o pacto social da sociedade em epígrafe
no que concerne aos artigos 3.º e 4.º, que passam a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de cinquenta mil euros e
está dividido em três quotas, pertencendo uma de cinco mil euros ao
sócio João Pedro Alves de Sousa Araújo Consciência, uma de cinco mil
euros ao sócio Carlos Joaquim Carneiro de Matos e uma de quarenta
mil euros pertencente à sócia Casa de Cello, Gestão Rural, L.da

ARTIGO 4.º

Os sócios poderão deliberar, por acordo unânime de todos, que lhes
sejam exigidas prestações suplementares até ao valor global de duzen-
tos e cinquenta mil euros.

O texto do contrato, na sua redacção actualizada, ficou depositado
na pasta respectiva.

14 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Maria
Fernanda Maneca Laires Almeida Sales. 2008200361

SANTA COMBA DÃO

SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA QUINTA
DO SOBREIRAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Comba Dão. Matrícula
n.º 425; identificação de pessoa colectiva n.º 501791230;
averbamento n.º 01 à inscrição n.º 2, averbamento n.º 02 à inscri-
ção n.º 4 e inscrição n.º 7; números e data das apresentações: 05,
06 e 07/20051129.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

A) Cessação de funções, em 24 de Outubro de 2005, dos gerentes
Pedro Miguel Taxa de Araújo Viegas e Costa e Luísa Maria Taxa de
Araújo Viegas e Costa, por renúncia;

B) Cessação de funções, em 24 de Outubro de 2005, do gerente
Vítor José de Figueiredo Marques, por renúncia;

C) Alteração parcial do pacto social quanto aos artigos 3.º, 4.º e
5.º, que ficaram com a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e corresponde à soma de quatro quotas iguais, de mil duzen-
tos e cinquenta euros, todas pertencentes à sócia Asa Branca — Co-
operativa de Produtores Avícolas do Ribatejo e Oeste, C. R. L.

ARTIGO 4.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, quer
no acto de constituição, quer por transmissão de quotas ou de acções.
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ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, compete a Élio Júlio Antunes, casa-
do, residente na Rua de António Pedro, 10, lugar e freguesia de Mar-
teleira, concelho da Lourinha, número de identificação fiscal
136081495, Jorge Humberto de Sousa Costa, casado, residente na Rua
da Igreja, 2, Sobral, freguesia e concelho da Lourinhã, número de iden-
tificação fiscal 176515577, e Joaquim Manuel Vieira Lourenço, casa-
do, residente no lugar de Ribeira de Palheiros, freguesia de Miragaia,
concelho da Lourinhã, número de identificação fiscal 165737590.

§ 1.º Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos é necessária a assinatura conjunta de dois gerentes.

§ 2.º Por deliberação da assembleia geral poderão ser nomeados
outros gerentes, procuradores ou mandatários, para determinadas ca-
tegorias de actos ou contratos.

Está conforme o original.

7 de Dezembro de 2005. — O Ajudante, Afonso Gomes F. Viegas.
2008600025

SÁTÃO

ACTO CRIATIVO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sátão. Matrícula n.º 387; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º P 507546547; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 03/291105.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi constituída
entre Cláudia Patrícia Correia Domingos e Paula Alexandra Correia
Domingos, solteiras, maiores, que se rege pelo contrato constituído
pelos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Acto Criativo, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Quinta do Vale de Gonçalo, 7,
freguesia de Mioma e concelho de Sátão.

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 a retalho, importa-
ção e exportação de roupa e acessórios de moda, bijutaria e calçado.
Comércio, importação e exportação de obras de arte e outros artigos de
decoração, assim como materiais para pinturas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinco mil euros e corresponde à soma de duas quotas iguais no
valor nominal de dois mil e quinhentos euros cada, pertencentes uma
a cada uma das sócias Cláudia Patrícia Correia Domingos e Paula
Alexandra Correia Domingos.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá participar por qualquer forma no capital social
de outras, reguladas ou não por leis especiais, em agrupamentos com-
plementares de empresas e ainda comparticipar na criação de novas
empresas, mesmo que o objecto desta ou destas sociedades, coincida
ou não, no todo ou em parte com o da mesma.

ARTIGO 5.º

1 — A sociedade goza da faculdade de exigir dos sócios prestações
suplementares até ao limite de cinquenta mil euros, mediante delibe-
ração dos sócios nesse sentido.

2 — Poderão ainda os sócios fazer suprimentos à sociedade nos
termos e formalidades previstas na lei.

ARTIGO 6.º

1 — A cessão total ou parcial de quotas entre sócios é livre.
2 — Na cessão de quotas a estranhos, a sociedade em primeiro lu-

gar e os restantes sócios depois, terão direito de preferência.

ARTIGO 7.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
deliberação da assembleia geral, pertence a sócios ou a estranhos a
designar em assembleia geral.

2 — Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes, excepto na abertura e movimentação de contas bancárias a
débito e a crédito em que é suficiente a assinatura de um gerente.

3 — Ficam desde já nomeadas gerentes as sócias Cláudia Patrícia
Correia Domingos e Paula Alexandra Correia Domingos.

Conferida, está conforme.

12 de Dezembro de 2005. — O Segundo-Ajudante, João Carlos
Moreira de Andrade Matos Albuquerque. 2010309294

SERNANCELHE

MASSA — GRANITOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sernancelhe. Matrícula n.º 184/
051124; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 01/051124.

Certifico que por José Massa foi constituída a sociedade unipessoal
por quotas em epígrafe, que se rege pelos artigos seguintes:

ARTIGO 11.º

1 — A sociedade adopta a firma Massa — Granitos, Unipessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua do Carambola, freguesia de
Sarzeda, concelho de Sernancelhe, e durará por tempo indeterminado.

3 — or simples deliberação da gerência a sede da sociedade poderá
ser transferida para qualquer outro local dentro do mesmo concelho,
ou concelho limítrofes, podendo do mesmo modo criar ou suprimir
filiais, sucursais ou outras formas de representação.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto: indústria de transformação de grani-
tos, mármores e rochas similares. Comércio de artigos e produtos
correlacionados.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente subscrito e realizado em dinheiro é
de € 5000, representado por uma quota de igual valor nominal per-
tencente a ele sócio José Massa.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência e a representação da sociedade, pertence ao único
sócio, ficando, desde 24 de Novembro de 2005, nomeado gerente,
com ou sem remuneração conforme decidir.

2 — Para obrigar a sociedade é suficiente a intervenção do gerente.

ARTIGO 5.º

Poderão ser exigidas ao sócio prestações suplementares de capital
até ao montante global de dez mil euros, ficando o sócio obrigado à
sua prestação.

Está conforme.

30 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Natália
Margarida Moreira Lopes dos Santos Gomes. 2007251353

ANTÓNIO LOUREIRO FERREIRA LACERDA,
UNIPESSOAL, L.DA

(em liquidação)

Sede: lugar do Pocêlo, Sarzeda, Sernancelhe

Conservatória do Registo Comercial de Sernancelhe. Matrícula n.º 156/
030421; identificação de pessoa colectiva n.º 506508579.

Certifico que ,em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Pela inscrição n.º 2, apresentação n.º 01/051117.
Dissolução.
Data: 18 de Agosto de 2005.
Prazo: três anos, a contar de 18 de Agosto de 2005.

Conferida, está conforme o original.

22 de Novembro de 2005. — A Conservadora, Lídia Adelaide
Araújo Oliva Teles. 2007251302
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TAROUCA

99 STORE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tarouca. Matrícula n.º 247/
051212; identificação de pessoa colectiva n.º 507555058; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 01/051212.

Certifico que, por escritura de 12 de Dezembro de 2005, a fl. 56
do livro n.º 62-A do 1.º Cartório Notarial de Competência Especia-
lizada de Viseu, foi celebrado um contrato de sociedade entre João
Eduardo de Almeida Fernandes Pina, solteiro, maior, residente no
Edifício dos Carvalhos, bloco C, 4.º, direito, Tarouca, e José Manuel
de Andrade Oliveira, casado com Anabela Maria Jesus Loureiro Oli-
veira sob o regime da comunhão de adquiridos, residentes na Quinta
do Prado, Edifício Julgado de Paz, bloco 1, 4.º, direito, Tarouca, a
qual se regerá pelo pacto constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma 99 Store, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Urbanização do Vale, bloco 4,
rés-do-chão, direito, freguesia e concelho de Tarouca.

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 a retalho de artigos
para o lar e produtos alimentares.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinco mil euros e corresponde à soma de duas quotas iguais no
valor nominal de dois mil e quinhentos euros cada, pertencentes uma
a cada um dos sócios José Manuel de Andrade Oliveira e João Eduar-
do de Almeida Fernandes Pina.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá participar por qualquer forma no capital social
de outras sociedades, reguladas ou não por leis especiais, em agrupa-
mentos complementares de empresas e ainda comparticipar na cria-
ção de novas empresas, mesmo que o objecto desta ou desta socie-
dades coincida ou não, no todo ou em parte, com o da mesma.

ARTIGO 5.º

1 — A sociedade goza da faculdade de exigir dos sócios prestações
suplementares de capital até ao montante global de cento e cinquenta
mil euros, mediante prévia deliberação dos sócios nesse sentido.

2 — Poderão ainda os sócios fazer suprimentos à sociedade nos
termos e formalidades previstas na lei.

ARTIGO 6.º

1 — A cessão total ou parcial de quotas entre sócios é livre.
2 — Na cessão de quotas a estranhos a sociedade em primeiro lu-

gar e os restantes sócios depois, terão direito de preferência.

ARTIGO 7.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
deliberação da assembleia geral, pertence a sócios ou a estranhos a
designar em assembleia geral.

2 — Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes.

3 — Ficam desde já nomeados gerentes os sócios José Manuel de
Andrade Oliveira e João Eduardo de Almeida Fernandes Pina.

Conferida, está conforme.

13 de Dezembro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2005908436

TONDELA

EDUARDO DIAS CHAVES & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tondela. Matrícula n.º 00242/
811022; identificação de pessoa colectiva n.º 501160787; número
e data da apresentação: 01/20051212.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social da referi-
da sociedade, tendo sido alterados os artigos 1.º, 3.º e 6.º e acrescen-
tado o artigo 9.º do pacto social, os quais passam a ter a seguinte
redacção:

1.º

1 — A sociedade tem a firma Eduardo Dias Chaves & Irmão, L.da,
e tem a sede na Travessa do Chaves, 22, no Alto Pendão, freguesia
e concelho de Tondela.

2 — Por simples deliberação da gerência, a sede social pode ser
deslocada para outro local, dentro do mesmo concelho ou para con-
celho limítrofe, podendo estabelecer delegações, agências ou qualquer
outra forma de representação da sociedade.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cento e
vinte mil euros, encontrando-se dividido em duas quotas iguais no valor
nominal de sessenta mil euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

6.º

1 — A gerência da sociedade, será exercida por um ou mais geren-
tes, sócios ou estranhos, a designar em assembleia geral, que aprovará
ou não a sua remuneração.

2 — Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura de um gerente.

9.º

1 — A sociedade goza da faculdade de exigir dos sócios prestações
suplementares de capital até ao montante global de quatrocentos mil
euros, mediante prévia deliberação nesse sentido.

2 — Poderão ainda os sócios fazer suprimentos á sociedade nos
termos e formalidades previstas na lei.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

13 de Dezembro de 2005. — O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008254275

ILIA — COMÉRCIO DE MÓVEIS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tondela. Matrícula n.º 01022/
030721; identificação de pessoa colectiva n.º 506508978; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 01/051214.

Certifico que, relativamente à sociedade mencionada em epígrafe,
foi efectuado o seguinte acto de registo:

Dissolução e encerramento da liquidação. Data da aprovação das
contas: 12 de Dezembro de 2005.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

14 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2008254208

CONTROLVET-CT — CONSULTADORIA ALIMENTAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tondela. Matrícula n.º 01069/
040421; identificação de pessoa colectiva n.º 506434192.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1, apresentação n.º 09/20051206.
Cessação de funções de gerente de João Correia Rasquilho Raposo,

por renúncia, de 23 de Novembro de 2005.

Está conforme o original.

9 de Dezembro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008254135

CONTROLVET — SEGURANÇA ALIMENTAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tondela. Matrícula n.º 00748/
990729; identificação de pessoa colectiva n.º 504313290;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 09/20051206.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Cessação de funções de gerente de João Correia Rasquilho Raposo,
por renúncia de 23 de Novembro de 2005.

Está conforme o original.

9 de Dezembro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008254224

MÓVEIS PEREIRA & CARVALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tondela. Matrícula n.º 00557/
950119; identificação de pessoa colectiva n.º 503338966; núme-
ros e data das apresentações: 02 a 04/20051206.

Certifico que foi alterado, parcialmente, o contrato social, da refe-
rida sociedade, tendo sido alterados os artigos 3.º e 4.º e aditado o
artigo 5.º, os quais passam a ter a seguinte redacção.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e corresponde à soma de três quotas, uma no valor nominal
de quinhentos euros, pertencente ao sócio Carlos Manuel Henriques
Pereira, uma de dois mil e quinhentos euros pertencente ao sócio
Teófilo Fernando de Carvalho e uma no valor de dois mil euros,
pertencente à sócia Anita Pereira de Sousa de Carvalho.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
deliberação da assembleia geral, pertence a sócios ou a estranhos,
mantendo-se o já designado Carlos Manuel Henriques Pereira, fican-
do desde já nomeada gerente a sócia Anita Pereira de Sousa de Carvalho.

2 — Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

1 — A sociedade goza da faculdade de exigir dos sócios prestações
suplementares de capital até ao montante global de duzentos mil eu-
ros, mediante prévia deliberação dos sócios, nesse sentido.

2 — Poderão ainda os sócios fazer suprimentos à sociedade nos
termos e formalidades previstas na lei.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

21 de Novembro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008254267

TONDELAR — SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tondela. Matrícula n.º 00386/
900601; identificação de pessoa colectiva n.º 502364068; número
e data da apresentação: 02/20051121.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social, da refe-
rida sociedade, tendo sido alterado o artigo 2.º do pacto social, o qual
passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

Construção de imóveis para venda. Compra e venda de proprieda-
des. Actividades de engenharia e técnicas afins. Desenvolvimento de
estudos de projectos. Coordenação de projectos de várias especialida-
des. Planeamento, acompanhamento e fiscalização de obras. Serviços
de limpeza. Serviços de manutenção de edifícios. Representações.
Investimentos financeiros. Turismo e viagens.

O pacto social na sua redacção actualizada ficou depositado na pasta
respectiva.

Está conforme o original.

21 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2008254097

GESTCARNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tondela. Matrícula n.º 01142/
20051205; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 01/
20051205.

Certifico que entre Jorge Manuel Antunes da Silva, casado com Sara
Maria Valente Lopes Gonçalves da Silva, comunhão de adquiridos, Rua
de Tojalense, 59, Tojal do Moinho, Canas de Santa Maria, Tondela,
e Wilson José Pontes, casado com Dulce Maria Fernandes de Sousa
Pontes, comunhão de adquiridos, Rua Direita, 71, Vale de Madeiras,
Canas de Senhorim, Nelas, constituíram a sociedade em epígrafe, que
se regerá pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma GESTCARNES, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua Tojalense, 59, Tojal do
Moinho, freguesia de Canas de Santa Maria, concelho de Tondela.

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 comercio por grosso, a retalho,
importação e exportação de carnes, seus derivados, charcutaria e sal-
sicharia.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinco mil euros e corresponde à soma de duas quotas, uma no valor
nominal de dois mil e quinhentos e cinquenta euros, pertencente ao
sócio Jorge Manuel Antunes da Silva e outra no valor nominal de
dois mil quatrocentos e cinquenta euros pertencente ao sócio Wilson
José Pontes.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá participar por qualquer forma no capital social
de outras, reguladas ou não por leis especiais, em agrupamentos com-
plementares de empresas e ainda comparticipar na criação de novas
empresas, mesmo que o objecto desta ou destas sociedades, coincida
ou não, no todo ou em parte com o da mesma.

ARTIGO 5.º

1 — A sociedade goza da faculdade de exigir dos sócios prestações
suplementares de capital até ao montante global de cento e vinte e
cinco mil euros, mediante prévia deliberação dos sócios, nesse sentido.

2 — Poderão ainda os sócios fazer suprimentos à sociedade nos
termos e formalidades previstas na lei.

ARTIGO 6.º

1 — A cessão total ou parcial de quotas entre sócios é livre.
2 — Na cessão de quotas a estranhos, a sociedade em primeiro lu-

gar e os restantes sócios depois, terão direito de preferência.

ARTIGO 7.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
deliberação da assembleia geral, pertence a sócios ou a estranhos a
designar em assembleia geral.

2 — Para vincular a sociedade são necessárias as assinaturas con-
juntas de dois gerentes.

3 — Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios Jorge Manuel
Antunes da Silva e Wilson José Pontes.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

7 de Dezembro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008254216

TONDI PET — COMÉRCIO DE ARTIGOS
PARA ANIMAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tondela. Matrícula n.º 01007/
030327; identificação de pessoa colectiva n.º 505927543; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 04/20051129.

Certifico que foi alterado o artigo 4.º do contrato social, com re-
forço do capital de € 5000 para € 35 000, sendo o aumento de
€ 30 000, subscrito em dinheiro sob forma de prestações suplemen-
tares, passando a ter a seguinte redacção:

4.º

O capital social integralmente subscrito e realizado em dinheiro e
outros valores constantes da contabilidade é de trinta e cinco mil euros
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e corresponde à soma de três quotas, uma no valor de vinte e um mil
euros, pertencente ao sócio Carlos Manuel Leitão Simões Martins,
uma no valor de oito mil setecentos e cinquenta euros pertencente
ao sócio Luís Filipe Antunes dos Santos Henriques e uma no valor de
cinco mil duzentos e cinquenta euros, pertencente ao sócio Manuel
Marques Martins.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

6 de Dezembro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008254178

SOGESTVAL, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tondela. Matrícula n.º 01141/
20051125; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 02/
20051125.

Certifico que Olga Maria Correia de Matos Santos casado com José
Paulo dos Santos, comunhão de adquiridos, Rua da Seara, 28, Torre-
deita, Viseu, constituiu a sociedade em epígrafe, que se regerá pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma SOGESTVAL, Unipessoal, L.da, e tem
a sua sede na Avenida do Dr. António Tenreiro da Cruz, Edificio
Forvm, Escritório 1, A, freguesia e concelho de Tondela.

§ 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: prestação de serviços de contabilida-
de e gestão a empresas e outras entidades públicas ou privadas e a
particulares, incluindo gestão tecnológica, marketing e gestão finan-
ceira, gestão de recursos humanos, serviços administrativos e apoio
fiscal, estudos e projectos, gestão de risco e avaliação de empresas.
Actividade de consultoria para os negócios e a gestão.

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 à sócia única.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme de-
liberação da sócia única, pertence à sócia ou a estranhos por ela de-
signados, ficando desde já designada gerente a sócia única.

§ único. Para obrigar a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

ARTIGO 5.º

A sócia única fica autorizada a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
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 seu objecto não coincida no todo ou em
parte com aquele que a sociedade está exercendo.

ARTIGO 7.º

À sócia única poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital, até ao montante global de dez mil euros.

Está conforme o original.

29 de Novembro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008254127

AZEVEDOS & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tondela. Matrícula n.º 00627/
961004; inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 01/
20051125.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 22 de Novembro de 2005.

Está conforme o original.

28 de Novembro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008254119

SANTOS & PIRES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tondela. Matrícula n.º 00603/
960215; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 01/
20051124.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Facto: dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 18 de Novembro de 2005.

Está conforme o original.

25 de Novembro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008259935

 GARAGEM QUINCIL — REPARAÇÃO
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tondela. Matrícula n.º 00263/
19831012; identificação de pessoa colectiva n.º 501411780; ins-
crição n.º 4; número e data da apresentação: 03/20051129.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Facto: dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 28 de Fevereiro de 1991.

Está conforme o original.

5 de Dezembro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008254160

CAMPOTEL — SOCIEDADE DE COMÉRCIO
E INDÚSTRIA HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tondela. Matrícula n.º 00221/
19800820; identificação de pessoa colectiva n.º 501048790; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 01/20051121.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Facto: dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 24 de Janeiro de 2005.

21 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Adelina Maria
Rodrigues Durães Gouveia. 2008259927

TONDELIVRO — LIVRARIA E AUDIOVISUAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tondela. Matrícula n.º 00507/
131293; identificação de pessoa colectiva n.º 503182877; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 02/20051129.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Facto: dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 31 de Maio de 2001.

Está conforme o original.

5 de Dezembro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008254151

AGRIBAIRRO — SOCIEDADE AGRÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tondela. Matrícula n.º 00766/
991125; identificação de pessoa colectiva n.º 504654306; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 01/20051202.



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIEN.º 86 — 4 de Maio de 2006 8747

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social, tendo
sido aditado o artigo 9.º, o qual passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 9.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras sociedades,
com objecto e natureza diferentes e em agrupamentos complementa-
res de empresas.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

6 de Dezembro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2009066421

3 DI — INFOGRAFIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tondela. Matrícula n.º 00734/
990317, identificação de pessoa colectiva n.º 504506986; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 01/20051123.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Facto: dissolução da sociedade e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 3 de Novembro de 2005.

Está conforme o original.

25 de Novembro de 2005. — A Escriturária Superior, Adelina Maria
Rodrigues Durães Gouveia. 2008259919

 RIQUITO — LAGAR DE AZEITE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tondela. Matrícula n.º 00439/
911009; identificação de pessoa colectiva n.º 502628090;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 7; número e data da apresenta-
ção: 01/20051122,

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Cessação de funções de gerente de Luís Fernando Gonçalves Riqui-
to, por destituição em 16 de Novembro de 2005.

Está conforme o original.

28 de Novembro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008254100

ENOVALOR, AGRO-TURISMO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Tondela. Matrícula n.º 01071/
040430; identificação de pessoa colectiva n.º 506753000;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 6.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Deliberação de aprovação do projecto de cisão-fusão em 28 de
Novembro de 2005.

Está conforme o original.

28 de Junho de 2002. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008254143

VILA NOVA DE PAIVA

SOUSITAXI, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Paiva. Matrícu-
la n.º 00195/20051024; identificação de pessoa colectiva
n.º 507514424; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 03/
28112005.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Apresentação n.º 03/20031128.
Facto: designação de gerente.

Gerentes: Acácio Caldeira Salvador, mantendo-se em funções o
anterior gerente.

Data da deliberação: 19 de Novembro de 2005.

O Segundo-Ajudante, António Manuel da Silva Gonçalves Moura
Guedes. 2001891377

VISEU

OÁSISVISEU — BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 5826;
identificação de pessoa colectiva n.º 507446976; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 3/20051021.

Certifico que entre Miguel Alexandre Nunes Pereira e Anselmo
Rafael de Almeida Marques foi constituída a sociedade que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma OÁSISVISEU — Bar, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua do Engenheiro Beirão do
Carmo, lote 22, 4 e 6, freguesia de Coração de Jesus, concelho de
Viseu.

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 em café, snack-bar e bar.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de quarenta e oito mil euros e corresponde à soma de duas quotas,
uma no valor nominal de trinta e seis mil euros, pertencente ao sócio
Miguel Alexandre Nunes Pereira e outra no valor nominal de doze
mil euros, pertencente ao sócio Anselmo Rafael de Almeida Marques.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá participar por qualquer forma no capital social
de outras, reguladas ou não por leis especiais, em agrupamentos com-
plementares de empresas e ainda comparticipar na criação de novas
empresas, mesmo que o objecto desta ou destas sociedades, coincida
ou não, no todo ou em parte com o da mesma.

ARTIGO 5.º

1 — A sociedade goza da faculdade de exigir dos sócios prestações
suplementares de capital até ao montante global de oitenta mil euros,
mediante prévia deliberação dos sócios, nesse sentido.

2 — Poderão ainda os sócios fazer suprimentos à sociedade nos
termos e formalidades previstas na lei.

ARTIGO 6.º

1 — A cessão total ou parcial de quotas entre sócios é livre.
2 — Na cessão de quotas a estranhos, a sociedade em primeiro lu-

gar e os restantes sócios depois, terão direito de preferência.

ARTIGO 7.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
deliberação da assembleia geral, pertence a sócios ou a estranhos a
designar em assembleia geral.

2 — Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes.

3 — Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios Miguel Alexan-
dre Nunes Pereira e Anselmo Rafael de Almeida Marques.

9 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Cidália da
Conceição de Almeida Ferreira. 2009526252

CENTRO CLÍNICO SENHORA
DA BEIRA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 5833;
identificação de pessoa colectiva n.º 507371941; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 1/20051026.
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Certifico que Patrícia Alexandra da Silva Teixeira constituiu a socie-
dade que se rege pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Centro Clínico Senhora da Beira,
Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua de Nossa Senhora de Fáti-
ma, 51, freguesia de Viseu (Coração de Jesus), concelho de Viseu.

§ 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: clínica médica e de enfermagem,
medicina física, reabilitação e terapia ocupacional e exames comple-
mentares de diagnóstico.

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 à sócia única.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme de-
liberação da sócia única, pertence à sócia ou a estranhos por ela de-
signados, ficando desde já designada gerente a sócia única.

§ único. Para obrigar a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

ARTIGO 5.º

A sócia única fica autorizada a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
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 seu objecto não coincida no todo ou em
parte com aquele que a sociedade está exercendo.

ARTIGO 7.º

À sócia única poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital, até ao montante global de quinhentos mil euros.

9 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Cidália da
Conceição de Almeida Ferreira. 2009526260

VISTELEGIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Identificação de pessoa
colectiva n.º 507523318; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 1/20051102.

Certifico que Elisabete Maria Duarte da Silva Gouveia constituiu a
sociedade que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação VISTELEGIA, Unipessoal, L.da,
e tem a sua sede na Estrada Nacional n.º 2, Bacelo, freguesia de Fail
e concelho de Viseu.

§ 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 a instalação de redes para televisão
por cabo e instalação de cabos para telefones. Construção de condu-
tas. Instalação de redes de gás natural e electricidade. Aluguer de
máquinas e abertura de valas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de seis mil euros, representado por uma quota de igual valor nominal,
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.

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 cinquenta mil euros.

2 — Poderá o sócio único fazer suprimentos à sociedade nos ter-
mos e formalidades previstas na lei.

9 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Cidália da
Conceição de Almeida Ferreira. 2009491750

VISPORTSPRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 5832;
identificação de pessoa colectiva n.º 507498062; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 2/20051025.

Certifico que entre Fernando Jorge Ferreira Simões Fernandes e João
Paulo Ferreira da Costa foi constituída a sociedade que se rege pelo
contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma VISPORTSPRO, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Praceta da Palmeira, lote 121,
rés-do-chão, fracção A, Viso Sul, freguesia de Ranhados, concelho de
Viseu.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-
da, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo
ainda ser criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio por grosso e a reta-
lho, importação e exportação de artigos desportivos.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente subscrito e realizado em dinheiro é
de cinco mil euros e corresponde à soma de duas quotas iguais, do
valor nominal de dois mil e quinhentos euros cada, pertencendo uma
a cada um dos sócios Fernando Jorge Ferreira Simões Fernandes e João
Paulo Ferreira da Costa.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
deliberação da assembleia geral, pertence a sócios ou a estranhos, a
designar em assembleia geral, ficando desde já designados gerentes os
sócios Fernando Jorge Ferreira Simões Fernandes e João Paulo Fer-
reira da Costa e a não sócia Nair Aparecida Cataia, solteira, maior,
residente na Rua de Cândido dos Reis, 25, 3.º, direito, em Viseu.

2 — A sociedade obriga-se com a intervenção de um gerente.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da socie-
dade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida, se
defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 6.º

l — A sociedade goza da faculdade de exigir dos sócios prestações
suplementares de capital até ao montante global de cinquenta mil euros,
mediante prévia deliberação dos sócios, nesse sentido.

2 — Poderão ainda os sócios fazer suprimentos à sociedade nos
termos e formalidades previstas na lei.

Forma de obrigar/órgãos sociais:
Forma de obrigar: com a intervenção de um gerente.
Estrutura da gerência: pertence a sócios ou a estranhos, a designar

em assembleia geral.
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Órgão designado:
Gerência: Fernando Jorge Ferreira da Costa, João Paulo Ferreira da

Costa e Nair Aparecida Cataia, solteira, maior, não sócia, com resi-
dência/sede na Rua de Cândido dos Reis, 25, 3.º, direito, Viseu.

Data da deliberação: 24 de Outubro de 2005.

9 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Cidália da
Conceição de Almeida Ferreira. 2009526279

SHUNDA — IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Identificação de pessoa
colectiva n.º 507495942; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 5/20051108.

Certifico que entre Bao Xiangcong e Zuli Zheng foi constituída a
sociedade que se rege pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a forma SHUNDA — Importação e
Exportação, L.da, e tem a sua sede na Rua de Trás da Sé, 6, freguesia
de Viseu (Santa Maria de Viseu), concelho de Viseu.

§ único. A gerência poderá transferir a sede para outro local den-
tro do mesmo concelho ou de concelhos limítrofes, bem como pode-
rá criar sucursais, filiais ou outras formas de representação social em
território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste no comércio de produtos alimentares,
vestuário, calçado, bijuteria, brinquedos, relógios, electrodomésticos,
óculos de sol, brincos e pulseiras, importação, exportação.

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
três mil euros, pertencente à sócia Bao Xiangcong e uma do valor
nominal de dois mil euros, pertencente ao sócio Zuli Zheng.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for
deliberado em assembleia geral, será exercida por sócios ou não sóci-
os, ficando desde nomeado gerente o sócio Zuli Zheng.

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.

9 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Cidália da
Conceição de Almeida Ferreira. 2009526104

VÍTOR & REGADO, MOTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Identificação de pessoa
colectiva n.º 507505220; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 1/20051017.

Certifico que entre Pedro Sérgio Marques Regado e Vítor José de
Jesus da Costa Marques foi constituída a sociedade que rege pelo con-
trato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a denominação Vítor & Regado,
Motores, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede no Bairro de Santa Luzia, rés-do-
-chão, Pascoal, freguesia de Abraveses, concelho de Viseu.

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 compra e venda de viaturas
automóveis.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinco mil euros e corresponde à soma de duas quotas iguais, do
valor nominal de dois mil e quinhentos euros cada, pertencendo uma
a cada um dos sócios Pedro Sérgio Marques Regado e Vítor José de
Jesus da Costa Marques.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá participar por qualquer forma no capital social
de outras, reguladas ou não por leis especiais, em agrupamentos com-
plementares de empresas e ainda comparticipar na criação de novas
empresas, mesmo que o objecto desta ou destas sociedades, coincida
ou não, no todo ou em parte com o da mesma.

ARTIGO 5.º

1 — A sociedade goza da faculdade de exigir dos sócios prestações
suplementares de capital até ao montante global de duzentos mil eu-
ros, mediante prévia deliberação dos sócios, nesse sentido.

2 — Poderão ainda os sócios fazer suprimentos à sociedade nos
termos e formalidades previstas na lei.

ARTIGO 6.º

1 — A cessão total ou parcial de quotas entre sócios é livre.
2 — Na cessão de quotas a estranhos, a sociedade em primeiro lu-

gar e os restantes sócios depois, terão direito de preferência.

ARTIGO 7.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
deliberação da assembleia geral, pertence a sócios ou a estranhos a
designar em assembleia geral.

2 — Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes.

3 — Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios Pedro Sérgio
Marques Regado e Vítor José de Jesus da Costa Marques.

9 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Cidália da
Conceição de Almeida Ferreira. 2009526015

INTERLUB, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Identificação de pessoa
colectiva n.º 507499115; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 19/20051018.

Certifico que entre Nuno Ricardo Figueiredo da Costa Oliveira e
Paula Maria Nobre Ramos foi constituída a sociedade que se rege pelo
contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma INTERLUB, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua do Alto do Celão, 19, fre-
guesia de São João de Lourosa, concelho de Viseu.

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 lubrificantes especiais, aditivos e produtos de limpeza. Co-
mércio, importação e exportação de máquinas para a construção ci-
vil e obras públicas e componentes para ar comprimido.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinco mil euros e corresponde à soma de duas quotas iguais, no
valor nominal de dois mil e quinhentos euros cada, pertencendo uma
a cada um dos sócios Nuno Ricardo Figueiredo da Costa Oliveira e
Paula Maria Nobre Ramos.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá participar por qualquer forma no capital social
de outras, reguladas ou não por leis especiais, em agrupamentos com-
plementares de empresas e ainda comparticipar na criação de novas
empresas, mesmo que o objecto desta ou destas sociedades, coincida
ou não, no todo ou em parte com o da mesma.
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ARTIGO 5.º

1 — A sociedade goza da faculdade de exigir dos sócios prestações
suplementares de capital até ao montante global de dez mil euros,
mediante prévia deliberação dos sócios, nesse sentido.

2 — Poderão ainda os sócios fazer suprimentos à sociedade nos
termos e formalidades previstas na lei.

ARTIGO 6.º

1 — A cessão total ou parcial de quotas entre sócios é livre.
2 — Na cessão de quotas a estranhos, a sociedade em primeiro lu-

gar e os restantes sócios depois, terão direito de preferência.

ARTIGO 7.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
deliberação da assembleia geral, pertence a sócios ou a estranhos a
designar em assembleia geral.

2 — Para vincular a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

3 — Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios Nuno Ricardo
Figueiredo da Costa Oliveira e Paula Maria Nobre Ramos.

9 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Cidália da
Conceição de Almeida Ferreira. 2009491726

IMEDIACTUS — MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Identificação de pessoa
colectiva n.º 507470656; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 8/20051020.

Certifico que entre João Manuel da Fonseca Saraiva e Luís Miguel
Soares Duarte foi constituída a sociedade que se rege pelo contrato
seguinte:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma IMEDIACTUS — Mediação
Imobiliária, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Serpa Pinto, 82-C e 84,
freguesia de São José, concelho de Viseu.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-
da, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo
ainda ser criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na mediação imobiliária e gestão
de condomínios.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente subscrito e realizado em dinheiro é
de cinco mil euros e corresponde à soma de duas quotas iguais, do
valor nominal de dois mil e quinhentos euros cada, pertencendo uma
a cada um dos sócios João Manuel da Fonseca Saraiva e Luís Miguel
Soares Duarte.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
deliberação da assembleia geral, pertence a sócios ou a estranhos, a
designar em assembleia geral, ficando desde já designados gerentes os
sócios João Manuel da Fonseca Saraiva e Luís Miguel Soares Duarte.

2 — A sociedade obriga-se com a intervenção de um gerente.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da socie-
dade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida, se
defere aos sócios não cedentes.

9 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Cidália da
Conceição de Almeida Ferreira. 2009526244

VOUZELA

DALILAS — GELATARIA E CROISSANTARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vouzela. Matrícula n.º 00098/
920624; identificação de pessoa colectiva n.º 502797401; data do
depósito: 050808.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das na respectiva pasta as contas relativas ao exercício do ano de
2004.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Estrela
de Matos Ferreira Vitória. 2012376118

ESTUCOZELA — OBRAS EM GESSO, L.DA

Sede: Confulcos, Cambra, Vouzela

Conservatória do Registo Comercial de Vouzela. Matrícula n.º 00112/
930701; identificação de pessoa colectiva n.º 503014850; data do
depósito: 050729.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das na respectiva pasta as contas relativas ao exercício do ano de
2004.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Estrela
de Matos Ferreira Vitória. 2012376126

AUTO GARAGEM FERREIRA, L.DA

Sede: Adside, Campia, Vouzela

Conservatória do Registo Comercial de Vouzela. Matrícula n.º 00094/
920331; identificação de pessoa colectiva n.º 502733799; data do
depósito: 050630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das na respectiva pasta as contas relativas ao exercício do ano de
2004.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Estrela
de Matos Ferreira Vitória. 2009451759

RESTAURANTE TURÍSTICO S. FREI GIL — COZINHA
TÍPICA E REGIONAL, L.DA

Sede: Avenida de Sidónio Pais, 66, Vouzela

Conservatória do Registo Comercial de Vouzela. Matrícula n.º 00165/
960611; identificação de pessoa colectiva n.º 503666840; data do
depósito: 050630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das na respectiva pasta as contas relativas ao exercício do ano de
2004.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Estrela
de Matos Ferreira Vitória. 2009451767

MULTITÉCNICA — MOTORIZADAS
E ASSISTÊNCIA, L.DA

Sede: Pilreteiros, Crasto, Campia, Vouzela

Conservatória do Registo Comercial de Vouzela. Matrícula n.º 00036/
870415; identificação de pessoa colectiva n.º 501819746; data do
depósito: 050630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das na respectiva pasta as contas relativas ao exercício do ano de
2004.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Estrela
de Matos Ferreira Vitória. 2009451775
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CONSTÁLICA — ELEMENTOS
DE CONSTRUÇÃO METÁLICOS, L.DA

Sede: Zona Industrial de Monte Cavalo, Vouzela

Conservatória do Registo Comercial de Vouzela. Matrícula n.º 00333/
040325; identificação de pessoa colectiva n.º 506927563; data do
depósito: 050630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das na respectiva pasta as contas relativas ao exercício do ano de
2004.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Estrela
de Matos Ferreira Vitória. 2012376053

DINIS MADEIRAS, L.DA

Sede: Crasto, Campia, Vouzela

Conservatória do Registo Comercial de Vouzela. Matrícula n.º 00163/
960429; identificação de pessoa colectiva n.º 503637190; data do
depósito: 050630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das na respectiva pasta as contas relativas ao exercício do ano de
2004.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Estrela
de Matos Ferreira Vitória. 2009451805

RUI MANUEL OLIVEIRA — SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Caria, São Miguel do Mato, Vouzela

Conservatória do Registo Comercial de Vouzela. Matrícula n.º 00323/
030702; identificação de pessoa colectiva n.º 506316726; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 01/051212.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuada a
inscrição de dissolução e encerramento da liquidação, tendo as contas
sido aprovadas em 22 de Novembro de 2005.

Está conforme o original.

12 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Estrela
de Matos Ferreira Vitória. 2012376215

DINIS MADEIRAS, L.DA

Sede: Crasto, Campia, Vouzela

Conservatória do Registo Comercial de Vouzela. Matrícula n.º 00163/
960429; identificação de pessoa colectiva n.º 503637190; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 01/051206.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato, tendo sido aditado o artigo 9.º com a se-
guinte nova redacção:

ARTIGO 9.º

Prestações suplementares

Podem ser exigidas prestações suplementares até ao limite de ses-
senta mil euros a cada sócio, mediante deliberação unânime de todos
os sócios.

O texto, na sua redacção actualizada, foi depositado na respectiva
pasta.

Está conforme o original.

12 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Estrela
de Matos Ferreira Vitória. 2012376207

AII4X4 — COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS
TODO-O-TERRENO, L.DA

Sede: Quinta do Fontelo, Paços de Vilharigues, Vouzela

Conservatória do Registo Comercial de Vouzela. Matrícula n.º 00324/
030704; identificação de pessoa colectiva n.º 506641279; data do
depósito: 050630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das na respectiva pasta as contas relativas ao exercício do ano de
2004.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Estrela
de Matos Ferreira Vitória. 2009451813

LAFOPORTA — INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO
DE PORTAS, L.DA

Sede: Cercosa, Campia, Vouzela

Conservatória do Registo Comercial de Vouzela. Matrícula n.º 00277/
011204; identificação de pessoa colectiva n.º 505889536; data do
depósito: 050630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das na respectiva pasta as contas relativas ao exercício do ano de
2004.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Estrela
de Matos Ferreira Vitória. 2009451783

ITAF — INDÚSTRIA TRANSFORMADORA
DE ALUMÍNIO E FERRO, L.DA

Sede: Chideiro, Cercosa, Campia, Vouzela

Conservatória do Registo Comercial de Vouzela. Matrícula n.º 00081/
901102; identificação de pessoa colectiva n.º 502448075; data do
depósito: 050630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das na respectiva pasta as contas relativas ao exercício do ano de
2004.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Estrela
de Matos Ferreira Vitória. 2009451791

ALDEIA DO CARAMULO — TURISMO RURAL
E HOTELARIA, L.DA

Sede: Malhada, Alcofra, Vouzela

Conservatória do Registo Comercial de Vouzela. Matrícula n.º 00296/
020524; identificação de pessoa colectiva n.º 505972697; data do
depósito: 050701.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das na respectiva pasta as contas relativas ao exercício do ano de
2004.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Estrela
de Matos Ferreira Vitória. 2012376100

PEDREIRAS DO FRAGOSO, L.DA

Sede: Rebordinho, Campia, Vouzela

Conservatória do Registo Comercial de Vouzela. Matrícula n.º 00225/
991215; identificação de pessoa colectiva n.º 502265795; data do
depósito: 050701.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das na respectiva pasta as contas relativas ao exercício do ano de
2004.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Estrela
de Matos Ferreira Vitória. 2012376169

AVICAMBRA — PRODUÇÃO DE AVES, L.DA

Sede: Mogueirães, Cambra, Vouzela

Conservatória do Registo Comercial de Vouzela. Matrícula n.º 00104/
930111; identificação de pessoa colectiva n.º 502904470; data do
depósito: 050630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das na respectiva pasta as contas relativas ao exercício do ano de
2004.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Estrela
de Matos Ferreira Vitória. 2009451937

DECOLUSITANA — ARTESANATO E DECORAÇÃO,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Caria, São Miguel do Mato, Vouzela

Conservatória do Registo Comercial de Vouzela. Matrícula n.º 00335/
040506; identificação de pessoa colectiva n.º 506954242; data do
depósito: 050630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das na respectiva pasta as contas relativas ao exercício do ano de
2004.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Estrela
de Matos Ferreira Vitória. 2009451945

MANUEL DIAS & PRIMO, L.DA

Sede: Zona Industrial do Monte Cavalo, Vouzela

Conservatória do Registo Comercial de Vouzela. Matrícula n.º 00075/
900628; identificação de pessoa colectiva n.º 502410469; data do
depósito: 050630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das na respectiva pasta as contas relativas ao exercício do ano de
2004.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Estrela
de Matos Ferreira Vitória. 2009451970

BEIRAPAPEL — SOCIEDADE TRANSFORMADORA
DE PAPEL, L.DA

Sede: Zona Industrial de Campia, Vouzela

Conservatória do Registo Comercial de Vouzela. Matrícula n.º 00153/
950929; identificação de pessoa colectiva n.º 503555665; data do
depósito: 050630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das na respectiva pasta as contas relativas ao exercício do ano de
2004.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Estrela
de Matos Ferreira Vitória. 2012376045

SOCIEDADE EDITORA LAFONENSE, L.DA

Sede: Vouzela

Conservatória do Registo Comercial de Vouzela. Matrícula n.º 00053;
identificação de pessoa colectiva n.º 501285040; data do depósito:
050629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das na respectiva pasta as contas relativas ao exercício do ano de
2004.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Estrela
de Matos Ferreira Vitória. 2009451740

FIGUEIREDO E C.A,  L.DA

Sede: Avenida de 25 de Abril, 71 e 73, Vouzela

Conservatória do Registo Comercial de Vouzela. Matrícula n.º 00013/
870707; identificação de pessoa colectiva n.º 500440670; data do
depósito: 050630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das na respectiva pasta as contas relativas ao exercício do ano de
2004.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Estrela
de Matos Ferreira Vitória. 2009451830

CONSTRUÇÕES JOSÉ CASTRO — SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Confulcos, Cambra, Vouzela

Conservatória do Registo Comercial de Vouzela. Matrícula n.º 00252/
010228; identificação de pessoa colectiva n.º 505307472; data do
depósito: 050630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das na respectiva pasta as contas relativas ao exercício do ano de
2004.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Estrela
de Matos Ferreira Vitória. 2009451848

TRANSPORTES PEREIRA DA SILVA — SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Mogueirães, Cambra, Vouzela

Conservatória do Registo Comercial de Vouzela. Matrícula n.º 00231/
000502; identificação de pessoa colectiva n.º 504756532; data do
depósito: 050630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das na respectiva pasta as contas relativas ao exercício do ano de
2004.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Estrela
de Matos Ferreira Vitória. 2009451856

AVIÁRIO DO VALE — PRODUTOS AVÍCOLAS, L.DA

Sede: Caveirós de Cima, Cambra, Vouzela

Conservatória do Registo Comercial de Vouzela. Matrícula n.º 00119/
930927; identificação de pessoa colectiva n.º 503060950; data do
depósito: 050630.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das na respectiva pasta as contas relativas ao exercício do ano de
2004.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Estrela
de Matos Ferreira Vitória. 2009451864

SERRA E SILVA, L.DA

Sede: Vales, Campia, Vouzela

Conservatória do Registo Comercial de Vouzela. Matrícula n.º 00044/
830415; identificação de pessoa colectiva n.º 501376739; data do
depósito: 050630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das na respectiva pasta as contas relativas ao exercício do ano de
2004.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Estrela
de Matos Ferreira Vitória. 2009451872

CABRITO DO CARAMULO, S. A.

Sede: Moçâmedes, São Miguel do Mato, Vouzela

Conservatória do Registo Comercial de Vouzela. Matrícula n.º 00314/
030402; identificação de pessoa colectiva n.º 506337278; data do
depósito: 050630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das na respectiva pasta as contas relativas ao exercício do ano de
2004.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Estrela
de Matos Ferreira Vitória. 2009451880

TRANSCAMPIA — TRANSPORTES E MADEIRAS, L.DA

Sede: Adside, Campia, Vouzela

Conservatória do Registo Comercial de Vouzela. Matrícula n.º 00205/
981214; identificação de pessoa colectiva n.º 504296477; data do
depósito: 050630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das na respectiva pasta as contas relativas ao exercício do ano de
2004.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Estrela
de Matos Ferreira Vitória. 2009504100

QUINTA DOS TRIGAIS — SOCIEDADE AVÍCOLA, L.DA

Sede: Pés de Pontes, Cambra, Vouzela

Conservatória do Registo Comercial de Vouzela. Matrícula n.º 00195/
980421; identificação de pessoa colectiva n.º 504124587; data do
depósito: 050630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das na respectiva pasta as contas relativas ao exercício do ano de
2004.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Estrela
de Matos Ferreira Vitória. 2009451899

ALFUSCONSTROI — CONSTRUÇÃO CIVIL,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Pés de Pontes, Cambra, Vouzela

Conservatória do Registo Comercial de Vouzela. Matrícula n.º 00337/
040615; identificação de pessoa colectiva n.º 507018990; data do
depósito: 050630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das na respectiva pasta as contas relativas ao exercício do ano de
2004.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Estrela
de Matos Ferreira Vitória. 2009451902

PAPELARIA PATRIARCA — LIVRARIA E PAPELARIA,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de Sá Carneiro, lote 15, Vouzela

Conservatória do Registo Comercial de Vouzela. Matrícula n.º 00325/
030814; identificação de pessoa colectiva n.º 506605531; data do
depósito: 050630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das na respectiva pasta as contas relativas ao exercício do ano de
2004.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Estrela
de Matos Ferreira Vitória. 2009451953

PAPELZEL — COMÉRCIO DE LIVRARIA
E PAPELARIA, L.DA

Sede: Rua de Sá Carneiro, lote 15, Vouzela

Conservatória do Registo Comercial de Vouzela. Matrícula n.º 00194/
980417; identificação de pessoa colectiva n.º 504122754; data do
depósito: 050630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das na respectiva pasta as contas relativas ao exercício do ano de
2004.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Estrela
de Matos Ferreira Vitória. 2009451961

VOUGACONTA — GABINETE TÉCNICO
DE CONTABILIDADE, L.DA

Sede: Largo do Convento, Vouzela

Conservatória do Registo Comercial de Vouzela. Matrícula n.º 00033/
870120; identificação de pessoa colectiva n.º 501776702; data do
depósito: 050630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das na respectiva pasta as contas relativas ao exercício do ano de
2004.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Estrela
de Matos Ferreira Vitória. 2009451988

VOUGACORTE — EXPLORAÇÃO FLORESTAL, L.DA

Sede: Monte Cavalo, Vouzela

Conservatória do Registo Comercial de Vouzela. Matrícula n.º 00230/
000406; identificação de pessoa colectiva n.º 504910027; data do
depósito: 050630.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das na respectiva pasta as contas relativas ao exercício do ano de
2004.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Estrela
de Matos Ferreira Vitória. 2009451996

CONSIRAMOS — CONSTRUTORES SIMÕES
& RAMOS, L.DA

Sede: Zona Industrial, Campia, Vouzela

Conservatória do Registo Comercial de Vouzela. Matrícula n.º 00211/
990602; identificação de pessoa colectiva n.º 503047830; data do
depósito: 050630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das na respectiva pasta as contas relativas ao exercício do ano de
2004.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Estrela
de Matos Ferreira Vitória. 2009451910

ENTRAC — EMPRESA DE TRABALHOS
DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Sede: lotes 8 e 9, Zona Industrial de Campia, Campia, Vouzela

Conservatória do Registo Comercial de Vouzela. Matrícula n.º 00118/
930907; identificação de pessoa colectiva n.º 503060925; data do
depósito: 050630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das na respectiva pasta as contas relativas ao exercício do ano de
2004.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Estrela
de Matos Ferreira Vitória. 2012376010

BETOLAFÕES — BETÃO DE LAFÕES, L.DA

Sede: lote 3, Zona Industrial de Campia, Campia, Vouzela

Conservatória do Registo Comercial de Vouzela. Matrícula n.º 00321/
030613; identificação de pessoa colectiva n.º 506576833; data do
depósito: 050630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das na respectiva pasta as contas relativas ao exercício do ano de
2004.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Estrela
de Matos Ferreira Vitória. 2012376029

DIAS & FIGUEIREDO, L.DA

Sede: Fataunços, Vouzela

Conservatória do Registo Comercial de Vouzela. Matrícula n.º 00057/
890316; identificação de pessoa colectiva n.º 502115785; data do
depósito: 050630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das na respectiva pasta as contas relativas ao exercício do ano de 2004.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Estrela
de Matos Ferreira Vitória. 2012376037

ESCOLA DE CONDUÇÃO VOUZELENSE, L.DA

Sede: Vouzela, Vouzela

Conservatória do Registo Comercial de Vouzela. Matrícula n.º 00024/
851226; identificação de pessoa colectiva n.º 501618414; data do
depósito: 050630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das na respectiva pasta as contas relativas ao exercício do ano de 2004.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Estrela
de Matos Ferreira Vitória. 2012376088

GESTZELA — CONTABILIDADE, GESTÃO
E AUDITORIA, L.DA

Sede: Pés de Pontes, Cambra, Vouzela

Conservatória do Registo Comercial de Vouzela. Matrícula n.º 00241/
001013; identificação de pessoa colectiva n.º 505074923; data do
depósito: 050630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das na respectiva pasta as contas relativas ao exercício do ano de 2004.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Estrela
de Matos Ferreira Vitória. 2012376096

ANTÓNIO SANTOS & FILHOS, L.DA

Sede: Zona Industrial do Monte Cavalo, Vouzela

Conservatória do Registo Comercial de Vouzela. Matrícula n.º 00299/
000927; identificação de pessoa colectiva n.º 505061260; data do
depósito: 050629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das na respectiva pasta as contas relativas ao exercício do ano de 2004.

Está conforme o original.

10 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Estrela
de Matos Ferreira Vitória. 2009451384
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