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1. Concursos públicos

PARTE A

ÓRGÃOS DE SOBERANIA

MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA

Comando-Geral da Guarda Nacional
Republicana

Conselho Administrativo

ANÚNCIO DE CONCURSO

Obras £

Fornecimentos ¢

Serviços £

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

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Guarda Nacional Republicana Comando-Geral — Conselho

Administrativo

Endereço Código postal
Largo do Carmo 1200-092 Lisboa

Localidade/Cidade País
Lisboa Portugal

Telefone Fax
213217031 — 213217042 213217160

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
cg.ca@gnr.pt www.gnr.pt (área de Compras)

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 comparador óptico forense.

II.1.6) Descrição/objecto do concurso

Aquisição de 23 equipamentos de comparador óptico forense, conforme especificado
no caderno de encargos.

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

A entrega dos bens objecto do fornecimento será nos Armazéns do Grafanil da
Chefia do Serviço de Material da GNR — Lisboa.

Código NUTS

II.1.8) Nomenclatura

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

Vocabulário principal Vocabulário complementar

Objecto 29.86.00.00-5 \\\\-\\\\\-\\\\\-\

principal

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

29.56.25.

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

Indicado no caderno de encargos.

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

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

obras)

em dias 090 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

5% do montante total do fornecimento, com exclusão do IVA.

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

O pagamento será efectuado na forma e condições estipuladas no artigo 6.º do pro-
grama do concurso e artigo 4.º do caderno de encargos.
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III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
Uma única entidade em regime de responsabilidade solidária, quando lhe for adju-
dicado 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
Não podem apresentar propostas as empresas que se encontrem em alguma das si-
tuações previstas no artigo 33.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho, e no
artigo 4.º do programa do concurso.

III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
Os indicados no artigo 11.º do programa do concurso.

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

III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Não exigidos.

SECÇÃO IV: PROCESSOS

IV.1) TIPO DE PROCESSO

Concurso público ¢

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

B1) Os critérios a seguir indicados

1 Mérito técnico;
2 Características técnicas e funcionais;
3 Garantia e assistência técnica;
4 Prazo de entrega;
5 Preço.

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 05/2006.

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

Data limite de obtenção 19 /06 /2006

Custo: 20 euros. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento:
Numerário ou cheque à ordem da entidade adjudicante, a que acresce o valor dos
portes caso a sua entrega ocorra por via postal.

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

19 /06 /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
Todas as interessadas, apenas podendo intervir os concorrentes ou os seus repre-
sentantes devidamente credenciados.

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 20 /06 /2006
Hora: 10 horas. Local: Quartel da GNR, Largo do Carmo, Lisboa.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

NÃO    ¢        SIM    £

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

16 de Maio de 2006. — O Presidente do Conselho Administrati-
vo, José António Madeira da Palma, tenente-coronel de AM.

3000204203

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL
MARINHA

Direcção de Abastecimento

Conselho Administrativo

ANÚNCIO DE CONCURSO

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO, ENDEREÇOS E PONTOS DE CONTACTO
Designação oficial:
Ministério da Defesa Nacional — Marinha — Direcção de Abastecimento.
Endereço postal:
Base Naval de Lisboa.
Localidade:
Alfeite.
Código postal:
2810-001 Almada.
País:
Portugal.
Pontos de contacto:
À atenção de:
Repartição de Obtenção.
Telefone:
210901600.
Fax:
210901749.
Mais informações podem ser obtidas no seguinte endereço:
Ver «pontos de contacto».
Caderno de encargos e documentos complementares (incluindo documentos para
diálogo concorrencial e para um Sistema de Aquisição Dinâmico) podem ser
obtidos no seguinte endereço:
Outro: preencher anexo A.II.
As propostas ou pedidos de participação devem ser enviados para o seguinte
endereço:
Ver «pontos de contacto».

I.2) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE E SUAS PRINCIPAIS ACTIVIDA-
DES
Ministério ou outra autoridade nacional ou federal, incluindo as respectivas
repartições regionais ou locais:
Defesa.
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 n.º 11/DA/2006.
II.1.2) Tipo de contrato e local da realização das obras, da entrega dos forne-
cimentos ou da prestação de serviços:
b) Fornecimentos:
Compra.
Principal local de entrega: instalações do Centro de Abastecimento da Direcção
de Abastecimento, Base Naval de Lisboa, Alfeite, 2810-001 Almada.
Código NUTS: PT132.
II.1.3) O anúncio implica:
Um contrato público.
II.1.5) Breve descrição do contrato ou das aquisições:
Fornecimento de botas de trabalho.
II.1.6) Classificação CPV (Vocabulário Comum para os Contratos Públicos):
Objecto principal.
Vocabulário principal: 19.31.50.00-7.
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:
2100 pares de botas de trabalho.
Valor estimado, sem IVA: 80 000.
Divisa: euro.

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO PARA A SUA EXECUÇÃO
Com início em 01/08/2006.
Conclusão em 31/12/2006.

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONTRATO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas:
5% do valor global do contrato, excluindo o IVA, a prestar no prazo de seis
dias após a notificação da adjudicação.
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III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam:
Os pagamentos ao adjudicatário serão efectuados de acordo com o estipulado
no artigo 5.º do caderno de encargos.
III.1.3) Forma jurídica que deve assumir o agrupamento de operadores econó-
micos adjudicatário:
De acordo com o especificado no programa do concurso, sendo permitido o
agrupamento de concorrentes, qualquer que seja a forma jurídica que se propo-
nha assumir.

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

SECÇÃO IV: PROCESSO

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

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

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante:
Concurso público n.º 11/DA/2006.
IV.3.3) Condições para obtenção do caderno de encargos e dos documentos
complementares ou memória descritiva:
Prazo para a recepção de pedidos de documentos ou para aceder aos documentos:
Data: 05/06/2006.
Hora: 16.
Documentos a título oneroso:
Sim.
Indicar preço: 50,00.
Divisa: euro
Condições e modo de pagamento:
Em numerário ou por cheque cruzado, passado em nome do Conselho Admi-
nistrativo da Direcção de Abastecimento.
IV.3.4) Prazos de recepção das propostas ou dos pedidos de participação:
Data: 13/06/2006.
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: 90 (a contar da data limite para recepção das propostas).
IV.3.8) Condições de abertura das propostas:
Data: 14/06/2006.
Hora: 14.
Lugar: sede da Direcção de Abastecimento.
Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas:
Sim.
Podem assistir à sessão de abertura quaisquer interessados, mas apenas podem
intervir os concorrentes e seus representantes devidamente credenciados.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

VI.3) OUTRAS INFORMAÇÕES
As datas indicadas em IV.3.3), IV.3.4) e IV.3.8) são datas previstas que depen-
dem da publicação no Diário da República. As datas limite para a recepção de
pedidos de documentos e recepção de propostas são, respectivamente, o 7.º e
15.º dias após publicação do anúncio no Diário da República. A data de aber-
tura das propostas é o 1.º dia útil seguinte à data limite para a apresentação de
propostas.
A data indicada em II.3) é uma data prevista. O contrato terá início a contar da
data de adjudicação, com conclusão em 31 de Dezembro de 2006.
Os factores indicados em IV.2.1) encontram-se no programa do concurso.

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO: 15/05/2006.

Anexo A

ENDEREÇOS SUPLEMENTARES E PONTOS DE CONTACTO

II) ENDEREÇOS E PONTOS DE CONTACTO JUNTO DOS QUAIS SE PODE
OBTER O CADERNO DE ENCARGOS E OS DOCUMENTOS COMPLEMEN-
TARES (INCLUINDO DOCUMENTOS RELATIVOS A UM SISTEMA DE AQUI-
SIÇÃO DINÂMICO)
Designação oficial:
Ministério da Defesa Nacional — Marinha — Direcção de Abastecimento.

Endereço postal:
Base Naval de Lisboa.
Localidade:
Alfeite.
Código postal:
2810-001 Almada.
País:
Portugal.
Pontos de contacto:
À atenção de:
Repartição de Administração Financeira.
Telefone:
210901600.
Fax:
210901895.

15 de Maio de 2006. — O Chefe da Repartição de Obtenção,
António Pereira, CFR SEL. 3000203999

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA,
DO DESENVOLVIMENTO RURAL

E DAS PESCAS

Direcção-Geral dos Recursos Florestais

Circunscrição Florestal do Centro

Núcleo Florestal do Centro Litoral

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
DGRF — Circunscrição Florestal DGRF — Núcleo Florestal do Centro

do Centro Litoral

Endereço Código postal
Rua do Cónego António Barreiros, 3500-093

Quinta do Soqueiro

Localidade/Cidade País
Viseu Portugal

Telefone Fax
232427510 232427559

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
cfcentro@dgrf.min-agricultura.pt www.dgrf.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.1.3) Tipo de contrato de serviços

Categoria de serviços   77

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

NÃO    ¢         SIM    £

II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Aquisição de serviços para execução do projecto AGRIS n.º 2004.30.001604.7 —
Mata Nacional das Dunas de Quiaios.

II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Operações de silvicultura preventiva em 777,31 ha:
Limpeza de povoamentos em 652 ha;
Abertura de linhas corta-fogo em aceiros numa extensão de 47 ha;
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Abertura de linhas corta fogo em arrifes numa extensão de 78,31 ha.
Infra-estruturas florestais:
Melhoramento de arrifes numa extensão de 7 km.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Mata Nacional das Dunas de Quiaios, concelho da Figueira da Foz, distrito de
Coimbra.

Código NUTS
PT162 — CONTINENTE CENTRO — PINHAL LITORAL.

II.1.8) Nomenclatura

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

Objecto 77.23.00.00-1 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

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

um lote £ vários lotes £ todos os lotes £

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

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO

II.2.1) Quantidade ou extensão total
Valor estimado: 345 336 euros.

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

Prazo em meses \\ e/ou em dias 120 a partir da decisão de adjudicação
(para fornecimentos e serviços)

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO

III.1.1) Cauções e garantias exigidas
5% do valor da adjudicação sem IVA.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
PIDDAC/Medida AGRIS — Acção 3 — Gestão sustentável e estabilidade ecoló-
gica das florestas — Subacção 3.4 — Prevenção de riscos provocados por agentes
bióticos e abióticos, conforme Portaria n.º 327/2003, de 21 de Abril, alterada pela
Portaria n.º 149/2004, de 12 de Fevereiro.

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
Declarações previstas nas alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 96.º do Decreto-Lei
n.º 197/99, de 8 de Junho.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
No caso de pessoas colectivas, documentos de prestação de contas dos três últi-
mos exercícios findos ou dos exercícios findos desde a constituição, caso esta te-
nha ocorrido há menos de três anos;
No caso de pessoas singulares, declarações do IRS apresentadas nos últimos três
anos;
Declaração do concorrente na qual indique, em relação aos últimos três anos, o
volume global dos seus negócios e dos fornecimentos de bens ou serviços objecto
do procedimento.

III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Lista dos principais serviços fornecidos nos últimos três anos, respectivos montan-
tes, datas e destinatários, a comprovar por declarações destes ou, na sua falta e tra-
tando-se de destinatários particulares, por simples declaração do concorrente;
Descrição do equipamento técnico a utilizar pelo concorrente.

III.3) CONDIÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS DE SERVIÇOS

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

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

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

NÃO    ¢       SIM    £

SECÇÃO IV: PROCESSOS

IV.1) TIPO DE PROCESSO

Concurso público ¢

IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
A) Preço mais baixo   ¢

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante
Concurso público n.º 3/CFC/NFCL/2006.

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

Data limite de obtenção 06 /07 /2006

Custo: 50 euros. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento:
Numerário ou cheque à ordem de DGRF — Circunscrição Florestal do Centro, con-
tra recibo no acto da aquisição. Podem ser remetidos pelo correio, mediante paga-
mento antecipado da quantia referida e dos portes de correio.

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

07 /07 /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

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

IV.3.7) Condições de abertura das propostas

IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas
Qualquer interessado, apenas podendo intervir os concorrentes ou as pessoas de-
vidamente credenciadas.

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 10 /07 /2006
Hora: 10 horas. Local: no endereço indicado no anexo A.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

VI.3) O PRESENTE CONTRATO ENQUADRA-SE NUM PROJECTO/PROGRAMA
FINANCIADO PELOS FUNDOS COMUNITÁRIOS?
NÃO    £        SIM    ¢
Em caso afirmativo, indicar o projecto/programa, bem como qualquer referência útil
PIDDAC/Medida AGRIS — Acção 3 — Gestão sustentável e estabilidade ecoló-
gica das florestas — Subacção 3.4 — Prevenção de riscos provocados por agentes
bióticos e abióticos, conforme Portaria n.º 327/2003, de 21 de Abril, alterada pela
Portaria n.º 149/2004, de 12 de Fevereiro.

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

15 /05 /2006

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

ANEXO A

1.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Organismo À atenção de
DGRF — Núcleo Florestal do Centro DGRF — Núcleo Florestal do Centro

Litoral Litoral

Endereço Código postal
Avenida de D. Dinis, Apartado 61 2431-901

Localidade/Cidade País
Marinha Grande Portugal

Telefone Fax
244570040 244570069

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
nfcentro-litoral@dgrf.min-agricultura.pt www.dgrf.min-agricultura.pt

1.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Organismo À atenção de
DGRF — Núcleo Florestal do Centro DGRF — Núcleo Florestal do Centro

Litoral Litoral

Endereço Código postal
Avenida de D. Dinis, Apartado 61 2431-901

Localidade/Cidade País
Marinha Grande Portugal

Telefone Fax
244570040 244570069

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
nfcentro-litoral@dgrf.min-agricultura.pt www.dgrf.min-agricultura.pt
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1.4) ENDEREÇO PARA ONDE DEVEM SER ENVIADOS AS PROPOSTAS/PE-
DIDOS DE PARTICIPAÇÃO

Organismo À atenção de
DGRF — Núcleo Florestal do Centro DGRF — Núcleo Florestal do Centro

Litoral Litoral

Endereço Código postal
Avenida de D. Dinis, Apartado 61 2431-901

Localidade/Cidade País
Marinha Grande Portugal

Telefone Fax
244570040 244570069

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
nfcentro-litoral@dgrf.min-agricultura.pt www.dgrf.min-agricultura.pt

15 de Maio de 2006. — O Chefe de Divisão, Rui Rosmaninho.
3000204085

MINISTÉRIO DA SAÚDE

Direcção-Geral da Saúde

Hospital do Arcebispo João Crisóstomo — Cantanhede

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 do Arcebispo João

Crisóstomo — Cantanhede

Endereço Código postal
Rua do Padre Américo 3060-186

Localidade/Cidade País
Cantanhede Portugal

Telefone Fax
231420637 231420290

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
aprovisionamento@hdcantanhede.min-saude.pt

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
O conselho de administração do HAJC, por despacho de 3 de Maio de 2006 e ao
abrigo do disposto na alínea a) do n.º 1 do artigo 58.º do Decreto-Lei n.º 197/99,
de 8 de Junho, anulou o concurso público n.º 910001/2006 — Aquisição e insta-
lação de equipamentos mecânicos de lavagem, desinfecção e esterilização, publicado
no Diário da República, 3.ª série, n.º 207, de 27 de Outubro de 2005, baseado
nos seguintes fundamentos:
a) As recentes alterações ao projecto da empreitada de beneficiação e ampliação
determinaram uma diminuição da área afecta à Central de Esterilização, obrigando
assim à redefinição da dimensão de alguns equipamentos e circuitos;
b) Após a análise das propostas apresentadas pelos diversos concorrentes, a insti-
tuição considera mais adequado prescindir da aquisição de um autoclave de 490 l,
substituindo pela aquisição de dois autoclaves de 250 l.

8 de Maio de 2006. — A Vogal Executiva, Isabel Cristina Duarte
das Neves. 1000301130

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA

Instituto Superior Técnico
Núcleo de Economato

ANÚNCIO DE CONCURSO

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO, ENDEREÇOS E PONTOS DE CONTACTO
Designação oficial:
Instituto Superior Técnico — Núcleo de Economato.

Endereço postal:
Avenida de Rovisco Pais.
Localidade:
Lisboa.
Código postal:
1049-001.
País:
Portugal.
Pontos de contacto:
Núcleo de Economato.
À atenção de:
Deolinda Lopes.
Telefone:
218417182/218417594.
Fax:
218417717.
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.

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONTRATO

II.1) DESCRIÇÃO
II.1.1) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante:
Concurso público n.º 15/NE/DL/06.
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: Instituto Superior Técnico.
Código NUTS: PT171.
II.1.3) O anúncio implica:
Um contrato público.
II.1.5) Breve descrição do contrato ou das aquisições:
Aquisição de cromatógrafo gasoso, pilha de combustível tipo PEM e reactor de
reforming no âmbito do Programa Nacional de Reequipamento Científico para
o Laboratório de Tecnologias da Energia do Instituto Superior Técnico.
II.1.6) Classificação CPV (Vocabulário Comum para os Contratos Públicos):
Objecto principal.
Vocabulário principal: 33253221.
Objectos complementares.
Vocabulário principal: 31122100.
Vocabulário principal: 33253210.
Vocabulário principal: 33231000.
Vocabulário principal: 33262500.
Vocabulário principal: 33222000.
II.1.9) São aceites variantes:
Sim.

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONTRATO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas:
Conforme programa do concurso.
III.1.3) Forma jurídica que deve assumir o agrupamento de operadores econó-
micos adjudicatário:
Conforme programa do concurso.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
III.2.2) Capacidade económica e financeira:
Informação e formalidades necessárias para verificar o cumprimento dos requisi-
tos:
Conforme programa do concurso.
III.2.3) Capacidade técnica:
Informação e formalidades necessárias para verificar o cumprimento dos requisi-
tos:
Conforme programa do concurso.

SECÇÃO IV: PROCESSO

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

IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
IV.2.1) Critérios de adjudicação:
Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta:
Os critérios enunciados a seguir:
Critérios — ponderação:
Qualidade — 40;
Preço — 25;
Assistência técnica e manutenção — 20;
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Prazo de entrega — 10;
Garantia — 5.

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante:
Concurso público n.º 15/NE/DL/06.
IV.3.4) Prazos de recepção das propostas ou dos pedidos de participação:
Data: 21/06/2006.
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: 22/06/2006.
Hora: 10.
Lugar: sala de reuniões do Pavilhão Central do Instituto Superior Técnico.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VI.3) OUTRAS INFORMAÇÕES
Poderão ser solicitadas cópias do programa do concurso no Núcleo de Econo-
mato do Instituto Superior Técnico mediante pagamento da quantia de 150
euros, com IVA incluído à taxa legal em vigor, a liquidar em dinheiro, cheque
ou transferência bancária a favor do Instituto Superior Técnico

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO: 15/05/2006.

15 de Maio de 2006. — Pelo Núcleo de Economato, Deolinda
Lopes. 3000204152

AUTARQUIAS

CÂMARA MUNICIPAL DE ALFÂNDEGA DA FÉ

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 Alfândega da Fé

Endereço Código postal
Praça do Município 5350-017

Localidade/Cidade País
Alfândega da Fé Portugal

Telefone Fax
279468120 279462619

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
cmalfandegafe@sapo.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
Centro de Formação Desportiva de Alfândega da Fé — 2.ª fase.

II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Execução de pista de atletismo, incluindo trabalhos de movimento de terras, pavi-
mentação, drenagem, lancilagem, marcação e apetrechamento da pista;
Execução de campo de jogos para futebol e hóquei em campo, incluindo trabalhos
de movimento de terras, canalizações, saneamento, electricidade, sistema de rega
automática, pavimentação, instalação de relva sintética e fornecimento e colocação
de equipamento;
Fornecimento e assentamento de vedações e gradeamentos;
Fornecimento e montagem de ponte pré-fabricada em madeira;
Instalação de rede de gás e montagem de sistema de termoventilação no Edifício A
(balneários);
Montagem de tecto falso e montagem de bancos e cabides no Edifício A (balneários).

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

Código NUTS
PT118 CONTINENTE NORTE — ALTO TRÁS-OS-MONTES.

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
Pista de atletismo:
Movimentação do terreno existente — 5400 m2;
Escavação de valas — 300 m3;
Pavimentação — 5400 m2;
Drenagem — 180 m;
Lancil — 1010 m.
Campo de jogos:
Movimentação do terreno existente — 8000 m2;
Escavação de valas — 350 m3;
Pavimentação e relva artificial — 8000 m2;
Canalizações — 1000 m;
Sistema de rega automática (tubagem) — 425 m.
Arranjos exteriores:
Vedações — 850 m.
O preço base do concurso é de 1 100 000 euros, com exclusão do IVA.

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

Prazo em dias 240 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
Na fase de apresentação de propostas não é exigida qualquer caução.
O valor da caução a prestar pelo adjudicatário é de 5% do preço total do respecti-
vo contrato.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
A empreitada será executada no regime de série de preços e as modalidades de pa-
gamento processar-se-ão por medição mensal.

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

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/do
prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a capacidade
económica, financeira e técnica mínima exigida
Só serão admitidos concorrentes que, à data da entrega da proposta, satisfaçam as
condições de idoneidade previstas no artigo 55.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de
Março, cumulativamente com as seguintes condições:
1) Quanto aos titulares de certificado de classificação de empreiteiro de obras pú-
blicas emitido pelo Instituto dos Mercados de Obras Públicas e Particulares e do
Imobiliário (IMOPPI), os que apresentem:
a) Certificado de classificação de empreiteiro de obras públicas contendo as seguin-
tes autorizações:
A 10.ª subcategoria da 2.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 en-
quadra;
2) Quanto aos não titulares de certificado de classificação de empreiteiro de obras
públicas emitido pelo IMOPPI, os que apresentem certificado de inscrição em lista
oficial de empreiteiros aprovados, adequado à obra posta a concurso e emitido por
uma das entidades competentes mencionadas no n.º 1 do anexo I do programa de
concurso, o qual indicará os elementos de referência relativos à idoneidade, à capa-
cidade financeira e económica e à capacidade técnica que permitam aquela inscrição
e justifique a classificação atribuída nessa lista;
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3) Quanto aos não titulares de certificado de classificação de empreiteiro de obras
públicas emitido pelo IMOPPI, ou aos que não apresentem certificado de inscrição
em lista oficial de empreiteiros aprovados, os que apresentem os documentos rela-
tivos à comprovação da sua idoneidade, capacidade financeira, económica e técnica
para a execução da obra posta a concurso, indicados nos n.os 14.1 e 14.3 do progra-
ma de concurso;
4) Os concorrentes não titulares de certificado de classificação de empreiteiro
de obras públicas emitido pelo IMOPPI, ou que não apresentem certificado de
inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados nos termos do n.º 2 e os con-
correntes que se encontrem na situação prevista no artigo 70.º, n.º 2, do Decreto-
-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, deverão ainda comprovar a sua capacidade econó-
mica e financeira com base no quadro de referência da portaria em vigor à data da
entrega das propostas, publicada ao abrigo do artigo 10.º do Decreto-Lei n.º 12/
2004, de 9 de Janeiro, sendo excluídos os concorrentes que não apresentem, no
mínimo e cumulativamente, os valores do quartil inferior previstos na referida
portaria.

III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
Os concorrentes deverão apresentar os documentos exigidos no programa de con-
curso, nomeadamente os indicados no ponto n.º 14 — Documentos de habilitação
dos concorrentes.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
Os concorrentes deverão apresentar os documentos exigidos no programa de con-
curso, nomeadamente os indicados no ponto n.º 14 — Documentos de habilitação
dos concorrentes.

III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Os concorrentes deverão apresentar os documentos exigidos no programa de con-
curso, nomeadamente os indicados no ponto n.º 14 — Documentos de habilitação
dos concorrentes.
Na avaliação da capacidade técnica dos concorrentes para a execução da obra posta
a concurso, deverão ser adoptados os seguintes critérios:
a) Comprovação da execução de, pelo menos, uma obra de idêntica natureza da obra
posta a concurso, de valor não inferior a 500 000 euros;
b) Adequação do equipamento e da ferramenta especial a utilizar na obra, seja pró-
prio, alugado ou sob qualquer outra forma, às suas exigências técnicas;
c) Adequação dos técnicos e os serviços técnicos, estejam ou não integrados na
empresa, a afectar à obra.

SECÇÃO IV: PROCESSOS

IV.1) TIPO DE PROCESSO

Concurso público ¢

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

B2) Os critérios indicados no caderno de encargos ¢

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante
Processo 72.58.

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

Data limite de obtenção 19 /06 /2006

Custo: 250 euros, acrescidos do IVA à taxa legal em vigor. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento:
Pagamento em dinheiro ou cheque a favor do município de Alfândega da Fé.

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

29 /06 /2006
Hora: 17 horas.

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

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

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

IV.3.7) Condições de abertura das propostas

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

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data 27 /06 /2006
Hora: 10 horas. Local: Auditório da Biblioteca Municipal de Alfândega da Fé.

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
ON Sectorial — Eixo Prioritário 3.
Medida 3.10 — Desporto.

11 de Maio de 2006. — O Presidente da Câmara, João Carlos Pontes
Figueiredo Sarmento. 1000301074

CÂMARA MUNICIPAL DE CELORICO DA BEIRA

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 Celorico Secção de Obras Municipais

da Beira

Endereço Código postal
Rua de Sacadura Cabral 6360-350

Localidade/Cidade País
Celorico da Beira Portugal

Telefone Fax
271747400 271747409

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
obrasmunicipais@cm-celoricodabeira.pt www.cm-celoricodabeira.pt

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

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

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

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

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

II.1) DESCRIÇÃO

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

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

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

II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Concurso público para execução da empreitada de arruamentos e infra-estruturas
eléctricas e de telecomunicações no Bairro de Santa Luzia.

II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Execução de arruamentos e infra-estruturas eléctricas e de telecomunicações no
Bairro de Santa Luzia.

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

Código NUTS
PT168 CONTINENTE CENTRO — BEIRA INTERIOR NORTE.

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

um lote £ vários lotes £ todos os lotes £

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

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO

II.2.1) Quantidade ou extensão total
A empreitada tem por objecto a realização dos trabalhos, quanto à sua espécie,
quantidade e condições técnicas de execução, definidos no projecto e no caderno
de encargos.

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

Prazo em dias 040 a partir da data da consignação (para obras)
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SECÇÃO III: INFORMAÇÕES DE CARÁCTER JURÍDICO, ECONÓMICO,
FINANCEIRO E TÉCNICO

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO

III.1.1) Cauções e garantias exigidas
O valor da caução exigida para garantir o contrato é de 5% do valor da adjudicação
e em cada um dos pagamentos parciais será deduzida a percentagem de 5% para
garantia do contrato, em reforço da caução prestada.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
A empreitada é por série de preços e o pagamento ao empreiteiro dos trabalhos
incluídos no contrato far-se-á mensalmente, de acordo com as quantidades de traba-
lho executadas.

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, nas condições defi-
nidas no ponto 9.1 do programa de concurso.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/do
prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a capacidade
económica, financeira e técnica mínima exigida
Serão admitidos ao concurso os titulares de alvará de construção referido no ponto
6 do programa de concurso, contendo, designadamente:
a) A 1.ª subcategoria da 2.ª categoria, a qual tem de ser de classe que cubra o valor
global da proposta e integrar-se na categoria em que o tipo da obra se enquadra;
b) A 8.ª subcategoria da 2.ª categoria, a 1.ª subcategoria da 4.ª categoria e a 7.ª
subcategoria da 4.ª categoria, na classe correspondente à parte dos trabalhos a que
respeitem, caso o concorrente não recorra à faculdade conferida no ponto 6.3 do
programa de concurso;
Os concorrentes deverão preencher cumulativamente os requisitos mínimos de ca-
rácter económico, financeiro e técnico explicitados nos pontos 19.3 e 19.4 do pro-
grama de concurso.

III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
Os constantes no ponto 15 do programa de concurso e lei em vigor.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
Os constantes do ponto 15 do programa de concurso e lei em vigor.

III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Os constantes dos pontos 15 e 16 do programa de concurso e lei em vigor.

SECÇÃO IV: PROCESSOS

IV.1) TIPO DE PROCESSO

Concurso público ¢

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

1 Preço — 50%;
2 Prazo de execução da empreitada — 35%;
3 Valia técnica da proposta — 15%;
Para cada um dos critérios estabelecem-se os seguintes subcritérios e respectivas
ponderações:
1) Preço:
Valor da proposta — 60%;
Lista de preços unitários — 20%;
Nota justificativa do preço proposto — 20%;
2) Prazo de execução da empreitada:
Prazo de execução propriamente dito — 100%;
3) Valia técnica da proposta:
Plano de trabalhos/plano de pagamentos — 35%;
Memória descritiva — 25%;
Plano de mão-de-obra — 20%;
Plano de equipamento — 20%;
Conforme o estabelecido no artigo 132.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março.

Por ordem decrescente de importância NÃO £ SIM ¢

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

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

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

Custo: 39,13 euros. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento:
O processo poderá ser enviado à cobrança ou ser adquirido na Secção de Obras
Municipais, mediante o respectivo pagamento em numerário ou cheque endossado
à ordem do tesoureiro da Câmara Municipal.

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

030 dias a contar da sua publicação no Diário da República

Hora: 16 horas.

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
As que estiverem devidamente credenciadas pelos concorrentes, nos termos defini-
dos no ponto 5.2 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: 15 horas. Local: Salão Nobre dos Paços do Município.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
Ponto IV.3.2): relativo às condições para obtenção de documentos contratuais e
adicionais:
Conforme previsto no ponto 1.3 do programa de concurso, os interessados poderão
obter cópias, devidamente autenticadas pelo dono da obra, das peças escritas e
desenhadas do processo de concurso até seis dias antes do termo do prazo do con-
curso.
Ponto IV.3.3): relativo ao prazo para recepção de propostas:
Conforme previsto no ponto 4.1 do programa de concurso, as propostas serão entre-
gues até às 16 horas do 30.º dia, sendo este prazo contado a partir do dia seguin-
te ao da publicação do anúncio no Diário da República.

Preço base do concurso: 124 694,29 euros mais IVA à taxa legal em vigor.

3 de Maio de 2006. — O Presidente da Câmara, José Francisco
Gomes Monteiro. 1000300841

CÂMARA MUNICIPAL DO FUNCHAL

ANÚNCIO DE CONCURSO

Obras ¢

Fornecimentos £

Serviços £

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

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Câmara Municipal do Funchal Secção Administrativa Obras

DOP — Divisão de Arruamentos Públicas

Endereço Código postal
Praça do Município 9004-512 Funchal

Localidade/Cidade País
Madeira/Funchal Portugal

Telefone Fax
291241549 ou 291211000 291241549

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

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

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

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

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

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

II.1) DESCRIÇÃO

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

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

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

Combinação dos anteriores £

II.1.3) Tipo de contrato de serviços

Categoria de serviços   \\

II.1.4) Trata-se de um contrato-quadro?
NÃO    ¢         SIM    £
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II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Novo arruamento na Travessa do Transval para trânsito automóvel — Santa Maria
Maior.

II.1.6) Descrição/objecto do concurso
A obra consiste na abertura de um novo arruamento na Travessa do Transval em
Santa Maria Maior, numa extensão de 160 m, incluindo todos os trabalhos de terra-
planagem, obras de arte corrente e acessórias, lançamento de infra-estruturas e pavi-
mentação betuminosa.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Travessa do Transval, freguesia de Santa Maria Maior, concelho do Funchal, Madei-
ra, Portugal.

Código NUTS
PT 300 MADEIRA.

II.1.8) Nomenclatura

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

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

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

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

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

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

um lote £ vários lotes £ todos os lotes £

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

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO

II.2.1) Quantidade ou extensão total
O preço base do concurso é de 285 807 euros, com exclusão do IVA.

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

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

Prazo em meses \\ e/ou em dias 360 a partir da data da consignação (para
obras)

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

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

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO

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

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

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

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

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

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

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
a) Documento emitido pelo Banco de Portugal, no mês em que o concurso tenha
sido aberto, no mês anterior ou posterior, que mencione as responsabilidades da
empresa no sistema financeiro e, se for o caso, documento equivalente emitido pelo
banco central do Estado de que a empresa seja nacional ou no qual se situe o seu
estabelecimento principal;

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

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

III.3) CONDIÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS DE SERVIÇOS

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

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

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

NÃO    £       SIM    £

SECÇÃO IV: PROCESSOS

IV.1) TIPO DE PROCESSO

Concurso público ¢

Concurso limitado £

Concurso limitado com publicação de anúncio £

Concurso limitado sem publicação de anúncio £

Concurso limitado por prévia qualificação £

Concurso limitado sem apresentação de candidaturas £

Concurso limitado urgente £

Processo por negociação £

Processo por negociação com publicação prévia de anúncio £

Processo por negociação sem publicação prévia de anúncio £

Processo por negociação urgente £

IV.1.1) Já foram seleccionados candidatos?

NÃO    ¢        SIM   £

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Número   \\      ou       Mínimo \\ / Máximo \\

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

Pi = Vmin × 20/Vi

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

Por ordem decrescente de importância NÃO £ SIM ¢

ou

B2) Os critérios indicados no caderno de encargos £

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante
19/DOP/SA/06.

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

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

Custo: 969,75 euros. Moeda: euro.

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

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

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

Hora: até às 17 horas.

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

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

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

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

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

IV.3.7) Condições de abertura das propostas

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

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data \\ /\\ /\\\\, ————— dias a contar da publicação do anún-
cio no Diário da República ou
no dia útil seguinte à data limite para a apresentação de propostas  ¢
Hora: 10 horas. Local: na sala de reuniões da Câmara Municipal do Funchal.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

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

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

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES

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

\\ /\\ /\\\\

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

27 de Abril de 2006. — O Vice-Presidente da Câmara, Bruno Mi-
guel Camacho Pereira. 1000300974

ANÚNCIO DE CONCURSO

Obras ¢

Fornecimentos £

Serviços £

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

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
Câmara Municipal do Funchal Secção Administrativa Obras

DOP — Divisão de Arruamentos Públicas

Endereço Código postal
Praça do Município 9004-512 Funchal

Localidade/Cidade País
Madeira/Funchal Portugal

Telefone Fax
291241549 ou 291211000 291241549

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

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

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

I.4) ENDEREÇO PARA ONDE DEVEM SER ENVIADOS AS PROPOSTAS/PEDI-
DOS DE PARTICIPAÇÃO
Indicado em I.1 ¢ Se distinto, ver anexo A
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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
Novo arruamento na Azinhaga da Cancela — Monte.

II.1.6) Descrição/objecto do concurso
A obra consiste no alagamento de um troço já existente e o prolongamento viário
do mesmo numa extensão de 320 m, permitindo a ligação do Caminho do Desterro
ao Caminho da Lombada na freguesia do Monte, incluindo todos os trabalhos de
terraplanagem, obras de arte corrente e acessórias, lançamento de infra-estruturas e
pavimentação betuminosa.

II.1.7) Local onde se realizará a obra, a entrega dos fornecimentos ou a pres-
tação de serviços
Azinhaga da Cancela, freguesia do Monte, concelho do Funchal, Madeira, Portugal.

Código NUTS
PT 300 MADEIRA.

II.1.8) Nomenclatura

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

Vocabulário principal Vocabulário complementar

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

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

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

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

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

um lote £ vários lotes £ todos os lotes £

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

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO

II.2.1) Quantidade ou extensão total
O preço base do concurso é de 517 351 euros, com exclusão do IVA.

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

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

Prazo em meses \\ e/ou em dias 360 a partir da data da consignação (para
obras)

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

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

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO

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

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

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
Poderão apresentar-se agrupamentos de empresas, sem que entre elas exista qual-
quer modalidade jurídica de associação, desde que todas as empresas do agrupa-
mento satisfaçam as disposições legais relativas ao exercício da actividade de em-

preiteiro de obras públicas e comprovem, em relação a cada uma das empresas, os
requisitos no n.º 15 do programa de concurso.
No caso de a adjudicação da empreitada ser feita a um agrupamento de empresas,
estas associar-se-ão obrigatoriamente, antes da celebração do contrato, na modali-
dade jurídica de associação regulada pelo quadro legal vigente.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

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

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

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

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

III.3) CONDIÇÕES RELATIVAS AOS CONTRATOS DE SERVIÇOS

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

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

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

NÃO    £       SIM    £
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SECÇÃO IV: PROCESSOS

IV.1) TIPO DE PROCESSO

Concurso público ¢

Concurso limitado £

Concurso limitado com publicação de anúncio £

Concurso limitado sem publicação de anúncio £

Concurso limitado por prévia qualificação £

Concurso limitado sem apresentação de candidaturas £

Concurso limitado urgente £

Processo por negociação £

Processo por negociação com publicação prévia de anúncio £

Processo por negociação sem publicação prévia de anúncio £

Processo por negociação urgente £

IV.1.1) Já foram seleccionados candidatos?

NÃO    ¢        SIM   £

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

IV.1.2) Justificação para a utilização do procedimento acelerado

IV.1.3) Publicações anteriores referentes ao mesmo projecto

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Número   \\      ou       Mínimo \\ / Máximo \\

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

Pi = Vmin × 20/Vi

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

Por ordem decrescente de importância NÃO £ SIM ¢

ou

B2) Os critérios indicados no caderno de encargos £

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante
20/DOP/SA/06.

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

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

Custo: 978,45 euros. Moeda: euro.

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

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

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

Hora: até às 17 horas.

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

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

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

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

£ £ £ £ £ £ £ £ ¢ £ £ ————————

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

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

IV.3.7) Condições de abertura das propostas

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

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data \\ /\\ /\\\\, ————— dias a contar da publicação do anún-
cio no Diário da República ou
no dia útil seguinte à data limite para a apresentação de propostas  ¢
Hora: 10 horas. Local: na sala de reuniões da Câmara Municipal do Funchal.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

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

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

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES

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

\\ /\\ /\\\\

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

27 de Abril de 2006. — O Vice-Presidente da Câmara, Bruno Mi-
guel Camacho Pereira. 1000300975

CÂMARA MUNICIPAL DE SINTRA
ANÚNCIO DE CONCURSO

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO, ENDEREÇOS E PONTOS DE CONTACTO
Designação oficial:
Câmara Municipal de Sintra.
Endereço postal.
Largo do Dr. Virgílio Horta.
Localidade:
Sintra.
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Código postal:
2714-501.
País:
Portugal.
Pontos de contacto:
À atenção de:
Secção de Compras.
Telefone:
219238709/10.
Fax: 21 9238701
Mais informações podem ser obtidas no seguinte endereço:
Outro: preencher anexo A.I.
Caderno de encargos e documentos complementares (incluindo documentos para
diálogo concorrencial e para um Sistema de Aquisição Dinâmico) podem ser
obtidos no seguinte endereço:
Outro: preencher anexo A.II.
As propostas ou pedidos de participação devem ser enviados para o seguinte
endereço:
Outro: preencher anexo A.III.

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

CT-2006/5003669 — Aquisição de sinais de transito para o ano 2006.
II.1.2) Tipo de contrato e local da realização das obras, da entrega dos forne-

cimentos ou da prestação de serviços:
b) Fornecimentos:
Compra.
Principal local de entrega:
Sector de Entrega da CMS, Avenida da Aviação Portuguesa, 69, em Sintra.
II.1.3) O anúncio implica:

Um contrato público.
Valor total estimado das aquisições para toda a duração do acordo-quadro:
Montante estimado, sem IVA: 49 600,00.
Divisa: euro.
II.1.5) Breve descrição do contrato ou das aquisições:
Aquisição de sinais de transito para o ano 2006.
II.1.6) Classificação CPV (Vocabulário Comum para os Contratos Públicos):
Objecto principal.
Vocabulário principal: 28.82.43.00-7.
II.1.9) São aceites variantes:
Não.

SECÇÃO IV: PROCESSO

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

Concurso público.

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

Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta:
Os critérios enunciados no caderno de encargos, no convite à apresentação de
propostas ou para participar na negociação ou na memória descritiva.
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante:

CT-2006/5003669.
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.
Documento a título oneroso:
Sim.
Indicar preço: 50,00.
Divisa: euro.
Condições e modo de pagamento:
Moeda, cheque, multibanco.
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 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 reuniões da Divisão Aprovisionamento, Travessa do Município,
3, cave, em Sintra.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO: 15/05/2006.

Anexo A

ENDEREÇOS SUPLEMENTARES E PONTOS DE CONTACTO

I) ENDEREÇOS E PONTOS DE CONTACTO ONDE PODEM SER OBTIDAS
AS INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Designação oficial:
Divisão de Aprovisionamento — Secção de Compras.
Endereço postal:
Travessa do Município, 3, cave.
Localidade:
Sintra.
Código postal:
2714 -501.
País:
Portugal.
Pontos de contacto:
À atenção de:
Secção de Compras.
Telefone:
219238709/10.
Fax:
219238701.

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 DINÂMICA)
Designação oficial:
Divisão de Aprovisionamento, Secção de Compras.
Endereço postal:
Travessa do Município, 3, cave.
Localidade:
Sintra.
Código postal:
2714-501.
País:
Portugal.
Pontos de contacto:
Secção de Compras.
À atenção de:
Telefone:
219238709/10.
Fax:
21 9238701.

III) ENDEREÇOS E PONTOS DE CONTACTO PARA ONDE DEVEM SER
ENVIADAS AS PROPOSTAS/PEDIDOS DE PARTICIPAÇÃO
Designação oficial:
DAAN — Divisão de Assuntos Administrativos e Notariado — Secção de
Expediente e Arquivo.
Endereço postal:
Largo de Virgílio Horta.
Localidade:
Sintra.
Código postal:
2714-501.
País:
Portugal.

6 de Maio de 2006. — O Presidente da Câmara, Fernando de
Reboredo Seara. 3000204090

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA POUCA DE AGUIAR

Anúncio
Concurso Público de concessão para exploração do Bar

da Praia Fluvial da Barragem da Falperra (nos termos do
artigo 87.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho).

1 — Entidade adjudicante — município de Vila Pouca de Aguiar,
Rua do Dr. Henrique Botelho, 5450-027 Vila Pouca de Aguiar.

2 — Constitui objecto do presente concurso a concessão para ex-
ploração do Bar da Praia Fluvial da Barragem da Falperra.

3 — O concessionário obriga-se ao pagamento de uma renda pelo
prazo da concessão, sendo o valor base do concurso de 16 000 euros
mais IVA.

4 — A concessão a que se refere o presente concurso tem início
na data de outorga do respectivo contrato e termina a 31 de Dezem-
bro de 2010.

5 — Podem concorrer ao presente concurso pessoas singulares,
colectivas ou equiparadas, individualmente ou que declarem a inten-
ção de se constituírem juridicamente numa única entidade ou em con-
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sórcio externo, em regime de responsabilidade solidária, no caso de
lhes ser adjudicada a concessão.

6 — a) O processo de concurso pode ser consultado ou requerido
na Secção de Atendimento ao Público do Município de Vila Pouca de
Aguiar, durante as horas normais de expediente, desde a data da publi-
cação do respectivo anúncio até ao dia e hora do acto público do
concurso.

b) O custo dos documentos mencionados na alínea a) é de 65,79
euros (IVA incluído).

7 — As propostas deverão ser entregues até às 16 horas e 30
minutos do 15.º dia a contar da data de publicação do anúncio para o
Diário da República, na Secção de Atendimento ao Público do Mu-
nicípio de Vila Pouca de Aguiar, contra recibo, ou remetidas pelo
correio sob registo e com aviso de recepção.

Se o envio das propostas for feito pelo correio, o concorrente
será responsável pelos atrasos que porventura se verifiquem, não
podendo apresentar qualquer reclamação na hipótese de a entrada
dos documentos se verificar já depois de esgotado o prazo de entre-
ga de propostas.

As propostas e respectivos documentos deverão ser redigidos em
língua portuguesa.

8 — a) O acto do concurso é público, terá lugar no Edifício dos
Paços do Município na sala de reuniões e realizar-se-á pelas 15 horas
do 1.º dia útil que se seguir ao términos do prazo para a entrega das
propostas.

b) Só poderão intervir no acto público do concurso as pessoas que,
para o efeito, estiverem devidamente credenciadas pelos concorren-
tes, bastando, para tanto, no caso de intervenção do titular de em-
presa em nome individual, a exibição do seu bilhete de identidade e,
no caso de intervenção de representantes de pessoas colectivas, a
exibição dos respectivos bilhetes de identidade e de uma credencial
passada pela firma da qual conste o nome e o número de bilhete de
identidade dos representantes.

9 — O critério de apreciação das propostas é o seguinte:

a) Preço global das rendas no período da concessão — 40%;
b) Curriculum dos concorrentes demonstrativo da formação e

experiência para exploração de estabelecimentos congéne-
res — 35%;

c) Apresentação de programas de animação cultural e desporti-
vos a organizar pelo proponente ao longo de cada ano do
período da concessão — 25%.

10 — Os concorrentes ficam obrigados a manter as suas propostas
durante o prazo mínimo de 60 dias, contados da data da sessão de
abertura das propostas.

11 — Para efeitos de outorga do contrato, o concessionário deve-
rá apresentar uma caução correspondente a 25% do valor global das
rendas da concessão, que se manterá pelo prazo desta.

Deverá ser também apresentada, antes da outorga do contrato, uma
caução de valor equivalente aos equipamentos inventariados (caso
existam), que será libertada no todo ou em parte no termo da conces-
são e depois de feito um inventário de todos os equipamentos.

12 — O concurso objecto do presente anúncio foi aprovado pela
Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar em 5 de Maio de 2006.

13 — Envio do anúncio para publicação no Diário da República:
8 de Maio de 2006.

8 de Maio de 2006. — O Vice-Presidente da Câmara, António
Alberto Pires Aguiar Machado. 3000203974

Anúncio
Concurso público de concessão para exploração do Bar

da Praia Fluvial do Viduedo (nos termos do artigo 87.º
do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho).

1 — Entidade adjudicante — município de Vila Pouca de Aguiar,
Rua do Dr. Henrique Botelho, 5450-027 Vila Pouca de Aguiar.

2 — Constitui objecto do presente concurso a concessão para ex-
ploração do Bar da Praia Fluvial do Viduedo.

3 — O concessionário obriga-se ao pagamento de uma renda pelo
prazo da concessão, sendo o valor base do concurso de 6000 euros
mais IVA.

4 — A concessão a que se refere o presente concurso tem início
na data de outorga do respectivo contrato e termina a 31 de Dezem-
bro de 2010.

5 — Podem concorrer ao presente concurso pessoas singulares,
colectivas ou equiparadas, individualmente ou que declarem a inten-
ção de se constituírem juridicamente numa única entidade ou em con-

sórcio externo, em regime de responsabilidade solidária, no caso de
lhes ser adjudicada a concessão.

6 — a) O processo de concurso pode ser consultado ou requerido
na Secção de Atendimento ao Público do Município de Vila Pouca de
Aguiar, durante as horas normais de expediente, desde a data da publi-
cação do respectivo anúncio até ao dia e hora do acto público do
concurso.

b) O custo dos documentos mencionados na alínea a) é de 65,79
euros (IVA incluído).

7 — As propostas deverão ser entregues até às 16 horas e 30
minutos do 15.º dia a contar da data de publicação do anúncio para o
Diário da República, na Secção de Atendimento ao Público do Mu-
nicípio de Vila Pouca de Aguiar, contra recibo, ou remetidas pelo
correio sob registo e com aviso de recepção.

Se o envio das propostas for feito pelo correio, o concorrente será
responsável pelos atrasos que porventura se verifiquem, não podendo
apresentar qualquer reclamação na hipótese de a entrada dos documen-
tos se verificar já depois de esgotado o prazo de entrega de propos-
tas.

As propostas e respectivos documentos deverão ser redigidos em
língua portuguesa.

8 — a) O acto do concurso é público, terá lugar no Edifício dos
Paços do Município, na sala de reuniões, e realizar-se-á pelas 15 horas
do 1.º dia útil que se seguir ao términos do prazo para a entrega das
propostas.

b) Só poderão intervir no acto público do concurso as pessoas que,
para o efeito, estiverem devidamente credenciadas pelos concorren-
tes, bastando, para tanto, no caso de intervenção do titular de em-
presa em nome individual, a exibição do seu bilhete de identidade e,
no caso de intervenção de representantes de pessoas colectivas, a
exibição dos respectivos bilhetes de identidade e de uma credencial
passada pela firma da qual conste o nome e o número de bilhete de
identidade dos representantes.

9 — O critério de apreciação das propostas é o seguinte:

a) Preço global das rendas no período da concessão — 40%;
b) Curriculum dos concorrentes demonstrativo da formação e

experiência para exploração de estabelecimentos congéne-
res — 35%;

c) Apresentação de programas de animação cultural e desporti-
vos a organizar pelo proponente ao longo de cada ano do
período da concessão — 25%.

10 — Os concorrentes ficam obrigados a manter as suas propostas
durante o prazo mínimo de 60 dias, contados da data da sessão de
abertura das propostas.

11 — Para efeitos de outorga do contrato, o concessionário deve-
rá apresentar uma caução correspondente a 25% do valor global das
rendas da concessão, que se manterá pelo prazo desta.

Deverá ser também apresentada, antes da outorga do contrato, uma
caução de valor equivalente aos equipamentos inventariados (caso
existam), que será libertada no todo ou em parte no termo da conces-
são e depois de feito um inventário de todos os equipamentos.

12 — O concurso objecto do presente anúncio foi aprovado pela
Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar em 5 de Maio de 2006.

13 — Envio do anúncio para publicação no Diário da República:
8 de Maio de 2006.

8 de Maio de 2006. — O Vice-Presidente da Câmara, António
Alberto Pires Aguiar Machado. 3000203977

CÂMARA MUNICIPAL DE VIZELA
ANÚNCIO DE CONCURSO

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO, ENDEREÇOS E PONTOS DE CONTACTO
Designação oficial:
Câmara Municipal de Vizela.
Endereço postal:
Rua do Dr. Abílio Torres.
Localidade:
Vizela.
Código postal:
4815-427.
País:
Portugal.
À atenção de:
Presidente da Câmara, Dr. Francisco Ângelo da Silva Ferreira.
Telefone:
253489630.
Fax:
253489649.
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Correio electrónico:
obras-municipais@mun-vizela.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:
Abertura e construção de acessibilidades e infra-estruturas de acesso à Escola 3/
S — Infias — pavimentações, muros, infra-estruturas, Zona Ribeiro/Riler —
Rua da Liberdade — 4.ª fase.
II.1.2) Tipo de contrato e local da realização das obras, da entrega dos forne-
cimentos ou da prestação de serviços:
a) Obras:
Execução.
Principal local de execução: freguesia de Infias, concelho de Vizela.
Código NUTS: PT113.
II.1.3) O anúncio implica:
Um contrato público.
II.1.5) Breve descrição do contrato ou das aquisições:
Construção de muros, pavimentação e infra-estruturas.
II.1.6) Classificação CPV (Vocabulário Comum para os Contratos Públicos):
Objecto principal.
Vocabulário principal: 45233120.
II.1.7) O contrato está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos
(ACP)?
Sim.
II.1.8) Divisão em lotes:
Não.
II.1.9) São aceites variantes:
Não.

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONTRATO
II.2.1) Quantidade ou extensão total:
Valor estimado, sem IVA: 195 000,00.
Divisa: euro.

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

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONTRATO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas:
Para garantir o exacto e pontual cumprimento do contrato será prestada caução
no valor de 5% do montante da adjudicação e reforço de garantia de 5% (nos
pagamentos).
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam:
A empreitada é por série de preços e os pagamentos são efectuados após autos
de medição dos trabalhos efectuados mensalmente.
III.1.3) Forma jurídica que deve assumir o agrupamento de operadores econó-

micos adjudicatário:
a) Ao concurso poderão apresentar-se agrupamentos de empresas, sem que entre
elas exista qualquer modalidade jurídica de associação, desde que todas as
empresas do agrupamento satisfaçam as disposições legais relativas ao exercício
da actividade de empreiteiro de obras públicas e comprovem, em relação a cada
uma das empresas, os requisitos exigidos no n.º 15 do programa de concurso;
b) A constituição jurídica dos agrupamentos não é exigida na apresentação da
proposta, mas as empresas agrupadas serão responsáveis solidariamente, peran-
te o dono da obra, pelo pontual cumprimento de todas as obrigações emergen-
tes da proposta;
c) No caso de a adjudicação da empreitada ser feita a um agrupamento de empresas,
estas associar-se-ão obrigatoriamente, antes da celebração do contrato, numa
única entidade ou em consórcio externo em regime de responsabilidade solidá-
ria, em conformidade com o Decreto-Lei n.º 231/81, de 28 de Julho.

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:
Remeta-se para os n.os 6 e 15 do programa de concurso. O certificado de clas-
sificação do empreiteiro de obras públicas deve conter a 1.ª subcategoria da 2.ª
categoria na classe correspondente ao valor da proposta, 8.ª subcategoria da 2.ª
categoria e da 1.ª subcategoria da 4.ª categoria das classes correspondentes ao
valor dos trabalhos especializados que lhes respeitem.

III.2.2) Capacidade económica e financeira:
Informação e formalidades necessárias para verificar o cumprimento dos requisi-
tos:
Remeta-se para as alíneas m.1 do n.º 15.1 do programa de concurso.
III.2.3) Capacidade técnica:
Informação e formalidades necessárias para verificar o cumprimento dos requisi-
tos:
Remeta-se para as alíneas j), k) e l) do n.º 15.1, todas do programa de concur-
so.

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:
Abertura e construção de acessibilidades e infra-estruturas de acesso à Escola 3/
S — Infias — pavimentações, muros, infra-estruturas, Zona Ribeiro/Riler —
Rua da Liberdade — 4.ª fase.
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: 13/06/2006.
Hora: 16.
Documentos a título oneroso:
Sim.
Indicar preço: 300.
Divisa: euro.
Condições e modo de pagamento:
Pagamento em dinheiro ou por meio de cheque dirigido ao tesoureiro da Câ-
mara Municipal de Vizela.
IV.3.4) Prazos de recepção das propostas ou dos pedidos de participação:
Data: 05/07/2006.
Hora: 16.
IV.3.6) Língua ou línguas que podem ser utilizadas nas propostas ou nos pedi-
dos de participação:
PT
IV.3.7) Período mínimo durante o qual o concorrente é obrigado a manter a
sua proposta:
Período em dias: 66 (a contar da data limite para recepção das propostas).
IV.3.8) Condições de abertura das propostas:
Data: 06/07/2006.
Hora: 9.
Lugar: instalações provisórias da Câmara Municipal de Vizela, na morada in-
dicada em I.1).
Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas:
Sim.
Remeta-se para o n.º 5.2 do programa de concurso.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO: 08/05/2006.

8 de Maio de 2006. — O Presidente da Câmara, Francisco Ângelo
da Silva Ferreira. 1000301113

ENTIDADES PARTICULARES

ADMINISTRAÇÃO DO PORTO DE LISBOA, 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 do Porto de Lisboa, S. A.



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIE N.º 100 — 24 de Maio de 200610 090

Endereço Código postal
Rua da Junqueira, 94 1349-026

Localidade/Cidade País
Lisboa Portugal

Telefone Fax
213611000 213611005

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
admin.junqueira@portodelisboa.pt www.portodelisboa.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
Dragagens de manutenção de fundos nos acessos, bacias de manobra e de estacio-
namento e docas do Porto de Lisboa.

II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Dragagens de manutenção de fundos, constituídos predominantemente por aluviões
lodo-arenosas, em diversos locais, essencialmente entre Algés e Poço do Bispo,
sendo que as cotas de dragagem variam conforme os locais e desde —13,0 m (ZH)
A —3,3 M (ZH). Estima-se em 1 500 000 m3 o volume total a dragar.

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

Código NUTS

II.1.8) Nomenclatura

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

Objecto 45.24.14.20-8 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

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

um lote £ vários lotes £ todos os lotes £

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

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO

II.2.1) Quantidade ou extensão total
Volume total a dragar estimado em 1 500 000 m3.

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

Prazo em meses 24 a partir da data da consignação (para obras)

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO

III.1.1) Cauções e garantias exigidas
Não é exigida qualquer caução ou garantia na fase de apresentação de propostas. O
concorrente preferido será notificado para a prestação de caução, nas condições
indicadas no caderno de encargos.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
A fonte de financiamento é o orçamento privativo da APL. A empreitada é por série
de preços e os pagamentos serão feitos mensalmente de acordo com as quantidades
de trabalho executadas.

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
Poderão concorrer empresas ou grupos de empresas, sem que entre elas exista qual-
quer vínculo jurídico, desde que todas satisfaçam as condições legais relativas ao

exercício de empreiteiro de obras públicas; em caso de adjudicação, as empresas
constituintes do grupo associar-se-ão obrigatoriamente, antes da celebração do
contrato, na modalidade de agrupamento complementar de empresas ou em consór-
cio externo, em regime de responsabilidade solidária.

III.2) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

III.2.1) Informações relativas à situação do empreiteiro/do fornecedor/do
prestador de serviços e formalidades necessárias para avaliar a capacidade
económica, financeira e técnica mínima exigida
Os concorrentes deverão ser detentores de alvará na 5.ª subcategoria da 3.ª categoria
da classe correspondente ao valor da proposta.

III.2.1.1) Situação jurídica — documentos comprovativos exigidos
Os referidos nas alíneas a) a f) do artigo 67.º, sem prejuízo do disposto nos
artigos seguintes, todos do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, e no n.º 15 do
programa de concurso.

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
Os referidos nas alíneas g) a j) do artigo 67.º, sem prejuízo do disposto nos
artigos seguintes, todos do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, e no n.º 15 do
programa de concurso.
A avaliação da capacidade financeira e económica dos concorrentes para a execução
da obra posta em concurso, na parte respeitante ao equilíbrio financeiro, terá em
conta 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, em confor-
midade com a Portaria n.º 1075/2005, de 19 de Outubro, ser excluído nenhum con-
corrente que, no mínimo, apresente cumulativamente os valores de referência pre-
vistos nessa portaria, relativos ao último exercício, ou, em alternativa, a média arit-
mética simples dos três últimos exercícios.

III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Os referidos nas alíneas l) a q) do artigo 67.º, sem prejuízo do disposto nos
artigos seguintes, todos do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, e no n.º 15 do
programa de concurso.
A avaliação da capacidade técnica dos concorrentes para execução da obra posta a
concurso efectuar-se-á com base nos seguintes critérios:
a) Comprovação da execução de, pelo menos, uma empreitada de idêntica natureza
da posta a concurso, de valor não inferior a 1 800 000 euros;
b) Adequação do equipamento e da ferramenta especial a utilizar na obra, seja pró-
prio, alugado ou sob qualquer outra forma, às suas exigências técnicas;
c) Adequação dos técnicos e dos serviços técnicos, estejam ou não integrados na
empresa, a afectar à obra.

SECÇÃO IV: PROCESSOS

IV.1) TIPO DE PROCESSO

Concurso público ¢

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

1 Preço e condições de pagamento — 50%;
2 Qualidade técnica das propostas — 50%, dividida pelos subfactores:
a) Metodologia de execução da empreitada (avaliada a partir da análise descritiva) —
25%;
b) Programa de trabalhos — 25%.

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
2/PO/2006.

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

Data limite de obtenção 23 /06 /2006

Custo: 400 euros. Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento:
As cópias do processo do concurso são fornecidas no prazo de seis dias após a
recepção de pedido escrito, identificando o interessado e respectivo endereço, diri-
gido ao Serviço de Tesouraria da APL, S. A., onde deverá ser pago o respectivo
custo através de numerário ou cheque passado a favor da APL — Administração do
Porto de Lisboa, S. A.

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

05 /07 /2006
Hora: 17 horas.
IV.3.5) Língua ou línguas que podem ser utilizadas nas propostas ou nos pe-
didos de participação
ES DA DE EL EN FR IT NL PT FI SV Outra - país terceiro

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

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

IV.3.7) Condições de abertura das propostas

IV.3.7.1) Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas
Todas as pessoas interessadas, podendo apenas intervir (pedindo esclarecimentos,
solicitando o exame de documentos e reclamando) no acto do concurso as pessoas
que para o efeito estiverem devidamente credenciadas pelos concorrentes.

IV.3.7.2) Data, hora e local
No dia útil seguinte à data limite para a apresentação de propostas  ¢
Hora: 10 horas. Local: anexo A, ponto 1.4).
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SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

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

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

ANEXO A

1.2) ENDEREÇO ONDE PODEM SER OBTIDAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Organismo À atenção de
Administração do Porto de Lisboa, S. A. Divisão de Hidrografia e Ambiente

Endereço Código postal
Edifício Infante D. Henrique, 1399-012

Doca de Alcântara (Norte)

Localidade/Cidade País
Lisboa Portugal

Telefone Fax
213922196 213922183

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
tpereira@portodelisboa.pt www.portodelisboa.pt

1.3) ENDEREÇO ONDE PODE SER OBTIDA A DOCUMENTAÇÃO

Organismo À atenção de
Administração do Porto de Lisboa, S. A. Serviço de Tesouraria

Endereço Código postal
Edifício Infante D. Henrique, 1399-012

Doca de Alcântara (Norte)

Localidade/Cidade País
Lisboa Portugal

Telefone Fax
213922117 213922145

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

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

Organismo À atenção de
Administração do Porto de Lisboa, S. A. Direcção de Património e Obras

Endereço Código postal
Edifício Infante D. Henrique, 1399-012

Doca de Alcântara (Norte)

Localidade/Cidade País
Lisboa Portugal

Telefone Fax
213922193 213922297

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

12 de Maio de 2006. — O Presidente do Conselho de Administra-
ção, Manuel Frasquilho. 3000204009

EPUL — EMPRESA PÚBLICA DE URBANIZAÇÃO
DE LISBOA

ANÚNCIO DE CONCURSO

Obras ¢

Fornecimentos £

Serviços £

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

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO E ENDEREÇO OFICIAIS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Organismo À atenção de
EPUL — Empresa Pública

de Urbanização de Lisboa

Endereço Código postal
Rua do Professor Fernando da Fonseca, 1600-616

Edifício Visconde de Alvalade, 2.º piso

Localidade/Cidade País
Lisboa Portugal

Telefone Fax
351 217514500 351 217514629

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
info@epul.pt

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

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

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

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

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

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONCURSO

II.1) DESCRIÇÃO

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

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

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

Combinação dos anteriores £

II.1.3) Tipo de contrato de serviços

Categoria de serviços   \\

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

II.1.5) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante
Fornecimento e montagem de elevadores no lote 2, do empreendimento Praça de
Entrecampos, em Lisboa.

II.1.6) Descrição/objecto do concurso
Fornecimento e montagem de 16 elevadores eléctricos, sem casa das máquinas, no
lote 2 em construção, do empreendimento Praça Entrecampos, na Avenida das For-
ças Armadas, em Lisboa.

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

Código NUTS
PT 132.

II.1.8) Nomenclatura

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

Objecto 45.31.31.00-5 \\\\-\\\\\-\\\\\-\
principal

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

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

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

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

um lote £ vários lotes £ todos os lotes £

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

II.2) QUANTIDADE OU EXTENSÃO DO CONCURSO

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

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

II.3) DURAÇÃO DO CONTRATO OU PRAZO DE EXECUÇÃO

Prazo em meses 10 e/ou em dias \\\ a partir da data da consignação (para
obras)
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SECÇÃO III: INFORMAÇÕES DE CARÁCTER JURÍDICO, ECONÓMICO,
FINANCEIRO E TÉCNICO

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONCURSO

III.1.1) Cauções e garantias exigidas
O concorrente a quem for adjudicada a empreitada prestará uma caução no valor
correspondente a 5% do montante global de adjudicação.

III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam
A empreitada é única, devendo os concorrentes apresentar proposta para a totalida-
de dos trabalhos. Os pagamentos serão efectuados de acordo com os autos de medi-
ção mensais aprovados, no prazo de 44 dias úteis.

III.1.3) Forma jurídica que deve revestir o agrupamento de empreiteiros, de
fornecedores ou de prestadores de serviços
Ao concurso poderão apresentar-se agrupamentos de empresas, sem que entre elas
exista qualquer modalidade jurídica de associação, desde que as empresas detento-
res de alvará satisfaçam as disposições legais relativas ao exercício da actividade
de empreiteiros obras públicas e comprovem, em relação a cada uma das empresas,
os requisitos exigidos no n.º 15 do programa de concurso.
No caso de a adjudicação da empreitada ser feita a um agrupamento de empresas,
estas associar-se-ão obrigatoriamente, antes da celebração do contrato, na modali-
dade jurídica de 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 concurso:
Os titulares dos alvarás de empreiteiro, emitidos pelo Instituto dos Mercados de
Obras Públicas e Particulares e do Imobiliário (IMOPPI), que contenham as se-
guintes habilitações, de acordo com o Decreto-Lei n.º 12/2004, de 9 de Janeiro, e
as Portarias n.os 19/2004, de 10 de Janeiro, e 1300/2005, de 5 de Novembro:
a) Da 9.ª subcategoria (Ascensores, escadas mecânicas e tapetes rolantes) da 4.ª
categoria (Instalações eléctricas e mecânicas), em classe correspondente ao valor
global da sua proposta;
b) A titularidade do alvará de empreiteiro contendo as habilitações exigidas pro-
va-se pelo cumprimento do n.º 1 do artigo 69.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de
Março, e através da indicação na proposta do concorrente do respectivo número,
bem como da(s) categoria(s), subcategoria(s) e classe(s) das diferentes habilita-
ções;
c) Os não titulares de alvará, emitido pelo Instituto dos Mercados de Obras Públi-
cas e Particulares e do Imobiliário (IMOPPI), que apresentem certificado de inscri-
ção em lista oficial de empreiteiros aprovados, adequado à obra posta a concurso e
emitido por uma das autoridades competentes mencionadas no n.º 1 do anexo I do
programa de concurso, o qual indicará os elementos de referência relativos à ido-
neidade, à capacidade financeira, económica e técnica que permitiram aquela inscri-
ção e justifiquem a classificação atribuída nessa lista;
d) Os não titulares de alvará, emitido pelo Instituto dos Mercados de Obras Públi-
cas e Particulares e do Imobiliário (IMOPPI), ou que não apresentem certificado de
inscrição em lista oficial de empreiteiros aprovados, desde que apresentem os do-
cumentos relativos à comprovação da sua idoneidade, capacidade financeira, econó-
mica e técnica para a execução da obra posta a concurso, indicados no n.º 15.1 e
n.º 15.3 do programa de concurso.

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

III.2.1.2) Capacidade económica e financeira — documentos comprovativos
exigidos
Os documentos previstos no artigo 15.º do programa de concurso.
Atendendo às demonstrações financeiras referentes ao último ou média dos três
últimos exercícios, os concorrentes terão que satisfazer cumulativamente os valores
dos seguintes indicadores, sob pena de exclusão:
Indicadores de liquidez geral = (existências + disponibilidades + dívidas de tercei-
ros e curto prazo)/passivo a curto prazo, igual ou superior a 110;
Indicadores de autonomia financeira = capitais próprios/activo líquido total, igual
ou superior a 15.

III.2.1.3) Capacidade técnica — documentos comprovativos exigidos
Os documentos previstos no artigo 15.º do programa de concurso.
a) O critério de avaliação da capacidade técnica é o seguinte:
Os concorrentes deverão satisfazer o exigido nas alíneas seguintes, sob pena de
exclusão:
Comprovação da conclusão, nos últimos cinco anos, de, pelo menos, uma obra de
idêntica natureza da obra posta a concurso, devidamente certificada ou comprovada
com declaração do dono da obra, com um valor de adjudicação não inferior a
200 000 euros;
Adequação do equipamento e da ferramenta especial a utilizar na obra, seja pró-
prio, alugado ou sob qualquer outra forma, às suas exigências técnicas;
Adequação dos técnicos e dos serviços técnicos a afectar à obra, estejam ou não
integrados na empresa;
b) No âmbito da avaliação da capacidade financeira, económica e técnica dos con-
correntes, prevista no artigo 98.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, somente
serão admitidos os concorrentes que, para além de apresentarem a documentação
exigida, demonstrem aptidão para a execução da obra, conforme especificado no
programa do concurso.
Assim, na fase de qualificação dos concorrentes, a comissão de abertura do concur-
so excluirá os concorrentes que não satisfaçam qualquer das condições expostas
nas alíneas anteriores.

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   ¢

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

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

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: 121 euros (IVA incluído). Moeda: euro.

Condições e forma de pagamento:
Dinheiro ou cheque passado a favor da EPUL.

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: ————————

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 ao acto público do concurso todas as pessoas interessadas e inter-
vir as que, para o efeito, estejam devidamente credenciadas pelos concorrentes, no
máximo de três pessoas por concorrente.

IV.3.7.2) Data, hora e local
No dia útil seguinte à data limite para a apresentação de propostas  ¢
Hora: 10 horas. Local: indicado no ponto I.1).
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SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

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

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

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
O preço base do concurso é de 348 000 euros, não incluindo o IVA.

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.

15 de Maio de 2006. — O Administrador, Aníbal Cabeça.
3000204155

FUNDAÇÃO PARA A COMPUTAÇÃO CIENTÍFICA
NACIONAL

ANÚNCIO DE CONCURSO

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO, ENDEREÇOS E PONTOS DE CONTACTO
Designação oficial:
Fundação para a Computação Científica Nacional.
Endereço postal:
Avenida do Brasil, 101.
Localidade:
Lisboa.
Código postal:
1700-066.
País:
Portugal.
Pontos de contacto:
FCCN, Avenida do Brasil, 101, ou FCCN, Apartado 50 435, 1708-001 Lis-
boa.
À atenção de:
Júri do concurso.
Telefone:
+351 218440100.
Fax:
+351 218472167.
Correio electrónico:
secretaria@fccn.pt
Endereços internet
Endereço geral da entidade adjudicante:
www.fccn.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 adjudicantes:
Não.

SECÇÃO II: OBJECTO DO CONTRATO

II.1) DESCRIÇÃO
II.1.1) Designação dada ao contrato pela entidade adjudicante:
Aquisição de serviços de backbone para a Rede Ciência, Tecnologia e Socieda-
de, RCTS.
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 5.

Principal local de execução: os serviços serão prestados em vários locais do
País.
II.1.3) O anúncio implica:
Um contrato público.
II.1.5) Breve descrição do contrato ou das aquisições:
Aquisição de serviços de comunicações electrónicas para o backbone da rede de
investigação de ensino portuguesa, RCTS.
II.1.6) Classificação CPV (Vocabulário Comum para os Contratos Públicos):
Objecto principal.
Vocabulário principal: 31352000.
II.1.7) O contrato está abrangido pelo Acordo sobre Contratos Públicos
(ACP)?
Não.
II.1.8) Divisão em lotes:
Não.
II.1.9) São aceites variantes:
Não.

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

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONTRATO
III.1.1) Cauções e garantias exigidas:
Para garantia do cumprimento pontual das obrigações emergentes do contrato,
o adjudicatário deve prestar caução no valor de 5% do preço, com exclusão do
IVA.
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam:
Preço e condições de pagamento previstas no artigo 18.º do caderno de encar-
gos.
III.1.3) Forma jurídica que deve assumir o agrupamento de operadores econó-
micos adjudicatário:
Se a adjudicação recair em proposta apresentada por um agrupamento de empre-
sas, estas, depois de lhes ser notificada a adjudicação mas antes da celebração
do contrato, devem associar-se na modalidade de 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:
Declaração em que o concorrente indique o seu nome ou a sua denominação
social, o número fiscal de contribuinte, o número do bilhete de identidade ou
de pessoa colectiva, a sede, o nome dos titulares dos corpos sociais e de outras
pessoas com poderes para o obrigar, conservatória do registo comercial onde se
encontra matriculada e o número de matrícula nessa conservatória;
Declaração emitida conforme o modelo constante do anexo VI ao programa do
concurso;
Documento comprovativo de que o concorrente se encontra licenciado ou auto-
rizado, junto da ANACOM — Autoridade Nacional das Comunicações, como
prestador de serviços de comunicações electrónicas de uso público.
III.2.2) Capacidade económica e financeira
Informação e formalidades necessárias para verificar o cumprimento dos requisi-
tos:
Balanço do concorrente nos três últimos exercícios (reportado ao último dia de
cada um desses exercícios) ou, no caso de ainda não terem decorrido três exer-
cícios desde o início da actividade do concorrente, no exercício ou exercício já
concluídos, se os houver;
Demonstração de resultados do concorrente nos três últimos exercícios ou, no
caso de ainda não terem decorrido três exercícios desde o início da actividade
do concorrente, no exercício ou exercícios já concluídos, se os houver;
Certidão da conservatória do registo comercial da matrícula, com todas as ins-
crições em vigor, emitida há menos de 120 dias, no caso de concorrentes e
empresas que se encontrem ainda no seu primeiro exercício.
III.2.3) Capacidade técnica:
Informação e formalidades necessárias para verificar o cumprimento dos requisitos:
Documento comprovativo de anterior prestação dos serviços baseados nas solu-
ções técnicas previstas nos anexo I e ou II do caderno de encargos, conforme
aplicável

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

SECÇÃO IV: PROCESSO

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

IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
IV.2.1) Critérios de adjudicação:
Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta:
Os critérios enunciados a seguir:
Critérios — ponderação:
Proposta que apresente a soma do custo esperado anual de todos os locais mais
baixa.
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IV.2.2) Proceder-se-á a leilão electrónico:

Não.

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO
IV.3.1) Número de referência atribuído ao processo pela entidade adjudicante:
CP 1/2006.
IV.3.2) Publicações anteriores referentes ao mesmo projecto:
Não.
IV.3.3) Condições para obtenção do caderno de encargos e dos documentos
complementares ou memória descritiva:

Prazo para a recepção de pedidos de documentos ou para aceder aos documen-
tos:
Data: 11/07/2006.
Hora: 10.
Documentos a título oneroso:
Sim.
Indicar preço: 350.
Divisa: euro.
Condições e modo de pagamento:
Em numerário ou mediante cheque emitido à ordem da FCCN.
IV.3.4) Prazos de recepção das propostas ou dos pedidos de participação:
Data: 10/07/2006.
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: 11/07/2006.
Hora: 10.
Lugar: FCCN, Avenida do Brasil, 101.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Designação oficial:
FCCN.
Endereço postal:
Avenida do Brasil, 101.
Localidade:
Lisboa.
Código postal:
1700-066.
País:
Portugal.
Telefone:
+351 218440100.
Fax:
+351 218472167.
Correio electrónico:
secretaria@fccn.pt
Endereço internet:
www.fccn.pt

VI.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO: 12/05/2006.

12 de Maio de 2006. — Pela Fundação, Marta Moreira Dias.
3000204104

TERMALISTUR — TERMAS DE SÃO PEDRO
DO SUL, E. M.

ANÚNCIO DE CONCURSO

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO, ENDEREÇOS E PONTOS DE CONTACTO
Designação oficial:
TERMALISTUR — Termas de São Pedro do Sul, E. M.
Endereço postal:
Praça do Dr. José de Almeida, Termas de São Pedro do Sul.
Localidade:
Várzea.
Código postal:
3660-692.
País:
Portugal.
Telefone:
232720300.
Fax:
232712152.
Correio electrónico:
contabilidade@termas-spsul.com
Mais informações podem ser obtidas no seguinte endereço:
Ver «pontos de contacto».

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

I.2) TIPO DE ENTIDADE ADJUDICANTE E SUAS PRINCIPAIS ACTIVIDA-
DES
Outro: empresa municipal.
Outro: termalismo.
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 máquina de lavar roupa industrial e secador de roupa para lavan-
daria do centro termal.
II.1.2) Tipo de contrato e local da realização das obras, da entrega dos forne-
cimentos ou da prestação de serviços:
b) Fornecimentos:
Locação Financeira.
Principal local de entrega: TERMALISTUR — Termas de São Pedro do Sul,
E. M.
II.1.3) O anúncio implica:
Um contrato público.
II.1.5) Breve descrição do contrato ou das aquisições:
A TERMALISTUR – Termas de São Pedro do Sul, E. M., pretende o forne-
cimento de equipamentos, nomeadamente máquina de lavar roupa industrial e
secador de roupa.
O fornecimento deverá obedecer aos anexos ao caderno de encargos e programa
de concurso.
II.1.6) Classificação CPV (Vocabulário Comum para os Contratos Públicos):
Objecto principal.
Vocabulário principal: 93000000.
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.2.2) Opções:
Não.

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

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

III.1) CONDIÇÕES RELATIVAS AO CONTRATO
III.1.2) Principais modalidades de financiamento e pagamento e/ou referência
às disposições que as regulam:
O financiamento/pagamento será assegurado através de locação financeira.
III.1.3) Forma jurídica que deve assumir o agrupamento de operadores econó-
micos adjudicatário:
Ao concurso poderão apresentar-se agrupamentos de empresas, sem que entre
elas exista qualquer modalidade jurídica de associação, desde que cada uma das
empresas apresente os documentos solicitados no artigo 8.º do programa de
concurso.
A constituição jurídica dos agrupamentos não é exigida na apresentação da
proposta, mas as empresas agrupadas serão responsáveis solidariamente, peran-
te a TERMALISTUR – Termas de São Pedro do Sul, E. M., pelo pontual
cumprimento de todas as obrigações emergentes da proposta.
No caso de a adjudicação do fornecimento ser feita a um agrupamento de em-
presas, estas associar-se-ão obrigatoriamente, antes da celebração do contrato.
III.1.4) Existem outras condições especiais a que está sujeita a execução do

contrato:

Não.

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

em matéria de inscrição nos registos profissionais ou comerciais:

Informação e formalidades necessárias para verificar o cumprimento dos requisi-
tos:
De acordo com o programa de concurso.
III.2.2) Capacidade económica e financeira

Informação e formalidades necessárias para verificar o cumprimento dos requi-
sitos:
Documentos dos pontos n.os 2 e 3 do artigo 8.º programa concurso.
III.2.3) Capacidade técnica:
Informação e formalidades necessárias para verificar o cumprimento dos requi-
sitos:
Documentos dos pontos n.os 2 e 4 do artigo 8.º programa concurso.
III.2.4) Contratos reservados:
Não.
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SECÇÃO IV: PROCESSO

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

IV.2) CRITÉRIOS DE ADJUDICAÇÃO
IV.2.1) Critérios de adjudicação:
Proposta economicamente mais vantajosa, tendo em conta:
Os critérios enunciados 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.3.2) Publicações anteriores referentes ao mesmo projecto:
Não
IV.3.3) Condições para obtenção do caderno de encargos e dos documentos
complementares ou memória descritiva:
Prazo para a recepção de pedidos de documentos ou para aceder aos documen-
tos:
Data: 18/05/2006.
Hora: 17.
Documentos a título oneroso:
Não.
IV.3.4) Prazos de recepção das propostas ou dos pedidos de participação:
Data: 19/05/2006.
Hora: 13.
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: 19/05/2006.
Hora: 15.
Lugar: Serviços Administrativos da TERMALISTUR — Termas de São Pe-
dro do Sul, E. M.
Pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas:
Sim.
Ao acto público poderão assistir todos os interessados, podendo apenas intervir
no acto do concurso as pessoas que, para o efeito, estejam devidamente creden-
ciadas, bastando, para tanto, no caso de titular de empresa em nome indivi-
dual, a exibição do seu bilhete de identidade e, no caso dos representantes de
empresas em nome individual e de sociedades, a exibição dos respectivos bi-
lhetes de identidade e de uma credencial passada por quem obrigue a empresa
em nome individual ou sociedade da qual constem, nomeadamente, 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.5) DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANÚNCIO: 11/05/2006.

11 de Maio de 2006. — O Presidente do Conselho de Administra-
ção, António Carlos Figueiredo. 1000301121

RECTIFICAÇÕES

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 Divisão 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

SECÇÃO IV: PROCESSOS

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 estéticos.

Por ordem decrescente de importância NÃO £ SIM ¢

ou

B2) Os critérios indicados no caderno de encargos £

IV.3) INFORMAÇÕES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO

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

Data limite de obtenção \\ /\\ /\\\\ ou 014 dias a contar da
publicação do anúncio no Diário da República.

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

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

\\ /\\ /\\\\ ou 015 dias a contar da sua publicação no Diário
da República
Hora: 17 horas.

IV.3.7) Condições de abertura das propostas

IV.3.7.2) Data, hora e local

Data \\ /\\ /\\\\, ————— dias a contar da publicação do anún-
cio no Diário da República ou
no dia útil seguinte à data limite para a apresentação de propostas  ¢
Hora: 14 horas e 30 minutos. Local: sala de reuniões do município de Odemira,
Praça da República, Odemira.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
Rectificação ao anúncio publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 86, de 4
de Maio de 2006.

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

\\ /\\ /\\\\

12 de Maio de 2006. — O Presidente da Câmara, António Manuel
Camilo Coelho. 1000301106

ÁGUAS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO, S. A.
ANÚNCIO DE CONCURSO

SECÇÃO I: ENTIDADE ADJUDICANTE

I.1) DESIGNAÇÃO, ENDEREÇOS E PONTOS DE CONTACTO
Designação oficial:
Águas de Trás-os-Montes e Alto Douro, S. A.
Endereço postal:
Avenida Osnarbruk, 29.
Localidade:
Vila Real.
Código postal:
5000-427.
País:
Portugal.
Pontos de contacto:
+351 259309371.
À atenção de:
Presidente do Conselho de Administração, Dr. Alexandre Chaves.
Telefone:
+351 259309371.
Fax:
+351 259309379.



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIE N.º 100 — 24 de Maio de 200610 096

Correio electrónico:
geral@atmad.adp.pt
Endereços internet:
Endereço geral da entidade adjudicante:
www.aguas-tmad.pt

SECÇÃO IV: PROCESSO

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

Data: 19/06/2006.
Hora: 18.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VI.3) OUTRAS INFORMAÇÕES
O presente anúncio rectifica o publicado no Diário da República, 3.ª série,
n.º 91, de 11 de Maio de 2006, sob o registo n.º 1000300588.

7 de Maio de 2006. — INCM, Serviço de Publicações Oficiais.
3000204269

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO VALE DO CÔA

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
Associação de Municípios do Vale Divisão de Obras e Urbanismo

do Côa

Endereço Código postal
Praça do Município 5150-642 Vila Nova de Foz Côa

Localidade/Cidade País
Vila Nova de Foz Côa Portugal

Telefone Fax
279760400 279760438

Correio electrónico Endereço Internet (URL)
correio@cm-fozcoa.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 IV: PROCESSOS

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 da proposta evidenciado na memória descritiva e justificativa e na
metodologia a seguir — 40%;
2 Prazo para a elaboração do plano — 30%;
3 Preço da proposta — 30%.

SECÇÃO VI: INFORMAÇÕES ADICIONAIS

VI.4) OUTRAS INFORMAÇÕES
Rectificação dos critérios de adjudicação indicados no ponto B1, IV.2), do
anúncio publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 88, de 8 de Maio de
2006, com o n.º 3000201013, relativo ao concurso público com a designação
«Elaboração do Plano Estratégico de Promoção Turística do Vale do Côa
(PEPTVC)».

9 de Maio de 2006. — O Presidente do Conselho de Administra-
ção, Emílio António Pessoa Mesquita. 3000204017
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2. Despachos, Éditos, Avisos e Declarações

ÓRGÃOS DE SOBERANIA

MINISTÉRIO DA ECONOMIA E DA INOVAÇÃO

Direcção-Geral de Geologia e Energia

Aviso

Faz-se público, nos termos e para efeitos do n.º 1 do artigo 6.º do
Decreto-Lei n.º 88/90, de 16 de Março, que José Aldeia Lagoa & Fi-
lhos, S. A., requereu a atribuição de direitos de prospecção e pesquisa
de depósitos minerais de feldspato e lítio numa área localizada no
concelho de Vila Pouca de Aguiar, delimitada pela poligonal cujos
vértices se indicam seguidamente, em coordenadas Hayford-Gauss,
referidas ao Ponto Central:

Bloco único — área 0,9 km2

Vértice Meridiana (m) Perpendicular (m)

1 38 700 214 500
2 39 600 214 500
3 39 600 215 500
4 38 700 215 500

Convidam-se todos os interessados a apresentar reclamações, por
escrito e devidamente fundamentadas, no prazo de 30 dias a contar
da data da publicação do presente aviso.

O pedido está patente, para consulta, dentro das horas de expe-
diente, na Direcção de Serviços de Recursos Geológicos da Direcção-
-Geral de Geologia e Energia, no 5.º andar da Avenida de 5 de Outu-
bro, 87, 1069-039 Lisboa, entidade para quem devem ser remetidas
as reclamações.

11 de Maio de 2006. — O Director de Serviços, Vítor Duque.
3000204139

Aviso

Faz-se público, nos termos e para efeitos do n.º 1 do artigo 6.º do
Decreto-Lei n.º 88/90, de 16 de Março, que FELMICA — Minerais
Industriais, S. A., requereu a atribuição de direitos de prospecção e
pesquisa de depósitos minerais de feldspato e quartzo numa área loca-
lizada no concelho de Sabugal, delimitada pela poligonal cujos vérti-
ces se indicam seguidamente, em coordenadas Hayford-Gauss, referi-
das ao Ponto Central:

Bloco único — área 34,109 km2

Vértice Meridiana (m) Perpendicular (m)

1 81 554 82 930
2 87 416 82 930
3 87 416 77 865
4 84 436 77 865
5 84 436 76 332
6 81 554 76 332

Convidam-se todos os interessados a apresentar reclamações, por
escrito e devidamente fundamentadas, no prazo de 30 dias a contar
da data da publicação do presente aviso.

O pedido está patente, para consulta, dentro das horas de expe-
diente, na Direcção de Serviços de Recursos Geológicos da Direcção-
-Geral de Geologia e Energia, no 5.º andar da Avenida de 5 de Outu-
bro, 87, 1069-039 Lisboa, entidade para quem devem ser remetidas
as reclamações.

11 de Maio de 2006. — O Director de Serviços, Vítor Duque.
3000204141

Direcção Regional da Economia do Alentejo

Éditos
Processo n.º 811/12/3/154

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na Secretaria
da Câmara Municipal de Avis e na Direcção Regional da Economia
do Alentejo, sita na Rua da República, 40, 7000-656 Évora (telefo-
ne: 266750450; fax: 266702420), todos os dias úteis, durante as horas
de expediente, pelo prazo de 15 dias a contar da publicação destes
éditos no Diário da República, o projecto, apresentado pela EDP
Distribuição Energia, S. A. — Área de Rede Vale do Tejo (Santarém),
para o estabelecimento de linha aérea a 30 kV, n.º 1213 L3 0161, com
6272 m com origem no apoio n.º 5 e término em PT PSR 0162 C,
remodelação entre os apoios n.º 5 e o n.º 38, ex-51 (Estação Eleva-
tória do Raia), freguesia de Maranhão, concelho de Avis, a que se
refere o processo mencionado em epígrafe.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes nesta Direcção Regional da Economia ou na Secretaria
daquela Câmara Municipal, dentro do citado prazo.

27 de Março de 2006. — O Director de Serviços de Energia, Raul
Mateus. 3000204058

Éditos
Processo n.º 811/12/4/193

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na Secreta-
ria da Câmara Municipal de Campo Maior e na Direcção Regional
da Economia do Alentejo, sita na Rua da República, 40, 7000-
-656 Évora (telefone: 266750450; fax: 266702420), todos os dias
úteis, durante as horas de expediente, pelo prazo de 15 dias a contar
da publicação destes éditos no Diário da República, o projecto,
apresentado pela EDP Distribuição Energia, S. A. — Área de Rede
Vale do Tejo (Santarém), para o estabelecimento de linha aérea a
30 kV, n.º 1204 L3 0188, com 332 m, com origem no apoio n.º 6 da
linha de MT a 30 kV entre apoio 11 da linha para o PT CMR 0119D
e o apoio 9 da linha para o PT CMR 0071D e término no PT CMR
0178D; PT tipo aéreo — AS de 100 kVA e 30 kV; Rede BT, Her-
dade de Nossa Senhora da Saúde, freguesia de Nossa Senhora da
Expectação, concelho de Campo Maior, a que se refere o processo
mencionado em epígrafe.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes nesta Direcção Regional da Economia ou na Secretaria
daquela Câmara Municipal, dentro do citado prazo.

28 de Março de 2006. — O Director de Serviços de Energia, Raul
Mateus. 3000204061

Éditos
Processo n.º 811/12/7/477

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na Secretaria
da Câmara Municipal de Elvas e na Direcção Regional da Economia
do Alentejo, sita na Rua da República, 40, 7000-656 Évora (telefo-
ne: 266750450; fax: 266702420), todos os dias úteis, durante as horas
de expediente, pelo prazo de 15 dias a contar da publicação destes
éditos no Diário da República, o projecto, apresentado pela EDP
Distribuição Energia, S. A. — Área de Rede Vale do Tejo (Santarém),
para o estabelecimento de linha aérea a 30 kV, n.º 1207 L3 0488, com
1297 m, com origem no apoio n.º 4 da linha a 30 kV para o PT ELV
0385D Herdade do Reguengo de Cima e término no PT ELV 0482D;
PT tipo aéreo — AS de 50 kVA e 30 kV; Rede BT, Herdade Reguengo
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de Baixo, freguesia de Barbacena, concelho de Elvas, a que se refere
o processo mencionado em epígrafe.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes nesta Direcção Regional da Economia ou na Secretaria
daquela Câmara Municipal, dentro do citado prazo.

28 de Março de 2006. — O Director de Serviços de Energia, Raul
Mateus. 3000204063

Éditos
Processo n.º 811/2/8/255

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na Secreta-
ria da Câmara Municipal de Ferreira do Alentejo e na Direcção
Regional da Economia do Alentejo, sita na Rua da República, 40,
7000-656 Évora (telefone: 266750450; fax: 266702420), todos os
dias úteis, durante as horas de expediente, pelo prazo de 15 dias a
contar da publicação destes éditos no Diário da República, o pro-
jecto, apresentado pela EDP Distribuição Energia, S. A. — Área de
Rede Alentejo (Beja), para o estabelecimento de linha aérea a 15
(30) kV, BJ 15-02-08-02, com 312 m, com origem no apoio n.º 4 da
linha a 15 kV para Monte Paço Safrins e término no PTD-FAL-
-132; PT tipo aéreo — AS de 100 kVA e 15 kV; Rede BT, Herdade
do Pinheiro (Folha da Serra), freguesia de Peroguarda, concelho de
Ferreira do Alentejo, a que se refere o processo mencionado em
epígrafe.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes nesta Direcção Regional da Economia ou na Secretaria
daquela Câmara Municipal, dentro do citado prazo.

6 de Abril de 2006. — O Director de Serviços de Energia, Raul
Mateus. 3000204026

Éditos
Processo n.º 811/7/4/248

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na Secretaria
da Câmara Municipal de Estremoz e na Direcção Regional da Econo-
mia do Alentejo, sita na Rua da República, 40, 7000-656 Évora (te-
lefone: 266750450; fax: 266702420), todos os dias úteis, durante as
horas de expediente, pelo prazo de 15 dias a contar da publicação
destes éditos no Diário da República, o projecto, apresentado pela
EDP Distribuição Energia, S. A. — Área de Rede Alentejo (Évora),
para o estabelecimento de linha aérea a 30 kV, EV 30-27-10, com
3135 m, com origem no apoio n.º 56 da linha de MT a 30 kV (EV
30-27) Estremoz — Veiros e término no PTD-ETZ-293; PT tipo
aéreo — AS de 100 kVA e 30 kV, São Bento de Ana Loura, freguesia
de São Bento de Ana Loura, concelho de Estremoz, a que se refere o
processo mencionado em epígrafe.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes nesta Direcção Regional da Economia ou na Secretaria
daquela Câmara Municipal, dentro do citado prazo.

6 de Abril de 2006. — O Director de Serviços de Energia, Raul
Mateus. 3000204034

Éditos
Processo n.º 811/7/10/132

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na Secretaria
da Câmara Municipal de Redondo e na Direcção Regional da Econo-
mia do Alentejo, sita na Rua da República, 40, 7000-656 Évora (te-
lefone: 266750450; fax: 266702420), todos os dias úteis, durante as
horas de expediente, pelo prazo de 15 dias a contar da publicação
destes éditos no Diário da República, o projecto, apresentado pela
EDP Distribuição Energia, S. A. — Área de Rede Alentejo (Évora),
para o estabelecimento de linha aérea a 30 kV, EV 30-10-15, com
458 m, com origem no apoio n.º 79 da linha de MT a 30 kV (EV30-
-10) Terena — Redondo e término no PTD-RDD-143; PT tipo aé-

reo — AS de 100 kVA e 30 kV, Monte das Flores (Gafanhas), fregue-
sia e concelho de Redondo, a que se refere o processo mencionado
em epígrafe.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes nesta Direcção Regional da Economia ou na Secretaria
daquela Câmara Municipal, dentro do citado prazo.

6 de Abril de 2006. — O Director de Serviços de Energia, Raul
Mateus. 3000204041

Éditos
Processo n.º 811/7/11/220

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na Secretaria
da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz e na Direcção Re-
gional da Economia do Alentejo, sita na Rua da República, 40, 7000-
-656 Évora (telefone: 266750450; fax: 266702420), todos os dias
úteis, durante as horas de expediente, pelo prazo de 15 dias a contar
da publicação destes éditos no Diário da República, o projecto, apre-
sentado pela EDP Distribuição Energia, S. A. — Área de Rede Alen-
tejo (Évora), para o estabelecimento de linha subterrânea a 15 kV,
EV 15-73, com 2025 m, com origem na SE 30-424 Reguengos de
Monsaraz e término no PTS-RMZ-43-CB Escola Secundária de Re-
guengos, freguesia e concelho de Reguengos de Monsaraz, a que se
refere o processo mencionado em epígrafe.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes nesta Direcção Regional da Economia ou na Secretaria
daquela Câmara Municipal, dentro do citado prazo.

6 de Abril de 2006. — O Director de Serviços de Energia, Raul
Mateus. 3000204042

Éditos
Processo n.º 811/15/1/397

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na Secretaria
da Câmara Municipal de Alcácer do Sal e na Direcção Regional da
Economia do Alentejo, sita na Rua da República, 40, 7000-656 Évora
(telefone: 266750450; fax: 266702420), todos os dias úteis, durante
as horas de expediente, pelo prazo de 15 dias a contar da publicação
destes éditos no Diário da República, o projecto, apresentado pela
EDP Distribuição Energia, S. A. — Área de Rede Alentejo (Beja), para
o estabelecimento de linha aérea a 30 kV, ST 30-22-25-14-01-01,
com 93 m, com origem no apoio n.º 6 da linha a 30 kV (ST 30-22-
-25-14-01) de Monte dos Carvalhos de Cima (Rega) e término no
PTD-ALS-377; PT tipo aéreo — AS de 50 kVA e 30 kV; Rede BT,
Monte dos Carvalhos de Cima (Monte), freguesia de Santa Susana,
concelho de Alcácer do Sal, a que se refere o processo mencionado
em epígrafe.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes nesta Direcção Regional da Economia ou na Secretaria
daquela Câmara Municipal, dentro do citado prazo.

6 de Abril de 2006. — O Director de Serviços de Energia, Raul
Mateus. 3000204047

Éditos
Processo n.º 811/15/1/398

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na Secretaria
da Câmara Municipal de Alcácer do Sal e na Direcção Regional da
Economia do Alentejo, sita na Rua da República, 40, 7000-656 Évora
(telefone: 266750450; fax: 266702420), todos os dias úteis, durante
as horas de expediente, pelo prazo de 15 dias a contar da publicação
destes éditos no Diário da República, o projecto, apresentado pela
EDP Distribuição Energia, S. A. — Área de Rede Alentejo (Beja), para
o estabelecimento de linha aérea a 30 kV, ST 30-22-25-14-01, com
2044 m, com origem no apoio n.º 5 da linha a 30 kV (ST 30-22-25-
-14) José Passos e término no PTD-ALS-376; PT tipo aéreo — AS
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de 50 kVA e 30 kV; Rede BT, Monte dos Carvalhos de Cima (Rega),
freguesia de Santa Susana, concelho de Alcácer do Sal, a que se refere
o processo mencionado em epígrafe.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes nesta Direcção Regional da Economia ou na Secretaria
daquela Câmara Municipal, dentro do citado prazo.

6 de Abril de 2006. — O Director de Serviços de Energia, Raul
Mateus. 3000204049

Éditos
Processo n.º 811/15/5/268

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na Secreta-
ria da Câmara Municipal de Grândola e na Direcção Regional da Eco-
nomia do Alentejo, sita na Rua da República, 40, 7000-656 Évora
(telefone: 266750450; fax: 266702420), todos os dias úteis, durante
as horas de expediente, pelo prazo de 15 dias a contar da publicação
destes éditos no Diário da República, o projecto, apresentado pela
EDP Distribuição Energia, S. A. — Área de Rede Alentejo (Beja),
para o estabelecimento de linha aérea a 30 kV, ST 30-09-62, com
1657 m, com origem no apoio n.º 127 da linha a 30 kV (ST 30-09)
Alcácer — Grândola e término no PTD-GDL-314; PT tipo aéreo —
A de 50 kVA e 30 kV; Rede BT, Monte Brejinho de Baixo, fregue-
sia e concelho de Grândola, a que se refere o processo mencionado
em epígrafe.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes nesta Direcção Regional da Economia ou na Secretaria
daquela Câmara Municipal, dentro do citado prazo.

6 de Abril de 2006. — O Director de Serviços de Energia, Raul
Mateus. 3000204051

Éditos
Processo n.º 811/2/11/504

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na Secreta-
ria da Câmara Municipal de Odemira e na Direcção Regional da Eco-
nomia do Alentejo, sita na Rua da República, 40, 7000-656 Évora
(telefone: 266750450; fax: 266702420), todos os dias úteis, durante
as horas de expediente, pelo prazo de 15 dias a contar da publicação
destes éditos no Diário da República, o projecto, apresentado pela
EDP Distribuição Energia, S. A. — Área de Rede Alentejo (Beja),
para o estabelecimento de linha aérea a 30 kV, BJ 30-23-04-03-01-
-04, com 259 m, com origem no apoio n.º 15 da linha a 30 kV (BJ
30-23-04-03-01) para Corte Malhão e término no PTD-ODM-462;
PT tipo aéreo — A de 50 kVA e 30 kV; Rede BT, Montes Flores,
Brejo e Novo da Horta, freguesia de São Martinho das Amoreiras,
concelho de Odemira, a que se refere o processo mencionado em
epígrafe.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes nesta Direcção Regional da Economia ou na Secretaria
daquela Câmara Municipal, dentro do citado prazo.

11 de Abril de 2006. — O Director de Serviços de Energia, Raul
Mateus. 3000204027

Éditos
Processo n.º 811/2/11/505

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na Secretaria
da Câmara Municipal de Odemira e na Direcção Regional da Econo-
mia do Alentejo, sita na Rua da República, 40, 7000-656 Évora (te-
lefone: 266750450; fax: 266702420), todos os dias úteis, durante as
horas de expediente, pelo prazo de 15 dias a contar da publicação
destes éditos no Diário da República, o projecto, apresentado pela
EDP Distribuição Energia, S. A. — Área de Rede Alentejo (Beja), para
o estabelecimento de linha aérea a 30 kV, BJ 30-23-04-03-01-03-
-02, com 1133 m, com origem no apoio n.º 8 da linha a 30 kV (BJ

30-23-04-03-01-03) para Monte Beirão e término no PTD-ODM-
-461; PT tipo aéreo — A de 50 kVA e 30 kV; Rede BT, Monte Carim,
freguesia de São Martinho das Amoreiras, concelho de Odemira, a
que se refere o processo mencionado em epígrafe.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes nesta Direcção Regional da Economia ou na Secretaria
daquela Câmara Municipal, dentro do citado prazo.

11 de Abril de 2006. — O Director de Serviços de Energia, Raul
Mateus. 3000204029

Éditos
Processo n.º 811/2/11/506

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na Secretaria
da Câmara Municipal de Odemira e na Direcção Regional da Econo-
mia do Alentejo, sita na Rua da República, 40, 7000-656 Évora (te-
lefone: 266750450; fax: 266702420), todos os dias úteis, durante as
horas de expediente, pelo prazo de 15 dias a contar da publicação
destes éditos no Diário da República, o projecto, apresentado pela
EDP Distribuição Energia, S. A. — Área de Rede Alentejo (Beja), para
o estabelecimento de linha aérea a 30 kV, BJ 30-23-04-03-01-05-
-01, com 10 m, com origem no apoio n.º 6 da linha a 30 kV (BJ 30-
-23-04-03-01-05) para Monte Novo das Laranjeiras e término no
PTD-ODM-464; PT tipo aéreo — AS de 50 kVA e 30 kV; Rede BT,
Monte Chacim, freguesia de São Martinho das Amoreiras, concelho
de Odemira, a que se refere o processo mencionado em epígrafe.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes nesta Direcção Regional da Economia ou na Secretaria
daquela Câmara Municipal, dentro do citado prazo.

11 de Abril de 2006. — O Director de Serviços de Energia, Raul
Mateus. 3000204030

Éditos
Processo n.º 811/2/11/507

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na Secretaria
da Câmara Municipal de Odemira e na Direcção Regional da Econo-
mia do Alentejo, sita na Rua da República, 40, 7000-656 Évora (te-
lefone: 266750450; fax: 266702420), todos os dias úteis, durante as
horas de expediente, pelo prazo de 15 dias a contar da publicação
destes éditos no Diário da República, o projecto, apresentado pela
EDP Distribuição Energia, S. A. — Área de Rede Alentejo (Beja), para
o estabelecimento de linha aérea a 30 kV, BJ 30-23-04-03-01-05,
com 1793 m, com origem no apoio n.º 22 da linha a 30 kV (BJ 30-
-23-04-03-01) para Corte Malhão e término no PTD-ODM-463; PT
tipo aéreo — A de 50 kVA e 30 kV; Rede BT, Monte Novo das
Laranjeiras, freguesia de São Martinho das Amoreiras, concelho de
Odemira, a que se refere o processo mencionado em epígrafe.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes nesta Direcção Regional da Economia ou na Secretaria
daquela Câmara Municipal, dentro do citado prazo.

11 de Abril de 2006. — O Director de Serviços de Energia, Raul
Mateus. 3000204032

Éditos
Processo n.º 811/2/11/508

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na Secretaria
da Câmara Municipal de Odemira e na Direcção Regional da Econo-
mia do Alentejo, sita na Rua da República, 40, 7000-656 Évora (te-
lefone: 266750450; fax: 266702420), todos os dias úteis, durante as
horas de expediente, pelo prazo de 15 dias a contar da publicação
destes éditos no Diário da República, o projecto, apresentado pela
EDP Distribuição Energia, S. A. — Área de Rede Alentejo (Beja), para
o estabelecimento de linha aérea a 30 kV, BJ 30-23-04-03-01-03,
com 2615 m, com origem no apoio n.º 11 da linha a 30 kV (BJ 30-
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-23-04-03-01) para Corte Malhão e término no PTD-ODM-458; PT
tipo aéreo — A de 50 kVA e 30 kV; Rede BT, Monte Beirão, fregue-
sia de São Martinho das Amoreiras, concelho de Odemira, a que se
refere o processo mencionado em epígrafe.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes nesta Direcção Regional da Economia ou na Secretaria
daquela Câmara Municipal, dentro do citado prazo.

11 de Abril de 2006. — O Director de Serviços de Energia, Raul
Mateus. 3000204033

Éditos
Processo n.º 811/7/5/684

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na Secretaria
da Câmara Municipal de Évora e na Direcção Regional da Economia
do Alentejo, sita na Rua da República, 40, 7000-656 Évora (telefo-
ne: 266750450; fax: 266702420), todos os dias úteis, durante as horas
de expediente, pelo prazo de 15 dias a contar da publicação destes
éditos no Diário da República, o projecto, apresentado pela EDP
Distribuição Energia, S. A. — Área de Rede Alentejo (Évora), para o
estabelecimento de linha aérea a 30 kV, EV 30-02-13, com 448 m,
com origem no apoio n.º 12 da linha de MT a 30 kV (EV 30-02)
Caeira — Cerâmica e término no PTD-EVR-753; PT tipo aéreo —
AI1 de 250 kVA e 30 kV; Rede BT, Lot. Bairro 25 de Abril, fregue-
sia da Senhora da Saúde, concelho de Évora, a que se refere o proces-
so mencionado em epígrafe.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes nesta Direcção Regional da Economia ou na Secretaria
daquela Câmara Municipal, dentro do citado prazo.

11 de Abril de 2006. — O Director de Serviços de Energia, Raul
Mateus. 3000204037

Éditos
Processo n.º 811/7/11/222

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na Secretaria
da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz e na Direcção Re-
gional da Economia do Alentejo, sita na Rua da República, 40, 7000-
-656 Évora (telefone: 266750450; fax: 266702420), todos os dias
úteis, durante as horas de expediente, pelo prazo de 15 dias a contar
da publicação destes éditos no Diário da República, o projecto, apre-
sentado pela EDP Distribuição Energia, S. A. — Área de Rede Alen-
tejo (Évora), para modificação da linha aérea a 15 kV, EV 15-21-01,
com 5108 m, com origem no apoio n.º 31 da linha de MT a 15 kV
(EV 15-21) Reguengos — Telheiro e término no PTD-RMZ-185; PT
tipo aéreo — AI1 de 250 kVA e 15 kV, Baldio, freguesia de São Pe-
dro do Corval, concelho de Reguengos de Monsaraz, a que se refere o
processo mencionado em epígrafe.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes nesta Direcção Regional da Economia ou na Secretaria
daquela Câmara Municipal, dentro do citado prazo.

11 de Abril de 2006. — O Director de Serviços de Energia, Raul
Mateus. 3000204044

Éditos
Processo n.º 811/7/14/284

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na Secretaria
da Câmara Municipal de Vila Viçosa e na Direcção Regional da Eco-
nomia do Alentejo, sita na Rua da República, 40, 7000-656 Évora
(telefone: 266750450; fax: 266702420), todos os dias úteis, durante
as horas de expediente, pelo prazo de 15 dias a contar da publicação
destes éditos no Diário da República, o projecto, apresentado pela
EDP Distribuição Energia, S. A. — Área de Rede Alentejo (Évora),
para o estabelecimento de linha aérea a 15 kV, EV 15-25-25, com
522 m, com origem no apoio n.º 61 da linha de MT a 15 kV (EV

15-25) Vila Viçosa — Juromenha e término no PTD-VVC-311; PT
tipo aéreo — AI1 de 250 kVA e 15 kV, Bairro Santo António (São
Romão), concelho de Vila Viçosa, a que se refere o processo men-
cionado em epígrafe.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes nesta Direcção Regional da Economia ou na Secretaria
daquela Câmara Municipal, dentro do citado prazo.

11 de Abril de 2006. — O Director de Serviços de Energia, Raul
Mateus. 3000204045

Éditos
Processo n.º 811/7/9/133

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com redacção dada
pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente na Secreta-
ria da Câmara Municipal de Portel e na Direcção Regional da Eco-
nomia do Alentejo, sita na Rua da República, 40, 7000-656 Évora
(telefone: 266750450; fax: 266702420), todos os dias úteis, durante
as horas de expediente, pelo prazo de 15 dias a contar da publicação
destes éditos no Diário da República, o projecto, apresentado pela
EDP Distribuição Energia, S. A. — Área de Rede Alentejo (Évora),
para o estabelecimento de linha mista a 15 kV (LI15-543-27-11),
com 2388 m com origem no apoio n.º 104 da Linha de MT a 15 kV
(LI15-543-27) Amieira e término em PTD-PRL-142-CB; PT tipo
kiobet de 400 kVA e 15 kV, Marina de Amieira, freguesia de Amieira,
concelho de Portel, a que se refere o processo mencionado em epí-
grafe.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes nesta Direcção Regional da Economia ou na Secretaria
daquela Câmara Municipal, dentro do citado prazo.

18 de Abril de 2006. — O Director de Serviços de Energia, Raul
Mateus. 3000204038

Direcção Regional da Economia do Algarve

Éditos
Processo n.º 0821/8/2/48

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º
do Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado
pelo Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com as alte-
rações introduzidas pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, esta-
rá patente na Direcção Regional da Economia do Algarve, sita na
Estrada da Penha, 8000-117 Faro (telefone: 289896600), nas horas
de expediente, durante um prazo de 15 dias a contar da publicação
destes éditos no Diário da República, o projecto, apresentado pela
EDP Distribuição Energia, S. A. — Área de Rede Algarve, para o
estabelecimento de linha aérea a 15 kV com 42,85 m FR 15-3-26-
-5 Pereiro (Alt.P1-PT) a partir de apoio n.º 1 da própria LAMT;
PT PTD ACT 5 Pereiro tipo aéreo — AI1 de 250 kVA; RBT ACT
5 Pereiro (injecções); na freguesia de Alcoutim, concelho de Al-
coutim.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes nesta Direcção Regional, dentro do citado prazo.

6 de Abril de 2006. — Pelo Director, (Assinatura ilegível.)
3000204052

Éditos
Processo n.º 0821/8/2/49

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com as alterações
introduzidas pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente
na Direcção Regional da Economia do Algarve, sita na Estrada da
Penha, 8000-117 Faro (telefone: 289896600), nas horas de expe-
diente, durante um prazo de 15 dias a contar da publicação destes édi-
tos no Diário da República, o projecto, apresentado pela EDP Dis-
tribuição Energia, S. A. — Área de Rede Algarve, para o
estabelecimento de linha aérea a 15 kV com 308,17 m FR15-3-25 La-
ranjeiras (novo apoio P39A) a partir de apoio n.º 39 da própria li-
nha; linha subterrânea a 15 kV com 125 m FR15-3-25-5
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AQUAFUNDS — Hotel Guerreiros do Rio (PS/PTC ACT 113) a partir
de apoio n.º 39 A da linha FR15-3-25 Laranjeiras; PS ACT 113
AQUAFUNDS — Hotel Guerreiros do Rio, na freguesia de Alcoutim,
concelho de Alcoutim.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes nesta Direcção Regional, dentro do citado prazo.

6 de Abril de 2006. — Pelo Director, (Assinatura ilegível.)
3000204054

Éditos
Processo n.º 0821/8/3/66

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com as alterações
introduzidas pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente
na Direcção Regional da Economia do Algarve, sita na Estrada da
Penha, 8000-117 Faro (telefone: 289896600), nas horas de expe-
diente, durante um prazo de 15 dias a contar da publicação destes édi-
tos no Diário da República, o projecto, apresentado pela EDP Distri-
buição Energia, S. A. — Área de Rede Algarve, para o estabelecimento
de linha mista a 15 kV com 525 m FR15-170 Aljezur — Aljezur (Alt.
origem-P4, passagem a subt.) a partir de SE60-627 Aljezur; PS AJZ
97 — Pavilhão Gimnodesportivo (reposicionamento); na freguesia de
Aljezur, concelho de Aljezur.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes nesta Direcção Regional, dentro do citado prazo.

6 de Abril de 2006. — Pelo Director, (Assinatura ilegível.)
3000204056

Éditos
Processo n.º 0821/8/3/67

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com as alterações
introduzidas pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente
na Direcção Regional da Economia do Algarve, sita na Estrada da
Penha, 8000-117 Faro (telefone: 289896600), nas horas de expe-
diente, durante um prazo de 15 dias a contar da publicação destes édi-
tos no Diário da República, o projecto, apresentado pela EDP Dis-
tribuição Energia, S. A. — Área de Rede Algarve, para o
estabelecimento de linha aérea a 15 kV com 33 m FR15-87-14 Char-
neca das Lebres a partir de apoio n.º 101 da linha FR15-87 Espinhaço
de Cão — Aljezur; PT PTD AJZ 136 — Charneca das Lebres tipo
aéreo — AS de 50 kVA; RBT AJZ 136 — Charneca das Lebres, na
freguesia de Aljezur, concelho de Aljezur.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes nesta Direcção Regional, dentro do citado prazo.

6 de Abril de 2006. — Pelo Director, (Assinatura ilegível.)
3000204057

Éditos
Processo n.º 0821/8/5/207

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com as alterações
introduzidas pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente
na Direcção Regional da Economia do Algarve, sita na Estrada da
Penha, 8000-117 Faro (telefone: 289896600), nas horas de expe-
diente, durante um prazo de 15 dias a contar da publicação destes édi-
tos no Diário da República, o projecto, apresentado pela EDP Dis-
tribuição Energia, S. A. — Área de Rede Algarve, para o
estabelecimento de linha aérea a 15 kV com 351,80 m FR15-56-3-5
Canada — Conceição a partir de apoio n.º 3 da linha aérea FR15-56-
-3 Braciais — Conceição; PT PTD FAR 465 Canada — Conceição
tipo aéreo — AI1 de 250 kVA; ; RBT FAR 465 Canada — Concei-
ção (injecções); na freguesia de Conceição, concelho de Faro.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes nesta Direcção Regional, dentro do citado prazo.

6 de Abril de 2006. — Pelo Director, (Assinatura ilegível.)
3000204059

Éditos
Processo n.º 0821/8/6/127

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com as alterações
introduzidas pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente
na Direcção Regional da Economia do Algarve, sita na Estrada da
Penha, 8000-117 Faro (telefone: 289896600), nas horas de expe-
diente, durante um prazo de 15 dias a contar da publicação destes édi-
tos no Diário da República, o projecto, apresentado pela EDP Dis-
tribuição Energia, S. A. — Área de Rede Algarve, para o
estabelecimento de linha aérea a 15 kV com 688 m FR 15-8-15 Lom-
bos 4 a partir de apoio n.º 18 da LAMT FR 15-8 Armação de Pêra —
Lagoa; PT PTD LGA 269 Lombos 4 tipo aéreo — AI1 de 250 kVA;
RBT LGA 269 Lombos 4 (injecções nas RBT’s existentes); nas fre-
guesias de Porches e Lagoa, concelho de Lagoa.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes nesta Direcção Regional, dentro do citado prazo.

6 de Abril de 2006. — Pelo Director, (Assinatura ilegível.)
3000204060

Éditos
Processo n.º 0821/8/6/128

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com as alterações
introduzidas pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente
na Direcção Regional da Economia do Algarve, sita na Estrada da
Penha, 8000-117 Faro (telefone: 289896600), nas horas de expe-
diente, durante um prazo de 15 dias a contar da publicação destes édi-
tos no Diário da República, o projecto, apresentado pela EDP Dis-
tribuição Energia, S. A. — Área de Rede Algarve, para o
estabelecimento de linha aérea a 15 kV com 525 m FR15-193-11-5-
-2 Fontes Estômbar 2 a partir de apoio n.º 5 da linha aérea FR15-
-193-11-5 Abicada Fontes Estômbar; PT PTD LGA 267 — Fontes
Estômbar 2 tipo aéreo — AI1 de 160 kVA; RBT LGA 267 — Fontes
Estômbar 2 (injecções nas RBT existentes); na freguesia de Estôm-
bar, concelho de Lagoa.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes nesta Direcção Regional, dentro do citado prazo.

6 de Abril de 2006. — Pelo Director, (Assinatura ilegível.)
3000204062

Éditos
Processo n.º 0821/8/6/131

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com as alterações
introduzidas pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente
na Direcção Regional da Economia do Algarve, sita na Estrada da
Penha, 8000-117 Faro (telefone: 289896600), nas horas de expe-
diente, durante um prazo de 15 dias a contar da publicação destes édi-
tos no Diário da República, o projecto, apresentado pela EDP Dis-
tribuição Energia, S. A. — Área de Rede Algarve, para o
estabelecimento de linha aérea a 15 kV com 895,02 m FR 15-121-6
Barranco Fundo — 1.º troço a partir de apoio n.º 9 da LMT 15-121
Mato Serrão — Ferragudo; linha aérea a 15 kV com 102,48 m FR
15-121-6-1 Aldeia Luís Francisco a partir de apoio n.º 5 da LMT FR
15-121 Barranco Fundo — 1.º troço; na freguesia de Ferragudo, con-
celho de Lagoa.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes nesta Direcção Regional, dentro do citado prazo.

6 de Abril de 2006. — Pelo Director, (Assinatura ilegível.)
3000204066

Éditos
Processo n.º 0821/8/6/133

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
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Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com as alterações
introduzidas pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente
na Direcção Regional da Economia do Algarve, sita na Estrada da
Penha, 8000-117 Faro (telefone: 289896600), nas horas de expedi-
ente, durante um prazo de 15 dias a contar da publicação destes édi-
tos no Diário da República, o projecto, apresentado pela EDP Dis-
tribuição Energia, S. A. — Área de Rede Algarve, para o
estabelecimento de linha aérea a 15 kV com 504 m FR 15-25-12-
-1 Vale do Engenho 2 a partir de PTD LGA 201 — Vale do Enge-
nho; PT PTD LGA 271 Vale do Engenho 2 tipo aéreo — AI1 de
160 kVA; RBT LGA 271 Vale do Engenho 2 (injecções nas RBT exis-
tentes); na freguesia de Lagoa, concelho de Lagoa.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes nesta Direcção Regional, dentro do citado prazo.

6 de Abril de 2006. — Pelo Director, (Assinatura ilegível.)
3000204065

Éditos
Processo n.º 0821/8/7/188

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com as alterações
introduzidas pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente
na Direcção Regional da Economia do Algarve, sita na Estrada da
Penha, 8000-117 Faro (telefone: 289896600), nas horas de expe-
diente, durante um prazo de 15 dias a contar da publicação destes édi-
tos no Diário da República, o projecto, apresentado pela EDP Dis-
tribuição Energia, S. A. — Área de Rede Algarve, para o
estabelecimento de linha aérea a 15 kV com 896 m FR15-5-15 Farta
Vacas a partir de apoio n.º 22-A da FR15-5 Central Odiáxere; PT PTD
LGS 357 Farta Vacas tipo aéreo — AS de 50 kVA, na freguesia de
Odiáxere, concelho de Lagos.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes nesta Direcção Regional, dentro do citado prazo.

6 de Abril de 2006. — Pelo Director, (Assinatura ilegível.)
3000204036

Éditos
Processo n.º 0821/8/7/190

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com as alterações
introduzidas pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente
na Direcção Regional da Economia do Algarve, sita na Estrada da
Penha, 8000-117 Faro (telefone: 289896600), nas horas de expe-
diente, durante um prazo de 15 dias a contar da publicação destes édi-
tos no Diário da República, o projecto, apresentado pela EDP Dis-
tribuição Energia, S. A. — Área de Rede Algarve, para o
estabelecimento de linha aérea a 15 kV com 167 m FR 15-10-30
Portelas Norte a partir de apoio n.º 8 da LAMT, FR 15-10 Portelas —
Vila do Bispo; PT PTD LGS 353 Portelas Norte tipo aéreo — AI1 de
250 kVA; RBT LGS 353 Portelas Norte; na freguesia de São Sebas-
tião, concelho de Lagos.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes nesta Direcção Regional, dentro do citado prazo.

6 de Abril de 2006. — Pelo Director, (Assinatura ilegível.)
3000204039

Éditos
Processo n.º 0821/8/8/330

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com as alterações
introduzidas pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente
na Direcção Regional da Economia do Algarve, sita na Estrada da
Penha, 8000-117 Faro (telefone: 289896600), nas horas de expe-
diente, durante um prazo de 15 dias a contar da publicação destes édi-
tos no Diário da República, o projecto, apresentado pela EDP Dis-
tribuição Energia, S. A. — Área de Rede Algarve, para o
estabelecimento de linha aérea a 15 kV com 723,91 m FR 15-214-8-

-2-2 Campina de Baixo a partir de apoio n.º 8 da linha aérea FR 15-
-214-8-2 Cerro dos Fatos; PT PTD LLE 896 Campina de Baixo tipo
aéreo — AS de 50 kVA; RBT LLE 896 Campina de Baixo; na fre-
guesia de São Sebastião, concelho de Loulé.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes nesta Direcção Regional, dentro do citado prazo.

6 de Abril de 2006. — Pelo Director, (Assinatura ilegível.)
3000204043

Éditos
Processo n.º 0821/8/8/334

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com as alterações
introduzidas pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente
na Direcção Regional da Economia do Algarve, sita na Estrada da
Penha, 8000-117 Faro (telefone: 289896600), nas horas de expe-
diente, durante um prazo de 15 dias a contar da publicação destes édi-
tos no Diário da República, o projecto, apresentado pela EDP Dis-
tribuição Energia, S. A. — Área de Rede Algarve, para o
estabelecimento de linha aérea a 15 kV com 177,27 m FR 15-214-
-17 Carrascal a partir de apoio n.º 26 da linha aérea FR 15-214 SE
Loulé — Boliqueime; PT PTD LLE 907 Carrascal tipo aéreo — AS
de 50 kVA; RBT LLE 907 Carrascal; na freguesia de São Sebastião,
concelho de Loulé.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes nesta Direcção Regional, dentro do citado prazo.

6 de Abril de 2006. — Pelo Director, (Assinatura ilegível.)
3000204046

Éditos
Processo n.º 0821/8/9/68

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com as alterações
introduzidas pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente
na Direcção Regional da Economia do Algarve, sita na Estrada da
Penha, 8000-117 Faro (telefone: 289896600), nas horas de expe-
diente, durante um prazo de 15 dias a contar da publicação destes édi-
tos no Diário da República, o projecto, apresentado pela EDP Dis-
tribuição Energia, S. A. — Área de Rede Algarve, para o
estabelecimento de linha aérea a 15 kV com 1696 m FR 15-88-8 In-
terligação Corsino — Vale de Lobos a partir de apoio n.º 35 da LMT
aérea FR 15-88-8 Corsino; na freguesia de Marmelete, concelho de
Monchique.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes nesta Direcção Regional, dentro do citado prazo.

6 de Abril de 2006. — Pelo Director, (Assinatura ilegível.)
3000204048

Éditos
Processo n.º 0821/8/11/234

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com as alterações
introduzidas pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente
na Direcção Regional da Economia do Algarve, sita na Estrada da
Penha, 8000-117 Faro (telefone: 289896600), nas horas de expe-
diente, durante um prazo de 15 dias a contar da publicação destes édi-
tos no Diário da República, o projecto, apresentado pela EDP Dis-
tribuição Energia, S. A. — Área de Rede Algarve, para o
estabelecimento de linha aérea a 15 kV com 850 m FR 15-2-27 REN
Porto Lagos a partir de apoio n.º 12 da LMT FR 15-2 Porto de La-
gos — Monchique; PT PTD PTM 481 REN Porto de Lagos tipo
aéreo — AS de 100 kVA; na freguesia de Portimão, concelho de
Portimão.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes nesta Direcção Regional, dentro do citado prazo.

6 de Abril de 2006. — Pelo Director, (Assinatura ilegível.)
3000204050
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Éditos
Processo n.º 0821/8/14/127

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com as alterações
introduzidas pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente
na Direcção Regional da Economia do Algarve, sita na Estrada da
Penha, 8000-117 Faro (telefone: 289896600), nas horas de expe-
diente, durante um prazo de 15 dias a contar da publicação destes édi-
tos no Diário da República, o projecto, apresentado pela EDP Dis-
tribuição Energia, S. A. — Área de Rede Algarve, para o
estabelecimento de linha subterrânea a 15 kV com 390 m FR 15-18-
-6-1 Calvário (PTD TVR 13) a partir de no PS/PTC TVR 262
RATISBONA (Loja ALDI); na freguesia de Santiago, concelho de
Tavira.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes nesta Direcção Regional, dentro do citado prazo.

6 de Abril de 2006. — Pelo Director, (Assinatura ilegível.)
3000204053

Éditos
Processo n.º 0821/8/14/128

Faz-se público que, nos termos e para os efeitos do artigo 19.º do
Regulamento de Licenças para Instalações Eléctricas, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de Julho de 1936, com as alterações
introduzidas pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio, estará patente
na Direcção Regional da Economia do Algarve, sita na Estrada da
Penha, 8000-117 Faro (telefone: 289896600), nas horas de expe-
diente, durante um prazo de 15 dias a contar da publicação destes édi-
tos no Diário da República, o projecto, apresentado pela EDP Dis-
tribuição Energia, S. A. — Área de Rede Algarve, para o
estabelecimento de linha aérea a 15 kV com 1809,01 m FR 15-3-14-
-2-11 Cerro das Amendoeiras a partir de apoio n.º 54 da própria
LAMT (ex. FR 15-3-14-2-11 Madeiras); linha aérea a 15 kV com
24,34 m FR 15-3-14-2-11-1 Madeiras a partir de apoio n.º 55 da li-
nha aérea FR 15-3-14-2-11 Cerro das Amendoeiras; linha aérea a
15 kV com 356,07 m FR 15-3-14-2-11-2 Cerro das Amendoeiras 2 a
partir de apoio n.º 60 da linha aérea FR 15-3-14-2-11 Cerro das
Amendoeiras; PT PTD TVR 265 Cerro das Amendoeiras tipo aéreo —
AS de 50 kVA; PT PTD ACT 114 Cerro das Amendoeiras 2 tipo
aéreo — AS de 25 kVA; RBT TVR 265 Cerro das Amendoeiras; RBT
ACT 114 Cerro das Amendoeiras 2; nas freguesias de Cachopo e Va-
queiros, concelhos de Tavira e Alcoutim.

Todas as reclamações contra a aprovação deste projecto deverão
ser presentes nesta Direcção Regional, dentro do citado prazo.

6 de Abril de 2006. — Pelo Director, (Assinatura ilegível.)
3000204055

MINISTÉRIO DO TRABALHO
E DA SOLIDARIEDADE SOCIAL

Instituto da Segurança Social, I. P.

Centro Distrital de Solidariedade e Segurança Social do Porto

Alvará n.º 10/2006
Para os devidos efeitos se faz saber que, ao abrigo do n.º 2 do ar-

tigo 18.º do Decreto-Lei n.º 133-A/97, de 30 de Maio, é emitido o
presente alvará de abertura e funcionamento do estabelecimento de-
nominado Centro Geriátrico Comunitário Quintinha da Conceição,
sito na Rua da Levadinha, 178-182, freguesia de Pedrouços, concelho
da Maia, distrito do Porto, propriedade de Quintinha da Conceição
Sousa & Silva, L.da, requerente Quintinha da Conceição Sousa & Sil-
va, L.da

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

Actividade — lar de idosos;
Lotação máxima — 35 utentes.

11 de Abril de 2006. — Pelo Director, o Adjunto do Director Dis-
trital, Luís Vale. 3000201143

Alvará n.º 11/2006
Para os devidos efeitos se faz saber que, ao abrigo do n.º 2 do ar-

tigo 18.º do Decreto-Lei n.º 133-A/97, de 30 de Maio, é emitido o
presente alvará de abertura e funcionamento do estabelecimento de-
nominado Centro Geriátrico Comunitário Quintinha da Conceição,
sito na Rua da Levadinha, 178-182, freguesia de Pedrouços, concelho
da Maia, distrito do Porto, propriedade de Quintinha da Conceição
Sousa & Silva, L.da, requerente Quintinha da Conceição Sousa & Sil-
va, L.da

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

Actividade — serviço de apoio domiciliário;
Lotação máxima — 30 utentes.

11 de Abril de 2006. — Pelo Director, o Adjunto do Director Dis-
trital, Luís Vale. 3000201144

MINISTÉRIO DA SAÚDE

Administração Regional de Saúde do Alentejo

Despacho (extracto)
Por deliberação do conselho de administração da Administração

Regional de Saúde do Alentejo datado de 27 de Janeiro de 2006:

Rui Manuel Candeias Santana — autorizada a celebração de contrato
de trabalho a termo certo, pelo período de três meses, ao abrigo do
n.º 3 do artigo 18.º-A do Estatuto do Serviço Nacional de Saúde,
para exercer funções equiparadas às de administrador hospitalar,
na agência de contratualização dos Serviços de Saúde do Alentejo,
a partir de 1 de Fevereiro de 2006.

15 de Fevereiro de 2006. — Pelo Conselho de Administração, o
Vogal, José Gomes Esteves. 3000201021

Despacho (extracto)
Por deliberação do conselho de administração da Administração

Regional de Saúde do Alentejo datado de 27 de Janeiro de 2006:

Sandra Sofia Dordio Gonçalves — autorizada a celebração de contra-
to de trabalho a termo certo, pelo período de três meses, ao abrigo
do n.º 3 do artigo 18.º-A do Estatuto do Serviço Nacional de Saú-
de, para exercer funções equiparadas às de técnica superior, na sede
da Administração Regional de Saúde do Alentejo, a partir de 15 de
Fevereiro de 2006.

15 de Fevereiro de 2006. — Pelo Conselho de Administração, o
Vogal, José Gomes Esteves. 3000201022

Despacho (extracto)
Por deliberação do conselho de administração da Administração

Regional de Saúde do Alentejo datado de 8 de Fevereiro de
2006:

Nuno Manuel Viegas Morais — autorizada a celebração de contrato
de trabalho a termo certo, pelo período de três meses, ao abrigo do
n.º 3 do artigo 18.º-A do Estatuto do Serviço Nacional de Saúde,
para exercer funções equiparadas às de assistente administrativo,
na sede da Administração Regional de Saúde do Alentejo, a partir
de 14 de Fevereiro de 2006.

15 de Fevereiro de 2006. — Pelo Conselho de Administração, o
Vogal, José Gomes Esteves. 3000201023

Administração Regional de Saúde do Centro

Sub-Região de Saúde da Guarda

Despacho
Por despacho de 27 de Janeiro de 2006 do conselho de adminis-

tração da Administração Regional de Saúde do Centro:

Alexandre José Neto Cairrão — autorizada a renovação do contrato
de trabalho a termo certo, com início em 14 de Fevereiro de 2006,
pelo período de três meses, ao abrigo do n.º 4 do artigo 18.º do
Estatuto do SNS — Decreto-Lei n.º 53/39, de 11 de Março, para o
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exercício de funções equiparadas a enfermeiro, na Sub-Região de
Saúde da Guarda/Centro de Saúde do Sabugal/Extensões, correspon-
dendo-lhe o escalão 1, índice 114, da tabela do NSR.

Marta Daniela Lopes Machado — autorizada a renovação do contra-
to de trabalho a termo certo, com início em 15 de Fevereiro de
2006, pelo período de três meses, ao abrigo do n.º 4 do artigo 18.º
do Estatuto do SNS — Decreto-Lei n.º 53/39, de 11 de Março, para
o exercício de funções equiparadas a enfermeiro, na Sub-Região de
Saúde da Guarda/Centro de Saúde de Celorico da Beira/Extensões,
correspondendo-lhe o escalão 1, índice 114, da tabela do NSR.

16 de Fevereiro de 2006. — A Coordenadora, Isabel Coelho Antu-
nes. 3000200719

Sub-Região de Saúde de Viseu

Deliberação
Por deliberação do conselho de administração da Administração

Regional de Saúde do Centro de 27 de Janeiro de 2006, por
delegação:

Catarina Dias Rodrigues — contratada em regime de contrato de tra-
balho a termo certo, pelo período de três meses, com a categoria
de técnica superior de 2.ª classe, para o Centro de Saúde de Lame-
go, com efeitos a partir de 13 de Fevereiro de 2006.

13 de Fevereiro de 2006. — O Coordenador Sub-Regional de Saúde,
José Carlos Coelho Ferreira de Almeida. 3000200467

Deliberação
Por deliberação do conselho de administração da Administração

Regional de Saúde do Centro de 20 de Janeiro de 2006:

Ângela Isabel Fernandes Mendes — autorizada a renovação de um
contrato de trabalho a termo certo, como enfermeira, a exercer
funções no Centro de Saúde de Mangualde, pelo período de três
meses, a partir de 20 de Janeiro de 2006.

13 de Fevereiro de 2006. — O Coordenador Sub-Regional de Saúde,
José Carlos Coelho Ferreira de Almeida. 3000200468

Deliberação
Por deliberação do conselho de administração da Administração

Regional de Saúde do Centro de 27 de Janeiro de 2006:

Bruno Miguel Lopes Rodrigues — autorizada a renovação de um con-
trato de trabalho a termo certo, como enfermeiro, a exercer fun-
ções no Centro de Saúde de Oliveira de Frades, pelo período de três
meses, a partir de 18 de Janeiro de 2006.

13 de Fevereiro de 2006. — O Coordenador Sub-Regional de Saúde,
José Carlos Coelho Ferreira de Almeida. 3000200469

Deliberação
Por deliberação do conselho de administração da Administração

Regional de Saúde do Centro de 20 de Janeiro de 2006:

Daniela Alexandra Mendes Teixeira — autorizada a renovação de um
contrato de trabalho a termo certo, como enfermeira, a exercer
funções no Centro de Saúde de Tabuaço, pelo período de três me-
ses, a partir de 19 de Dezembro de 2005.

13 de Fevereiro de 2006. — O Coordenador Sub-Regional de Saúde,
José Carlos Coelho Ferreira de Almeida. 3000200470

Deliberação
Por deliberação do conselho de administração da Administração

Regional de Saúde do Centro de 20 de Janeiro de 2006:

Helena Silva Carvalho Pereira Costa — autorizada a renovação de
um contrato de trabalho a termo certo, como enfermeira, a exer-
cer funções no Centro de Saúde de Vouzela, pelo período de três
meses, a partir de 19 de Dezembro de 2005.

13 de Fevereiro de 2006. — O Coordenador Sub-Regional de Saúde,
José Carlos Coelho Ferreira de Almeida. 3000200471

Deliberação
Por deliberação do conselho de administração da Administração

Regional de Saúde do Centro de 20 de Janeiro de 2006:

Maria Goreti Cabral Ferreira — autorizada a renovação de um con-
trato de trabalho a termo certo, como enfermeira, a exercer fun-
ções no Centro de Saúde de Mangualde, pelo período de três meses,
a partir de 1 de Janeiro de 2006.

13 de Fevereiro de 2006. — O Coordenador Sub-Regional de Saúde,
José Carlos Coelho Ferreira de Almeida. 3000200472

Deliberação
Por deliberação do conselho de administração da Administração

Regional de Saúde do Centro de 20 de Janeiro de 2006:

Regina Maria Teixeira Paíga — autorizada a renovação de um con-
trato de trabalho a termo certo, como enfermeira, a exercer fun-
ções no Centro de Saúde de São João da Pesqueira, pelo período de
três meses, a partir de 19 de Dezembro de 2005.

13 de Fevereiro de 2006. — O Coordenador Sub-Regional de Saúde,
José Carlos Coelho Ferreira de Almeida. 3000200473

Administração Regional de Saúde
de Lisboa e Vale do Tejo

Sub-Região de Saúde de Santarém

Despacho (extracto)
Por deliberação de 28 de Dezembro de 2005 do conselho de ad-

ministração da Administração Regional de Saúde de Lisboa e
Vale do Tejo, no uso da delegação de competências:

Natália Maria Gonçalves Marçal — autorizada a celebração de um
contrato de trabalho a termo certo, com início em 2 de Fevereiro
de 2006, por um período de três meses, ao abrigo do n.º 3 do ar-
tigo 18.º-A do Decreto-Lei n.º 11/93, de 15 de Janeiro, aditado pelo
Decreto-Lei n.º 53/98, de 11 de Março, e Decreto-Lei n.º 68/2000,
de 26 de Abril, Circular Normativa n.º 2/00, de 23 de Março, do
DRHS, Resolução do Conselho de Ministros n.º 97/2002, de 18 de
Maio, como auxiliar de apoio e vigilância, para o Centro de Saúde
de Tomar, sendo remunerada pelo escalão 1, índice 142. (Excluído
de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

31 de Janeiro de 2006. — O Director de Serviços de Administra-
ção Geral, Carlos Manuel Marques Ferreira. 3000200332

Despacho (extracto)
Por deliberação do conselho de administração da Administração

Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de 26 de Janeiro
de 2006, no uso de subdelegação de competências:

Liliana Isabel Ferreira Borges — autorizada a renovação do contrato
de trabalho a termo certo, por três meses, com início em 4 de
Fevereiro de 2006, ao abrigo do n.º 3 do artigo 18.º-A do Decreto-
-Lei n.º 11/93, de 15 de Janeiro, aditado pelo Decreto-Lei n.º 53/
98, de 11 de Março, com a nova redacção dada pelo Decreto-Lei
n.º 68/2000, de 26 de Abril, e Circular Normativa n.º 2/00, de 23 de
Março do DRHS, Resolução do Conselho de Ministros n.º 97/2002,
de 18 de Maio, e alínea b) do ponto 9 da Circular Normativa n.º 9/
02, de 22 de Maio, do DMRS, como enfermeira, para exercer fun-
ções no Centro de Saúde de Torres Novas, sendo remunerada pelo
escalão 1, índice 114. (Excluído de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)

6 de Fevereiro de 2006. — O Director de Serviços de Administra-
ção Geral, Carlos Manuel Marques Ferreira. 3000199829

Despacho (extracto)
Por deliberação do conselho de administração da Administração

Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de 26 de Janeiro
de 2006, no uso de subdelegação de competências:

Ana Isabel da Silva Fortunato Remígio — autorizada a celebração de
contrato de trabalho a termo certo, pelo período de três meses, ao
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abrigo do n.º 3 do artigo 18.º-A do Decreto-Lei n.º 11/93, de 15 de
Janeiro, aditado pelo Decreto-Lei n.º 53/98, de 11 de Março, com
a nova redacção dada pelo n.º 1 do Decreto-Lei n.º 68/2000, de
26 de Abril, e da Circular Normativa n.º 2/00, de 23 de Março, do
DRHS, Resolução do Conselho de Ministros n.º 97/2002, de 18 de
Maio, e alínea b) do ponto 9 da Circular Normativa n.º 9/2002, de
22 de Maio, do DMRS, como assistente administrativo, para Cen-
tro de Saúde de Abrantes, sendo remunerada pelo escalão 1, índi-
ce 199, da categoria de base da respectiva carreira, com início em
27 de Fevereiro de 2006. (Excluído de fiscalização prévia do Tri-
bunal de Contas.)

7 de Fevereiro de 2006. — O Director de Serviços de Administra-
ção Geral, Carlos Manuel Marques Ferreira. 3000199924

Despacho (extracto)
Por deliberação do conselho de administração da Administração

Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de 26 de Janeiro
de 2006, no uso de subdelegação de competências:

Lígia Rodrigues Alves — autorizada a celebração de contrato de tra-
balho a termo certo, por um período de três meses, ao abrigo do
n.º 3 do artigo 18.º-A do Decreto-Lei n.º 11/93, de 15 de Janeiro,
aditado pelo Decreto-Lei n.º 53/98, de 11 de Março, Decreto-Lei
n.º 68/2000, de 26 de Abril, Circular Normativa n.º 2/00, de 23 de
Julho, do DRHS, Resolução do Conselho de Ministros n.º 97/2002,
de 18 de Maio, do DMRS, para o Centro de Saúde de Abrantes,
como técnica de 2.ª classe (área de saúde ambiental), sendo remu-
nerada pelo escalão 1, índice 114, da categoria de base da respecti-
va carreira, com início em 24 de Fevereiro de 2006. (Excluído de
fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

7 de Fevereiro de 2006. — O Director de Serviços de Administra-
ção Geral, Carlos Manuel Marques Ferreira. 3000199925

Despacho (extracto)
Por deliberação do conselho de administração da Administração

Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de 26 de Janeiro
de 2006, no uso de subdelegação de competências:

Rute Isabel Neves — autorizada a celebração de contrato de trabalho
a termo certo, pelo período de três meses, ao abrigo do n.º 3 do
artigo 18.º-A do Decreto-Lei n.º 11/93, de 15 de Janeiro, aditado
pelo Decreto-Lei n.º 53/98, de 11 de Março, com a nova redacção
dada pelo n.º 1 do Decreto-Lei n.º 68/2000, de 26 de Abril, e da
Circular Normativa n.º 2/00, de 23 de Março, do DRHS, Resolução
do Conselho de Ministros n.º 97/2002, de 18 de Maio, e alínea b)
do ponto 9 da Circular Normativa n.º 9/2002, de 22 de Maio, do
DMRS, como auxiliar de apoio e vigilância, para exercer funções
no Centro de Saúde de Coruche, sendo remunerada pelo escalão 1,
índice 142, da categoria de base da respectiva carreira, com início
em 17 de Fevereiro de 2006. (Excluído de fiscalização prévia do
Tribunal de Contas.)

7 de Fevereiro de 2006. — O Director de Serviços de Administra-
ção Geral, Carlos Manuel Marques Ferreira. 3000199926

Despacho (extracto)
Por deliberação do conselho de administração da Administração

Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de 26 de Janeiro
de 2006, no uso de subdelegação de competências:

Luís Manuel da Costa Lisboa — autorizada a renovação do contrato
de trabalho a termo certo, pelo período de três meses, ao abrigo
do n.º 3 do artigo 18.º-A do Decreto-Lei n.º 11/93, de 15 de Ja-
neiro, aditado pelo Decreto-Lei n.º 53/98, de 11 de Março, com
a nova redacção dada pelo n.º 1 do Decreto-Lei n.º 68/2000, de
26 de Abril, e da Circular Normativa n.º 2/00, de 23 de Março,
do DRHS, Resolução do Conselho de Ministros n.º 97/2002, de
18 de Maio, e alínea b) do ponto 9 da Circular Normativa n.º 9/
2002, de 22 de Maio, do DMRS, como enfermeiro, para exercer
funções no Centro de Saúde de Abrantes, com início em 9 de
Fevereiro de 2006. (Excluído de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)

7 de Fevereiro de 2006. — O Director de Serviços de Administra-
ção Geral, Carlos Manuel Marques Ferreira. 3000199828

Despacho (extracto)
Por deliberação do conselho de administração da Administração

Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de 26 de Janeiro
de 2006:

David da Silva Clemente — autorizada a renovação do contrato de
trabalho a termo certo, por três meses, com início em 9 de Feve-
reiro de 2006, ao abrigo do n.º 3 artigo 18.º-A do Decreto-Lei n.º 11/
93, de 15 de Janeiro, aditado pelo Decreto-Lei n.º 53/98, de 11 de
Março, com a nova redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 68/2000,
de 26 de Abril, Circular Normativa n.º 2/00, de 23 de Março, do
DRHS, Resolução do Conselho de Ministros n.º 97/2002, de 18 de
Maio, e alínea b) da Circular Normativa n.º 9/02, de 22 de Maio,
do DMRS, como técnico de 2.ª classe (área de cardiopneumologia)
para o Centro de Saúde de Salvaterra de Magos. (Excluído de fisca-
lização prévia do Tribunal de Contas.)

8 de Fevereiro de 2006. — O Director de Serviços de Administra-
ção Geral, Carlos Manuel Marques Ferreira. 3000199830

Despacho (extracto)
Por deliberação de 26 de Janeiro de 2006 do conselho de admi-

nistração da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale
do Tejo, no uso da delegação de competências:

Elsa Margarida Batista Correia — autorizada a renovação do contra-
to de trabalho a termo certo, iniciado em 9 de Novembro de 2005,
por um período de três meses, com início em 7 de Fevereiro de
2006, ao abrigo do n.º 3 do artigo 18.º-A do Decreto-Lei n.º 11/
93, de 15 de Janeiro, aditado pelo Decreto-Lei n.º 53/98, de 11 de
Março, e Decreto-Lei n.º 68/2000, de 26 de Abril, e Circular
Normativa n.º 2/00, de 23 de Março, do DRHS, Resolução do Con-
selho de Ministros n.º 97/2002, de 18 de Maio, e alínea b) do pon-
to 9 da Circular Normativa n.º 9/02, de 22 de Maio, do DMRS,
para o Centro de Saúde de Rio Maior, como técnica superior de
2.ª classe (área de psicologia), sendo remunerada pelo escalão 1,
índice 400. (Excluído de fiscalização prévia do Tribunal de Con-
tas.)

10 de Fevereiro de 2006. — O Director de Serviços de Adminis-
tração Geral, Carlos Manuel Marques Ferreira. 3000199934

Despacho (extracto)
Por deliberação do conselho de administração da Administração

Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de 1 de Fevereiro
de 2006, no uso da subdelegação de competências:

Ana Sofia da Silva Martinho Inácio — autorizada a celebração de
contrato de trabalho a termo certo, pelo período de três meses, ao
abrigo do n.º 3 do artigo 18.º-A do Decreto-Lei n.º 11/93, de 15 de
Janeiro, aditado pelo Decreto-Lei n.º 53/98, de 11 de Março, com
a nova redacção dada pelo n.º 1 do Decreto-Lei n.º 68/2000, de
26 de Abril, e da Circular Normativa n.º 2/00, de 23 de Março, do
DRHS, Resolução do Conselho de Ministros n.º 97/2002, de 18 de
Maio, e alínea b) do ponto 9 da Circular Normativa n.º 9/2002, de
22 de Maio, do DMRS, como enfermeira, para exercer funções no
Centro de Saúde de Benavente, sendo remunerada pelo escalão 1,
índice 114, da categoria de base da respectiva carreira, com início
em 17 de Fevereiro de 2006. (Excluído de fiscalização prévia do
Tribunal de Contas.)

14 de Fevereiro de 2006. — O Director de Serviços de Adminis-
tração Geral, Carlos Manuel Marques Ferreira. 3000199927

Despacho (extracto)
Por deliberação do conselho de administração da Administração

Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de 1 de Fevereiro
de 2006, no uso da subdelegação de competências:

Tânia Marisa Felisberto Emídio Prazeres — autorizada a renovação
do contrato de trabalho a termo certo, pelo período de três meses,
ao abrigo do n.º 3 do artigo 18.º-A do Decreto-Lei n.º 11/93, de
15 de Janeiro, aditado pelo Decreto-Lei n.º 53/98, de 11 de Mar-
ço, na redacção dada pelo n.º 1 do Decreto-Lei n.º 68/2000, de 26 de
Abril, e da Circular Normativa n.º 2/00, de 23 de Março, do DRHS,
e nos termos da Resolução do Conselho de Ministros n.º 97/2002,
de 18 de Maio, e alínea b) do ponto 9 da Circular Normativa n.º 9/
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2002, de 22 de Maio, de DMRS, como assistente administrativo,
para exercer funções no Centro de Saúde de Fátima, com início em
7 de Fevereiro de 2006. (Excluído de fiscalização prévia do Tribu-
nal de Contas.)

14 de Fevereiro de 2006. — O Director de Serviços de Adminis-
tração Geral, Carlos Manuel Marques Ferreira. 3000199928

Despacho (extracto)
Por deliberação do conselho de administração da Administração

Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo de 1 de Fevereiro
de 2006, no uso da subdelegação de competências:

Sílvia Nunes Baptista — autorizada a renovação do contrato de tra-
balho a termo certo, pelo período três meses, ao abrigo do n.º 3 do
artigo 18.º-A do Decreto-Lei n.º 11/93, de 15 de Janeiro, aditado
pelo Decreto-Lei n.º 53/98, de 11 de Março, com a nova redacção
dada pelo Decreto-Lei n.º 68/2000, de 26 de Abril, e da Circular
Normativa n.º 2/00, de 23 de Março, do DRHS, Resolução do Con-
selho de Ministros n.º 97/2002, de 18 de Maio, e alínea b) do pon-
to 9 da Circular Normativa n.º 9/2002, de 22 de Maio, do DMRS,
como técnica de 2.ª classe — área de higiene oral, para exercer
funções no Centro de Saúde de Fátima, com início em 17 de Feve-
reiro de 2006. (Excluído de fiscalização prévia do Tribunal de
Contas.)

14 de Fevereiro de 2006. — O Director de Serviços de Adminis-
tração Geral, Carlos Manuel Marques Ferreira. 3000199929

Despacho (extracto)
Por deliberação de 1 de Fevereiro de 2006 do conselho de admi-

nistração da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale
do Tejo, no uso da delegação de competências:

Gabriela Maria Agostinho Matias Ribeiro — autorizada a renovação
do contrato de trabalho a termo certo, celebrado em 24 de No-
vembro de 2005, por um período de três meses, com início em
24 de Fevereiro de 2006, ao abrigo do n.º 3 do artigo 18.º-A do
Decreto-Lei n.º 11/93, de 15 de Janeiro, aditado pelo Decreto-Lei
n.º 53/98, de 11 de Março, e Decreto-Lei n.º 68/2000, de 26 de
Abril, e Circular Normativa n.º 2/00, de 23 de Março, do DRHS,
Resoluções do Conselho de Ministros n.os 16/2002, 28/2001 e 97/
2002, de 18 de Maio, e alínea b) do ponto 9 da Circular Normativa
n.º 9/02, de 22 de Maio, do DMRS, como assistente administrati-
va, para o Centro de Saúde de Rio Maior, sendo remunerada pelo
escalão 1, índice 199. (Excluído de fiscalização prévia do Tribunal
de Contas.)

15 de Fevereiro de 2006. — O Director de Serviços de Adminis-
tração Geral, Carlos Manuel Marques Ferreira. 3000199922

Despacho (extracto)
Por deliberação de 26 de Janeiro de 2005 do conselho de admi-

nistração da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale
do Tejo:

Maria de Fátima Lopes Vieira David — autorizada a renovação do
contrato de trabalho a termo certo, celebrado em 24 de Novembro
de 2005, por um período de três meses, com início em 24 de Fe-
vereiro de 2006, ao abrigo do n.º 3 do artigo 18.º-A do Decreto-
-Lei n.º 11/93, de 15 de Janeiro, aditado pelo Decreto-Lei n.º 53/
98, de 11 de Março, e Decreto-Lei n.º 68/2000, de 26 de Abril, e
Circular Normativa n.º 2/00, de 23 de Março, do DRHS, Resolução
do Conselho de Ministros n.º 97/2002, de 18 de Maio, e alínea b)
do ponto 9 da Circular Normativa n.º 9/02, de 22 de Maio, do
DMRS, como assistente administrativa, para o Centro de Saúde de
Rio Maior, sendo remunerada pelo escalão 1, índice 199. (Excluí-
do de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

15 de Fevereiro de 2006. — O Director de Serviços de Adminis-
tração Geral, Carlos Manuel Marques Ferreira. 3000199923

Administração Regional de Saúde do Norte

Sub-Região de Saúde de Bragança

Deliberação
Por deliberação do conselho de administração da Administração

Regional de Saúde do Norte de 22 de Dezembro de 2005, foi autori-

zada a ratificação da renovação do contrato de trabalho a termo cer-
to, celebrado por um período de três meses, em regime de 35 horas
semanais, para a Administração Regional de Saúde do Norte, Sub-
-Região de Saúde de Bragança, da seguinte profissional:

Centro de Saúde de Miranda do Douro:

Filipa Manuela Sousa Xastre — enfermagem, início a 2 de No-
vembro de 2005.

(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

1 de Fevereiro de 2006. — A Coordenadora da Sub-Região de Saúde,
Berta Nunes. 3000199173

Deliberação
Por deliberação do conselho de administração da Administração

Regional de Saúde do Norte de 22 de Dezembro de 2005, foi autori-
zada a ratificação da renovação dos contratos de trabalho a termo
certo, celebrados por um período de três meses, em regime de 35 ho-
ras semanais, para a Administração Regional de Saúde do Norte, Sub-
-Região de Saúde de Bragança, das seguintes profissionais:

Sede da Sub-Região de Saúde de Bragança:

Sónia Alexandrina Calvão Guedes — técnica superior de 2.ª classe,
início a 8 de Novembro de 2005.

Maria Ângela Gonçalves Rocha Aragão — técnica superior de
2.ª classe, início a 1 de Setembro de 2005.

(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

1 de Fevereiro de 2006. — A Coordenadora da Sub-Região de Saú-
de, Berta Nunes. 3000199175

Deliberação
Por deliberação do conselho de administração da Administração

Regional de Saúde do Norte de 22 de Dezembro de 2005, foi autori-
zada a ratificação da renovação dos contratos de trabalho a termo
certo, celebrados por um período de três meses, em regime de 35 ho-
ras semanais, para a Administração Regional de Saúde do Norte, Sub-
-Região de Saúde de Bragança, dos seguintes profissionais:

Centro de Saúde de Bragança/Izeda:

Anabela Cameirão Lima Castro — a. administrativa, início a
31 de Outubro de 2005.

Centro de Saúde de Carrazeda de Ansiães:

Susana Conceição Martins — a. administrativa, início a 2 de
Novembro de 2005.

Sede da Sub-Região de Saúde de Bragança:

Rui dos Santos Fernandes Gonçalves — a. administrativo, início
a 16 de Novembro de 2005.

(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

1 de Fevereiro de 2006. — A Coordenadora da Sub-Região de Saú-
de, Berta Nunes. 3000199176

Deliberação
Por deliberação do conselho de administração da Administração

Regional de Saúde do Norte de 22 de Dezembro de 2005, foi autori-
zada a ratificação da renovação do contrato de trabalho a termo cer-
to, celebrado por um período de três meses, em regime de 35 horas
semanais, para a Administração Regional de Saúde do Norte, Sub-
-Região de Saúde de Bragança, da seguinte profissional:

Centro de Saúde de Carrazeda de Ansiães:

Maria Alice Madureira — auxiliar de apoio e vigilância, início a
16 de Novembro de 2005.

(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

1 de Fevereiro de 2006. — A Coordenadora da Sub-Região de Saú-
de, Berta Nunes. 3000199177
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Deliberação
Por deliberação do conselho de administração da Administração

Regional de Saúde do Norte de 22 de Dezembro de 2005, foi autori-
zada a ratificação da renovação do contrato de trabalho a termo cer-
to, celebrado por um período de três meses, em regime de 35 horas
semanais, para a Administração Regional de Saúde do Norte, Sub-
-Região de Saúde de Bragança, da seguinte profissional:

Centro de Saúde de Freixo de Espada à Cinta:

Cristina Brás Sampaio Tavares — assistente administrativa, iní-
cio a 2 de Novembro de 2005.

(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

17 de Fevereiro de 2006. — A Coordenadora da Sub-Região de Saúde,
Berta Nunes. 3000200764

Direcção-Geral da Saúde

Centro Hospitalar das Caldas da Rainha

Despacho
Por despacho da vogal executiva do conselho de administração deste

Centro Hospitalar de 9 de Novembro de 2005, ratificado pelo conse-
lho de administração da Administração Regional de Saúde do Centro
em 3 de Fevereiro de 2006, foi celebrado contrato de trabalho a ter-
mo certo, com efeitos à data indicada, ao abrigo do n.º 3 do artigo 18.º-A
do Decreto-Lei n.º 53/98, de 11 de Março, entre este Centro Hospi-
talar e as seguintes telefonistas:

Ângela Carolina Sousa Costa — 1 de Janeiro de 2006 a 31 de
Março de 2006.

Alexandra Maria Leitão Carvalho Pinto — 1 de Janeiro de 2006 a
31 de Março de 2006.

(Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

22 de Fevereiro de 2006. — A Vogal Executiva do Conselho de
Administração, Maria do Rosário Sabino. 3000200776

Hospital de Cândido de Figueiredo

Contrato (extracto)

Por deliberação do conselho de administração do Hospital de
Cândido de Figueiredo de 17 de Novembro de 2005, ratificada
pelo conselho de administração da Administração Regional de
Saúde do Centro de 3 de Fevereiro de 2006:

Sabina Maria Gertrudes de Carvalho — autorizada a celebração do con-
trato de trabalho a termo certo, ao abrigo do n.º 3 do artigo 18.º-A
do Decreto-Lei n.º 53/98, de 11 de Março, por três meses, com
início em 12 de Dezembro de 2005, para exercer as funções cor-
respondentes à categoria de enfermeiro. (Isento de fiscalização
prévia do Tribunal de Contas.)

14 de Fevereiro de 2006. — A Presidente do Conselho de Admi-
nistração, Ana Maria Abrantes Mendes Abrantes. 3000200679

Contrato (extracto)

Por deliberação do conselho de administração do Hospital de
Cândido de Figueiredo de 17 de Novembro de 2005, ratificada
pelo conselho de administração da Administração Regional de
Saúde do Centro de 3 de Fevereiro de 2006:

Fabiano da Silva Fernandes — autorizada a celebração do contrato de
trabalho a termo certo, ao abrigo do n.º 3 do artigo 18.º-A do
Decreto-Lei n.º 53/98, de 11 de Março, por três meses, com início
em 12 de Dezembro de 2005, para exercer as funções correspon-
dentes à categoria de enfermeiro. (Isento de fiscalização prévia do
Tribunal de Contas.)

14 de Fevereiro de 2006. — A Presidente do Conselho de Admi-
nistração, Ana Maria Abrantes Mendes Abrantes. 3000200680

MINISTÉRIO DA CULTURA

Instituto Português do Património Arquitectónico

Departamento Financeiro e de Administração

Repartição de Pessoal, Expediente e Arquivo

Contrato (extracto)
Por meu despacho de 6 de Fevereiro de 2006, por delegação:

José Manuel Camarão da Silva — cessa, a partir de 23 de Março de
2006, o contrato individual de trabalho, para o exercício de fun-
ções de guarda de museu no Palácio Nacional da Pena, por motivo
de rescisão.

O Director do Departamento Financeiro e de Administração, Car-
los Aleixo Viegas. 3000199825

TRIBUNAIS

2.º JUÍZO CÍVEL DO TRIBUNAL DA COMARCA
DE BRAGA

Anúncio
Processo n.º 489/06.4TBBRG.
Insolvência de pessoa singular (requerida).
Credor — Banif — Banco Internacional do Funchal, S. A.
Devedor — Luísa Maria Gonçalves da Silva Tavares Oliveira e

outro(s).

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

No Tribunal da Comarca de Braga, 2.º Juízo Cível, no dia 4 de Maio
de 2006, às 10 horas dia, foi proferida sentença de declaração de in-
solvência dos devedores: Luísa Maria Gonçalves da Silva Tavares
Oliveira, número de identificação fiscal 175176051, bilhete de iden-
tidade n.º 7080638, e Joaquim Carvalho de Oliveira, casado, nascido
em 13 de Fevereiro de 1959, freguesia de Esporões, Braga, nacional
de Portugal, número de identificação fiscal 147845203, bilhete de
identidade n.º 5880296, com endereço na Rua do Orfeão Braga, 4,
1.º, D, 0000-000 Braga.

Para administrador da insolvência é nomeada a pessoa adiante iden-
tificada, indicando-se o respectivo domicílio: Dr. Paulo Alexandre F.
Vasconcelos Pereira, com endereço na Rua de Andrade Corvo, 242
(Edifício Lions), 4.º, sala 407, 4700-204 Braga.

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

Ficam advertidos os credores dos insolventes de que devem comu-
nicar de imediato ao administrador da insolvência a existência de
quaisquer 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 20 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 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 22 de Junho de 2006, pelas 10 horas, para a
realização da reunido de assembleia de credores de apreciação do re-
latório, podendo fazer-se representar por mandatário com poderes
especiais para o efeito.

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

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 findo a dilação e que
esta se conta da publicação do último anúncio.

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

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

5 de Maio de 2006. — A Juíza de Direito, Graça Maria Valga
Martins. — O Oficial de Justiça, (Assinatura ilegível.) 3000203980

4.º JUÍZO CÍVEL DO TRIBUNAL DA COMARCA
DE BRAGA

Anúncio
Processo n.º 2781/05.6TBSTS.
Insolvência de pessoa singular (requerida).
Requerente — Caixa Leasing e Factoring — Instituição Financeira de

Crédito, S. A.
Insolvente — Henrique Campos Moreira e outro(s).

Publicidade de deliberação

Nos autos de insolvência acima identificados em que são:
Insolvente: Henrique Campos Moreira, número de identificação

fiscal 136388370, bilhete de identidade n.º 5940172, com endereço
na Bretos Têxteis — Ind. Têxtil, L.da, lugar de Marvila Baixo, Se-
queira, 4705-629 Sequeira, Braga.

Administrador de insolvência: Paulo Alexandre Fernandes Vascon-
celos Pereira, com endereço na Rua de Andrade Corvo, 242, Edifício
Lions, 4.º piso, sala 407, 4700-204 Braga.

Ficam notificados todos os interessados de que, no processo supra-
-identificado, por decisão da assembleia de credores, foi aprovado plano
de insolvência.

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

3 de Maio de 2006. — A Juíza de Direito, Maria da Conceição
Barbosa de Carvalho Sampaio. — A Oficial de Justiça, Maria Filo-
mena Freitas Maciel. 3000203978

TRIBUNAL DA COMARCA DE OVAR

Anúncio
Processo n.º 723/06.0TBOVR.
Insolvência de pessoa colectiva (requerida).
Credor — Irmãos Reis, L.da
Devedora — Transportes Silva & Trindade, L.da

Publicidade do despacho de indeferimento liminar
do pedido de declaração de insolvência

No Tribunal da Comarca de Ovar, 1.º Juízo, no dia 18 de Abril de
2006, ao meio-dia, foi proferido despacho de indeferimento liminar
do pedido de declaração de insolvência da requerida Transportes Silva
& Trindade, L.da, número de identificação fiscal 504207202, com sede
na Rua do Capitão Leitão, 66, 3880-000 Ovar, em que é requerente
Irmãos Reis, L.da, com sede em Seara, apartado 10, Esmoriz.

19 de Abril de 2006. — A Juíza de Direito, Raquel Ferreira Ne-
ves. — A Oficial de Justiça, Celina Ribeiro. 3000201159

Anúncio
Processo n.º 1/06.5TBOVR.
Insolvência de pessoa colectiva (apresentação).
Insolvente — Consasal — Construções Sá e Sá, L.da, e outro(s).
Credor — Caixa de Crédito Agrícola Mútuo — Ovar e outro(s).

Publicidade de deliberação

Nos autos de insolvência acima identificados em que são:
Requerente: Consasal — Construções Sá e Sá, L.da, número de iden-

tificação fiscal 500621225, com endereço na Rua da Indústria, apar-
tado 42, Esmoriz, 3885-643 Ovar.

Administrador de insolvência: António Francisco Seixas Soares, com
endereço na Estrada da Circunvalação, 15 950, 9.º, direito, Matosi-
nhos, 4450-100 Matosinhos.

Ficam notificados todos os interessados de que, no processo supra-
-identificado, por decisão da assembleia de credores, não foi apro-
vado o relatório apresentado pelo administrador da insolvência, se-
guindo o processo para liquidação, sendo retirada a administração à
devedora, mantendo-se o administrador, como foi deliberado pela
assembleia.

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

24 de Abril de 2006. — A Juíza de Direito, Raquel Ferreira Ne-
ves. — A Oficial de Justiça, Elsa Silva. 3000203998

TRIBUNAL DA COMARCA DE PENAFIEL

Anúncio
Processo n.º 2722/05.0TBPNF.
Insolvência de pessoa colectiva (requerida).
Credor — Matilde Conceição Santos Freitas.
Credor — Paula Maria Teixeira Lopes e outro(s).

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

No Tribunal da Comarca de Penafiel, 3.º Juízo de Penafiel, no dia
4 de Maio de 2006, às 18 horas, foi proferida sentença de declaração
de insolvência da devedora Confecções Franco, L.da, número de iden-
tificação fiscal 501775544, com endereço em Franco, Paço de Sousa,
4560-385 Penafiel, com sede na morada indicada.

São administradores do devedor, a quem é fixado domicílio na
morada indicada.

Para administrador da insolvência é nomeada a pessoa adiante iden-
tificada, indicando-se o respectivo domicílio: Dr.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 [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;
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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 7 de Julho de 2006, pelas 14 horas, para a rea-
lização da reunião de assembleia de credores de apreciação do relató-
rio, podendo fazer-se representar por mandatário com poderes espe-
ciais para o efeito.

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

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

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

Ficam ainda advertidos 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).

5 de Maio de 2006. — A Juíza de Direito, Filipa Afonso Aguiar. —
O Oficial de Justiça, Alberto Pinto. 1000301123

TRIBUNAL DA COMARCA DE PONTA DELGADA

Anúncio
Processo n.º 3046/05.9TBPDL.
Insolvência de pessoa colectiva (requerida).
Credor — Castiel Freres Import, S. A.
Insolvente — Sodegic, Sociedade de Distribuição e Gestão de Iniciati-

vas Comerciais, L.da

Nos autos de insolvência acima identificados em que são:
Insolvente: Sodegic, Sociedade de Distribuição e Gestão de Iniciati-

vas Comerciais, L.da, número de identificação fiscal 512048630, com
sede na Rua dos Valados, 12, Arrifes, 9500-000 Ponta Delgada.

Credor: Castiel Freres Import, S. A.
Administrador: António José Cardoso Simões, com endereço no

apartado 10 107, 3031-601 Coimbra.
Ficam notificados todos os interessados de que, no processo supra-

-identificado, foi proferido despacho em 28 de Abril de 2006, decla-
rando encerrado o processo.

A decisão de encerramento do processo foi determinada por falta
de bens no património da insolvente susceptíveis de pagar as cus-
tas, ao abrigo dos artigos 230.º, n.º 1, alínea d), e 232.º, n.º 2, do
CIRE.

4 de Maio de 2006. — A Juíza de Direito, Helena Soares. — A Ofi-
cial de Justiça, Fátima Rodrigues. 3000203966

Anúncio
Processo n.º 636/06.6TBPDL.
Insolvência de pessoa colectiva (requerida).
Requerente — F. N. F. — Sociedade Vinícola, L.da, e outro(s).
Devedor — J. S. Santos, L.da, e outro(s).

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

No Tribunal da Comarca de Ponta Delgada, 5.º Juízo de Ponta
Delgada, no dia 6 de Abril de 2006, às 11 horas e 45 minutos, foi
proferida sentença de declaração de insolvência da devedora J. S. San-
tos, L.da, com endereço na Rua do Paim, armazém 17/18, São José,
9500-000 Ponta Delgada, com sede na morada indicada.

É administrador da devedora José Francisco de Sousa Amaral, com
endereço na Rua do Padre José Machado Barcelos, 36, Vila Faia, Li-
vramento, 9500-000 Ponta Delgada, a quem é fixado domicílio na
morada indicada.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A sua natureza comum, subordinada, privilegiada ou garanti-
da 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 12 de Junho de 2006, pelas 14 horas, para a
realização da reunião de assembleia de credores de apreciação do re-
latório, podendo fazer-se representar por mandatário com poderes
especiais para o efeito.

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

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

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

Ficam ainda advertidos 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.

6 de Abril de 2006. — A Juíza de Direito, Ana Paula Costa. —
O Oficial de Justiça, Manuel Marques. 3000203968
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TRIBUNAL DA COMARCA DE PONTE DA BARCA

Anúncio
Processo n.º 1/06.5TBPTB.
Insolvência de pessoa singular (requerida).
Credor — António Rodrigues Fernandes e outros.
Administrador da insolvência — Amadeu José Maia Monteiro de

Magalhães.

Convocatória de assembleia de credores

Nos autos de insolvência acima identificados em que são:
Insolvente: Domingos Carvalho Fernandes, casado, nascido em 17 de

Outubro de 1961, natural de Portugal, concelho de Ponte da Barca,
freguesia de Crasto, Ponte da Barca, nacional de Portugal, bilhete de
identidade n.º 6713624, segurança social n.º 114105732, com ende-
reço em Paincães, Paço Vedro de Magalhães, 4980 Ponte da Barca.

Administrador da insolvência: Amadeu José Maia Monteiro de
Magalhães, com endereço no lugar da Cruz, Edifício Santa Rita, 16,
D, Real, 4605-909 Vila Meã.

Ficam notificados todos os interessados de que, no processo supra-
-identificado, foi designado o dia 19 de Junho de 2006, pelas 14 ho-
ras, para a realização da reunião de assembleia de credores.

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

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

8 de Maio de 2006. — A Juíza de Direito, Isabel Cardoso Vaz
Vieira. — O Oficial de Justiça, José Manuel Rodrigues Silva.

1000301144

3.º JUÍZO CÍVEL TRIBUNAL DA COMARCA
DE SANTO TIRSO

Anúncio
Processo n.º 4298/05.0TBSTS.
Insolvência de pessoa colectiva (requerida).
Credor — Instituto da Segurança Social, I. P.
Insolvente — Sociedade de Fundição da Trofa, L.da

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

No Tribunal da Comarca de Santo Tirso, 3.º Juízo Cível de Santo
Tirso, no dia 19 de Dezembro de 2005, ao meio-dia, foi proferida
sentença de declaração de insolvência da devedora Sociedade de Fun-
dição da Trofa, L.da, número de identificação fiscal 503649899, com
endereço no lugar da Trofa, Santiago de Bougado, 4785-000 Trofa,
com sede na morada indicada.

É administrador da devedora o Dr. António Vítor Morais Martins,
com endereço na Rua da Estação Velha, 2330, 4460-305 Senhora da
Hora, 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 Cristina Filipe
Nogueira, com endereço na Rua do Dr. Justino Cruz, 110, 3.º, sala 10,
4710-314 Braga.

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

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

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

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

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

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

remetido por via postal registada ao administrador da insolvência
nomeado, para o domicílio constante do presente edital (n.º 2 do ar-

tigo 128.º do CIRE), acompanhado dos documentos probatórios de
que disponham.

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

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

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

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

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

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

A taxa de juros moratórios aplicável.

É designado o dia 27 de Junho de 2006, pelas 11 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 (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).

4 de Maio de 2006. — A Juíza de Direito, Germana Ferreira Lo-
pes. — A Oficial de Justiça, Manuela Santos. 1000301140

1.º JUÍZO DO TRIBUNAL DE COMÉRCIO DE LISBOA

Anúncio
Processo n.º 1159/03.0TYLSB.
Falência (requerida).
Requerente — José dos Santos Guerreiro.
Requerido — José Manuel Teixeira Godinho.

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

Faz saber que por sentença de 16 de Junho de 2005, proferida nos
presentes autos, foi declarada a falência de José Manuel Teixeira
Godinho, bilhete de identidade n.º 7560177, com domicílio na Quinta
do Mendes, lote 116, 2.º, frente, Odivelas, 2675-000 Odivelas, tendo
sido fixado em 30 dias, contados da publicação do competente anún-
cio no Diário da República, o prazo para os credores reclamarem os
seus créditos, conforme o estatuído no disposto no artigo 128.º, n.º 1,
alínea e), do CPEREF.

31 de Março de 2006. — O Juiz de Direito, António Marcelo dos
Reis. — A Oficial de Justiça, Isabel David Nunes. 3000200326
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Anúncio
Processo n.º 498-E/1999.
Prestação de contas (liquidatário).
Liquidatário judicial — Alexandre Pereira da Silva.

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

Faz saber que são os credores e o falido André Sanches da Silva,
residente na Urbanização Urmeiras, lote B, 13-D, rés-do-chão direi-
to, 2670 Loures, 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 liquida-
tário (artigo 223.º, n.º 1, do CPEREF).

2 de Maio de 2006. — O Juiz de Direito, António Marcelo dos
Reis. — A Oficial de Justiça, Paula Silva. 3000203981

Anúncio
Processo n.º 364/06.2TYLSB.
Insolvência de pessoa colectiva (apresentação).
Insolvente — Jovimena — Artes Gráficas, 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
2 de Maio de 2006, às 10 horas, foi proferida sentença de declaração
de insolvência da devedora Jovimena — Artes Gráficas, L.da, número
de identificação fiscal 503177229, com endereço na Urbanização
Terra da Várzea, lote 3, loja direita, 2745-735 Massamá, com sede
na morada indicada.

É administradora da devedora Filomena Maria Soares Ferreira Va-
lente Azevedo, com endereço na Rua das Camélias, 5, 1.º, direito,
Massamá, Queluz, 0000-000, 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. João Marino Ribei-
ro Ferrão Gomes, com endereço na Rua de César de Oliveira, 18, 4.º,
esquerdo, 1600-427 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 13 de Junho de 2006, pelas 14 horas, para a
realização da reunião de assembleia de credores de apreciação do re-
latório, podendo fazer-se representar por mandatário com poderes
especiais para o efeito.

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

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

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

10 de Maio de 2006. — O Juiz de Direito, António Marcelo dos
Reis. — A Oficial de Justiça, Paula Silva. 3000204021

Anúncio
Processo n.º 1399/05.8TYLSB.
Insolvência de pessoa colectiva (requerida).
Credor — José Carlos Nunes Dias.
Devedor — Armazéns da Praça da Figueira, 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
8 de Maio de 2006, às 12 horas e 30 minutos, foi proferida sentença
de declaração de insolvência da devedora Armazéns da Praça da Fi-
gueira, L.da, número de identificação fiscal 500552444, com endere-
ço na Praça da Figueira, 13-A, 1100-000 241 Lisboa, com sede na
morada indicada.

É administrador da devedora Albino José Santos Sousa, com ende-
reço na Rua de 16 de Março, lote 2, 3.º, esquerdo, 2600-135 Vila Franca
de Xira, 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. Manuel Luís Coelho
Albuquerque, com endereço no Passeio das Garças, bloco 2-A, 4.º, B,
Parque das Nações, 1900-395 Moscavide.

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

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

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

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

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

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

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

Mesmo o credor que tenha o seu crédito por reconhecido por de-
cisão definitiva, não está dispensado de o reclamar no processo de
insolvência (n.º 3 do artigo 128.º do CIRE).
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Do requerimento de reclamação de créditos deve constar (n.º 1 do
artigo 128.º do CIRE):

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

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

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

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

A taxa de juros moratórios aplicável.

É designado o dia 17 de Julho de 2006, pelas 14 horas, para a
realização da reunião de assembleia de credores de apreciação do re-
latório, podendo fazer-se representar por mandatário com poderes
especiais para o efeito.

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

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

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

10 de Maio de 2006. — O Juiz de Direito, António Marcelo dos
Reis. — A Oficial de Justiça, Isabel David Nunes. 3000204118

Anúncio
Processo n.º 580/05.4TYLSB.
Insolvência de pessoa colectiva (requerida).
Autor — Ministério Público.
Insolvente — Gke Consultadoria Ambiental, L.da

Gke Consultadoria Ambiental, L.da, número de identificação fiscal
504174347, com endereço na Avenida de José Gomes Ferreira, 9,
4.º/42, Edifício Algés, 1495-139 Algés.

José Manuel Almeida da Silva, com endereço na Rua de 25 de
Novembro de 1975, 4-A, Miraflores, 1495-156 Algés.

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

A decisão de encerramento do processo foi determinada por insu-
ficiência para a massa insolvente e considerando a não oposição dos
credores.

Efeitos do encerramento:

a) Cessam os efeitos da declaração de insolvência, e o devedor
recupera o direito de disposição dos seus bens e a livre ges-
tão dos seus negócios;

b) Cessam as atribuições do administrador da insolvência, com
excepção das relativas à prestação das contas;

c) Os credores da insolvência poderão exercer os seus direitos
contra o devedor;

d) Os credores da massa podem reclamar do devedor os seus
direitos não satisfeitos.

17 de Abril de 2006. — O Juiz de Direito, António Marcelo dos
Reis. — A Oficial de Justiça, Paula Silva. 3000204175

3.º JUÍZO DO TRIBUNAL DE COMÉRCIO DE LISBOA

Anúncio
Processo n.º 458/06.4TYLSB.
Insolvência de pessoa colectiva (apresentação).
Devedor — Graficinco — Artes Gráficas, S. A.
Administrador — António de Jesus Silva e outro(s).

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

No Tribunal de Comércio de Lisboa, 3.º Juízo de Lisboa, no dia
8 de Maio de 2006, ao meio-dia, foi proferida sentença de declaração
de insolvência da devedora Graficinco — Artes Gráficas, S. A., com
sede na Avenida dos Hospitais Civis de Lisboa, 14, Reboleira, Ama-
dora, e escritório na Rua de Elias Garcia, 19-C, Venda Nova, Ama-
dora.

São administradores da devedora: António de Jesus Silva, Serafim
dos Santos Rodrigues e Delfim das Neves Nogueira, com residência
fixada na Rua de Elias Garcia, 19-C, Venda Nova, 2700 Amadora, e
Miguel Silva, com residência fixada na Rua do Dr. Manuel de Arriaga,
35, 3.º, esquerdo, Amadora.

Para administrador da insolvência é nomeado o Dr. José Manuel
Natividade Lopes Ferreira, com domicílio na Rua de Tierno Galván,
torre 3, 601, 1070-234 Lisboa.

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

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

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

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

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

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

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

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

É designado o dia 24 de Julho de 2006, pelas 14 horas, para a
realização da reunião de assembleia de credores de apreciação do re-
latório, podendo fazer-se representar por mandatário com poderes
especiais para o efeito.

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

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

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
judiciais (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 Maio de 2006. — A Juíza de Direito, Maria de Fátima dos
Reis Silva. — O Oficial de Justiça, José Ribeiro. 3000204132

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

Anúncio
Processo n.º 175-J/2001.
Prestação de contas.
Autor — Dr. Amadeu Maia Magalhães.
Réu — massa falida de José Guimarães & Silva.
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A Dr.ª Ana Loureiro, 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).

21 de Abril de 2006. — A Juíza de Direito, Ana Loureiro. — A Ofi-
cial de Justiça, Ana Maria Jesus Correia. 1000301143

Anúncio
Processo n.º 2975/05.4TJVNF.
Insolvência de pessoa colectiva (requerida).
Requerente — Maria Emília Pereira Costa.
Insolvente — Andesscor — Confecções e Serviços Têxteis Unipes-

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

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

No Tribunal de Comércio de Vila Nova de Gaia, 1.º Juízo de Vila
Nova de Gaia, no dia 13 de Janeiro de 2006, ao meio-dia, foi profe-
rida sentença de declaração de insolvência da devedora Andesscor —
Confecções e Serviços Têxteis Unipessoal, L.da, número de identifi-
cação fiscal 506967468, com endereço na Avenida da Boavista, 1588,
2.º, sala 298, 4000-000 Porto, com sede na morada indicada.

É administradora da devedora Maria Fátima Pedrosa Silva Torres
Caidominici, com endereço na Residente Na, Rua do Engenheiro
Afonso Correia, 31, 3.º, esquerdo, 4700-000 Braga, a quem é fixado
domicílio na morada indicada.

Para administrador da insolvência é nomeada a pessoa adiante iden-
tificada, indicando-se o respectivo domicílio: Dr.ª Maria Margarida
Silva, com endereço na Rua de Santa Catarina, 391, 4.º, esquerdo,
4000-451 Porto.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A taxa de juros moratórios aplicável.

É designado o dia 3 de Julho de 2006, pelas 10 horas, para a rea-
lização da reunião de assembleia de credores de apreciação do relató-
rio, podendo fazer-se representar por mandatário com poderes espe-
ciais para o efeito.

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

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

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

15 de Maio de 2006. — A Juíza de Direito, Ana Olívia Esteves Silva
Loureiro. — A Oficial de Justiça, Isabel Carvalho. 3000204123

AUTARQUIAS

CÂMARA MUNICIPAL DE ALBUFEIRA

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

3 de Abril de 2006, proferido no uso de competência delegada e nos
termos do disposto nos n.os 2 e 4 do artigo 29.º da Lei n.º 2/2004, de
15 de Janeiro, na redacção dada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agos-
to, foi a arquitecta principal do quadro de pessoal do município de
Albufeira, Célia Amado Palma Martins, nomeada, definitivamente,
para lugar da categoria de técnico superior assessor — arquitecto do
mesmo quadro de pessoal, ficando posicionada no escalão 1, índice 610,
com efeitos a partir de 18 de Outubro de 2005.

3 de Abril de 2006. — Por delegação do Presidente da Câmara
(despacho de 21 de Outubro de 2005), o Vice-Presidente, José Carlos
Martins Rolo. 1000301131

CÂMARA MUNICIPAL DE ALCÁCER DO SAL

Aviso

Concurso externo de ingresso para um lugar
de operário semiqualificado (carregador)

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho de 27 de
Fevereiro de 2006 do presidente da Câmara, se procedeu à alteração
do júri do concurso em epígrafe:

Presidente — Hélder António Monforte Serafim, vereador do
Departamento de Obras e Serviços Municipais.

Vogais efectivos:

Abílio do Carmo Maniéis Reis Rosa, chefe da Divisão de
Obras Municipais (que substitui o presidente nas suas fal-
tas e impedimentos), e Mário José Cardoso Moreira, téc-
nico superior de sociologia de 1.ª classe.

Vogais suplentes:

Ana Luísa Alferes Pinto Soares, técnica superior de biolo-
gia de 2.ª classe, e Arlindo Jerónimo de Carvalho, encar-
regado de movimento (chefe de tráfego).

5 de Maio de 2006. — O Vereador da Divisão Administrativa e
Financeira, João José Ferreira Mendes Massano. 1000301107
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Aviso
Para os devidos efeitos, torna-se público que, por despacho do ve-

reador da Divisão Administrativa e Financeira datado de 5 de Maio
de 2006, foi objecto de reclassificação profissional, ao abrigo do
Decreto-Lei n.º 497/99, de 19 de Novembro, aplicável à administra-
ção local pelo Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro, a seguin-
te trabalhadora:

Marta Palma Serrão Cardim, com a categoria de auxiliar admi-
nistrativo, 1.º escalão, índice 128, para o lugar de assistente
administrativo, 1.º escalão, índice 199.

A nomeada dispõe de 20 dias úteis para a aceitação da nomeação,
contados a partir da publicação do presente aviso no Diário da Re-
pública.

(Isento de visto do Tribunal de Contas.)

5 de Maio de 2006. — O Vereador da Divisão Administrativa e
Financeira, João José Ferreira Mendes Massano. 1000301108

Aviso
Para os devidos efeitos, torna-se público que, por despacho do ve-

reador da Divisão Administrativa e Financeira datado de 5 de Maio
de 2006, foi objecto de reclassificação profissional, ao abrigo do
Decreto-Lei n.º 497/99, de 19 de Novembro, aplicável à administra-
ção local pelo Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro, o seguin-
te trabalhador:

Luís Manuel Simões Antero, com a categoria de operário semi-
qualificado (carregador), 1.º escalão, índice 137, para o lugar
de assistente administrativo, 1.º escalão, índice 199.

O nomeado dispõe de 20 dias úteis para a aceitação da nomeação,
contados a partir da publicação do presente aviso no Diário da Re-
pública.

(Isento de visto do Tribunal de Contas.)

5 de Maio de 2006. — O Vereador da Divisão Administrativa e
Financeira, João José Ferreira Mendes Massano. 1000301132

CÂMARA MUNICIPAL DE ALCOBAÇA

Aviso
Contrato de trabalho a termo resolutivo certo

Para os efeitos do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 34.º do
Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado à administração
local por força do Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, na sua
actual redacção, torna-se público que, por despacho do presidente da
Câmara Municipal de Alcobaça datado de 27 de Abril de 2006, foi
celebrado um contrato de trabalho a termo resolutivo certo, com Ana
Cristina Duro Amaro, na categoria de auxiliar de acção educativa,
escalão 1, índice 142, com início em 2 de Maio de 2006, pelo perío-
do de um ano.

2 de Maio de 2006. — O Presidente da Câmara, José Gonçalves
Sapinho. 1000301141

CÂMARA MUNICIPAL DE ALENQUER

Aviso
Torna-se público que, por meu despacho proferido em 26 de Abril

findo, foram nomeados, definitivamente, nos termos do n.º 8 do ar-
tigo 6.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicável à
administração local por força do n.º 1 do artigo 1.º do Decreto-Lei
n.º 409/91, de 17 de Outubro, José Joaquim da Costa Rodrigues e
António Maria de Freitas, para a categoria de grau 3, nível 1, da car-
reira de técnico de informática, do grupo de pessoal de informática,
os quais ficam posicionados no 2.º escalão, índice 610.

Os referidos funcionários deverão assinar o termo de aceitação no
cargo para que foram nomeados, no prazo de 20 dias a contar da
publicação do presente aviso no Diário da República.

(Isento de visto do Tribunal de Contas.)

4 de Maio de 2006. — O Presidente da Câmara, Álvaro Joaquim
Gomes Pedro. 1000301145

Aviso
Torna-se público que, por meu despacho proferido hoje, foi no-

meada, definitivamente, nos termos da alínea f) do n.º 1 do artigo 5.º
do Decreto-Lei n.º 265/88, de 28 de Julho, conjugado com o n.º 5 do
artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicável à
administração local por força do n.º 1 do artigo 1.º do Decreto-Lei
n.º 409/91, de 17 de Outubro, a estagiária Susana Maria dos Santos
Lopes, para a categoria de 2.ª classe, da carreira de técnico superior
da área de animação cultural, do grupo de pessoal técnico superior, a
qual fica posicionada no 1.º escalão, índice 400.

A referida estagiária deverá tomar posse no cargo para que foi
nomeada, no prazo de 20 dias a contar da publicação do presente aviso
no Diário da República.

(Isento de visto do Tribunal de Contas.)

4 de Maio de 2006. — O Presidente da Câmara, Álvaro Joaquim
Gomes Pedro. 1000301146

Aviso
Torna-se público que, por meus despachos proferidos hoje, foram

nomeadas, definitivamente, nos termos do n.º 8 do artigo 6.º do Decre-
to-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicável à administração local
por força do n.º 1 do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de
Outubro, as funcionárias do quadro de pessoal desta Câmara Municipal:

Paula Alexandra da Costa Aguiar e Rosa Maria da Costa Tralha
Roque, para a categoria de especialista, da carreira de assisten-
te administrativo, do grupo de pessoal administrativo, 1.º es-
calão, índice 269.

Maria Filomena Benedita Fernandes da Costa Grilo, para a cate-
goria de principal, da carreira de assistente administrativo, do
grupo de pessoal administrativo, 1.º escalão, índice 222.

As referidas funcionárias deverão aceitar a nomeação no cargo para
que foram nomeadas no prazo de 20 dias a contar da publicação do
presente aviso no Diário da República.

(Isento de visto do Tribunal de Contas.)

10 de Maio de 2006. — O Presidente da Câmara, Álvaro Joaquim
Gomes Pedro. 1000301137

CÂMARA MUNICIPAL DE AMARANTE

Aviso
Torna-se público que, por meu despacho de 31 de Março de 2006 e

em cumprimento da competência que me foi delegada por despacho
do presidente da Câmara de 2 de Novembro de 2005, foi celebrado
contrato de trabalho a termo resolutivo certo, ao abrigo da Lei n.º 23/
2004, de 22 de Junho, a partir de 3 de Abril de 2006, pelo período de
um ano, eventualmente renovável, nos termos legais, com Joana
Alexandra Teixeira Leite Moreira, na categoria de arquitecta de
2.ª classe.

11 de Abril de 2006. — A Vice-Presidente da Câmara, Octávia
Manuel Rocha Freitas Morais Clemente. 1000301109

Aviso
Torna-se público que, por meu despacho de 31 de Março de 2006 e

em cumprimento da competência que me foi delegada por despacho
do presidente da Câmara de 2 de Novembro de 2005, foi celebrado
contrato de trabalho a termo resolutivo certo, ao abrigo da Lei n.º 23/
2004, de 22 de Junho, a partir de 3 de Abril de 2006, pelo período de
um ano, eventualmente renovável, nos termos legais, com Pedro
Manuel Coelho Leite, na categoria de auxiliar de serviços gerais.

11 de Abril de 2006. — A Vice-Presidente da Câmara, Octávia
Manuel Rocha Freitas Morais Clemente. 1000301110

CÂMARA MUNICIPAL DE BEJA

Aviso
Em cumprimento do disposto no artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/

89, de 7 de Dezembro, torna-se público que a 7 de Abril de 2006, no
uso da competência delegada, o vereador do Pelouro de Recursos
Humanos nomeou, nos termos do n.º 8 do artigo 6.º do diploma su-
pra-referido e na sequência de concurso interno de acesso geral, Ma-
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ria Cristina Gaião Casimiro Daniel, para provimento do lugar de as-
sistente administrativo principal (escalão 2, índice 233).

A funcionária deverá aceitar a nomeação no prazo de 20 dias a
contar da data da publicação do presente aviso, conforme disposto
no artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro.

(Isento de fiscalização prévia.)

28 de Abril de 2006. — O Vereador do Pelouro de Recursos Huma-
nos, Francisco António Braz Caixinha. 1000301150

Aviso
Em cumprimento do disposto no artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/

89, de 7 de Dezembro, torna-se público que a 27 de Abril de 2006, no
uso da competência delegada, o vereador do Pelouro de Recursos
Humanos nomeou, nos termos do n.º 8 do artigo 6.º do diploma su-
pra-referido e na sequência de concurso interno de acesso, os seguin-
tes funcionários, para provimento de lugares de assistente adminis-
trativo especialista (escalão 1, índice 269): Carlos Manuel Dores
Guerreiro, José António Rodrigues Serra, Maria do Rosário Galego
Morais e António Joaquim Barrocas Burrica.

Os funcionários deverão aceitar a respectiva nomeação no prazo
de 20 dias a contar da data da publicação do presente aviso, confor-
me disposto no artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de De-
zembro.

(Isentos de fiscalização prévia.)

28 de Abril de 2006. — O Vereador do Pelouro de Recursos Huma-
nos, Francisco António Braz Caixinha. 1000301151

Aviso
Em cumprimento do disposto no artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/

89, de 7 de Dezembro, torna-se público que a 7 de Abril de 2006, no
uso da competência delegada, o vereador do Pelouro de Recursos
Humanos nomeou, nos termos do n.º 5 do artigo 6.º do citado diplo-
ma legal, Alexandre Nuno de Freitas Rebelo de Araújo, para provi-
mento do lugar vago de engenheiro civil de 2.ª classe (escalão 1, ín-
dice 400), na sequência do estágio realizado para ingresso na respectiva
carreira.

O nomeado deverá tomar posse no prazo de 20 dias a contar da
data da publicação do presente aviso, de acordo com o disposto no
artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro.

(Isento de fiscalização prévia.)

28 de Abril de 2006. — O Vereador do Pelouro de Recursos Huma-
nos, Francisco António Braz Caixinha. 1000301152

Aviso
Em cumprimento do disposto no n.º 5 do artigo 6.º do Decreto-

-Lei n.º 497/99, de 19 de Novembro, torna-se público que, no uso
da competência delegada, por despachos desta data do vereador do
Pelouro de Recursos Humanos, nos termos da alínea e) do artigo 2.º
e n.os 1 e 2 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Se-
tembro, foram reclassificados, profissionalmente, os funcionários se-
guintes:

Auxiliar administrativo, Maria Luísa Ferro Picado da Silva, na
categoria de assistente administrativo (escalão 1, índice 199).

Assistente administrativo, Luís Filipe Guerreiro Murteira dos
Santos, na categoria de técnico profissional de 2.ª classe de
biblioteca e documentação (escalão 1, índice 199).

Os funcionários deverão aceitar a nomeação no prazo de 20 dias a
contar da publicação do presente aviso no Diário da República.

(Isento de fiscalização prévia.)

28 de Abril de 2006. — O Vereador do Pelouro de Recursos Huma-
nos, Francisco António Braz Caixinha. 1000301153

CÂMARA MUNICIPAL DE BRAGANÇA

Aviso
Alteração ao alvará de loteamento urbano n.º 9/82,
sito na Fraga Selvagem, Cantarias, em Bragança

Para cumprimento do disposto no n.º 2 do artigo 27.º do Decreto-
-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na redacção que lhe foi confe-

rida pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, e em conformida-
de com a deliberação tomada em R. C. de 8 de Maio de 2006, decor-
rerá um período de discussão pública, pelo prazo de 15 dias úteis,
contados a partir da data da sua publicação, durante o qual poderão os
interessados apresentar quaisquer reclamações, sugestões ou informa-
ções, sobre quaisquer questões, que possam ser consideradas no pedido
de alteração ao alvará de loteamento urbano n.º 9/82, sito na Fraga
Selvagem, freguesia de Samil, relativo ao lote B, o requerente preten-
de que seja alterada a especificação quinta do alvará de loteamento,
de modo que possa adaptar o rés-do-chão a um fogo do tipo T2, re-
sultando uma moradia bi-familiar, assim como a construção de um
anexo de 57 m2, destinado a garagem, mantendo-se as restantes espe-
cificações do alvará de loteamento.

Durante o período de discussão pública, o processo estará disponí-
vel, para consulta, na Divisão de Urbanismo, das 9 horas às 12 horas
e 30 minutos e das 14 às 16 horas.

No decorrer daquele período, as reclamações, observações, suges-
tões e pedidos de esclarecimento, apresentados por particulares, de-
verão ser entregues no N. A. A. da Divisão de Urbanismo.

11 de Maio de 2006. — Pelo Presidente da Câmara, (Assinatura
ilegível.) 1000301138

CÂMARA MUNICIPAL DO CORVO

Aviso
Concurso externo de ingresso para provimento de uma

vaga de coveiro, uma vaga de jardineiro e duas vagas
de cantoneiro de arruamentos.

Para os devidos efeitos se faz público que, por despacho do presi-
dente da Câmara de 8 de Maio de 2006, foram nomeados para os
seguintes lugares e categorias:

Pedro Estácio, para um lugar de coveiro.
Ludgero Manuel Garcia Lindo, para um lugar de jardineiro.
Márcio Manuel Nunes Emílio, para um lugar de cantoneiro de

arruamentos.
Marco Paulo Garcia Lindo, para um lugar de cantoneiro de ar-

ruamentos.

Na sequência do concurso publicado no Diário da República, 3.ª sé-
rie, n.º 27, de 7 de Fevereiro de 2006.

9 de Maio de 2006. — O Presidente da Câmara, Fernando Antó-
nio Mendonça Fraga Pimentel. 1000301154

CÂMARA MUNICIPAL DE FARO

Aviso n.º 174/2006
Torna-se público que, em cumprimento do despacho datado de 2 de

Maio de 2006, usando da faculdade que me é conferida pelo n.º 2 do
artigo 69.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na redacção dada
pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, foi contratada, em regime de
contrato de trabalho a termo certo, nos termos do disposto na
alínea h) do n.º 1 do artigo 9.º da Lei n.º 23/2004, de 22 de Junho,
para exercer funções de licenciada em Psicologia Clínica, por um
período de um ano, com início a 2 de Maio de 2006, Maria Irene
Pinto Teixeira.

2 de Maio de 2006. — O Presidente da Câmara, José Apolinário.
1000301126

CÂMARA MUNICIPAL DA GUARDA

Aviso
Contratação de pessoal a termo resolutivo certo

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do pre-
sidente da Câmara Municipal de 27 de Abril de 2006, foi celebrado
contrato a termo resolutivo certo, pelo período de um ano, com iní-
cio em 2 de Maio de 2006, ao abrigo do disposto na alínea h) do
n.º 1 do artigo 9.º da Lei n.º 23/2004, de 22 de Junho, com a seguinte
trabalhadora:

Auxiliar de acção educativa:

Maria do Carmo Silva Correia Almeida.
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(Processo isento de fiscalização prévia do Tribunal de
 Contas.)

28 de Abril de 2006. — O Presidente da Câmara, Joaquim Carlos
Dias Valente. 3000204005

Aviso
Renovação da comissão de serviço de um lugar
de chefe de Divisão de Educação e Acção Social

Joaquim Carlos Dias Valente, presidente da Câmara Municipal da
Guarda:

Para os devidos efeitos, torna-se público que, por meu despacho de
26 de Abril, renovei a comissão de serviço do sociólogo João Manuel
Vitorino Gomes Rota, no cargo de chefe de Divisão de Educação e
Acção Social, por mais três anos, com efeitos a 26 de Junho.

A presente nomeação foi precedida da comunicação da decisão de
renovação a 3 de Maio de 2006, conforme preceituado no n.º 1 do
artigo 24.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, na redacção dada pela
Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto, aplicada à administração local pelo
Decreto-Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril.

4 de Maio de 2006. — Pelo Presidente da Câmara, (Assinatura ile-
gível.) 3000204008

Aviso
Procedimento concursal para provimento de direcção

intermédia de 2.º grau — chefe de Divisão de Edifícios
Municipais.

Joaquim Carlos Dias Valente, presidente da Câmara Municipal da
Guarda:

1 — Para os devidos e legais efeitos e em cumprimento do dispos-
to no n.º 2 do artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, na re-
dacção fornecida pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto, em conjuga-
ção com o artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril,
torna-se público que, por meu despacho de 15 de Março de 2006, se
aceitam candidaturas para chefe de divisão municipal (cargo de direc-
ção intermédia de 2.º grau), para a Divisão de Edifícios Municipais,
pelo prazo de 10 dias úteis a contar da data da publicitação do pre-
sente aviso na Bolsa de Emprego Público.

2 — Requisitos legais de provimento — por remissão do artigo 9.º,
n.º 1, do Decreto-Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril, o recrutamento é
efectuado de entre os indivíduos que possuam os requisitos constantes
no n.º 1 do artigo 20.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, na redac-
ção fornecida pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto:

2.1 — Funcionários licenciados em arquitectura, dotados de com-
petência técnica e aptidão para o exercício de funções de direcção,
coordenação e controlo;

2.2 — Detenção de, pelo menos, quatro anos de experiência pro-
fissional em funções, cargos, carreiras ou categorias, para cujo exer-
cício ou provimento seja exigível uma licenciatura.

3 — Conteúdo funcional — o constante do artigo 4.º do Decreto-
-Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril.

4 — Área de actuação — em consonância com as competências da
Divisão de Edifícios Municipais, previstas no artigo 79.º do Regula-
mento Orgânico dos Serviços da Câmara Municipal da Guarda, publi-
cado no apêndice n.º 86 ao Diário da República, 2.ª série, n.º 155,
de 8 de Julho de 2002.

5 — Perfil pretendido — competência e aptidão técnica para o
exercício de funções de direcção, coordenação e controlo, capacidade
de liderança, espírito de iniciativa e capacidade de planeamento e
organização.

6 — Remuneração mensal bruta — 2414,94 euros, acrescida de
despesas de representação no valor de 185,94 euros.

7 — Forma de provimento — nomeação em comissão de serviço,
pelo período de três anos, eventualmente renovável por iguais pe-
ríodos, nos termos consignados no n.º 8 do artigo 21.º e no artigo 23.º,
ambos da Lei n.º 2/2004, na redacção fornecida pela Lei n.º 51/2005.

8 — Prazo das candidaturas — 10 dias úteis a contar da publicita-
ção do presente aviso na Bolsa de Emprego Público.

9 — Formalização das candidaturas — as candidaturas deverão ser
formalizadas mediante requerimento, dirigido ao presidente da Câma-
ra Municipal da Guarda, podendo ser entregues pessoalmente na Divi-
são de Recursos Humanos, dentro das horas normais de expediente,
ou remetidos pelo correio, em carta registada com aviso de recepção,
para a Câmara Municipal da Guarda, Praça do Município, 6301-

-854 Guarda, expedido até ao termo do prazo fixado no n.º 6 deste
aviso, para apresentação de candidaturas.

9.1 — Do requerimento devem constar a identificação (nome, fi-
liação, estado civil, naturalidade, nacionalidade, data de nascimento,
número e data do bilhete de identidade e serviço que o emitiu, nú-
mero de contribuinte, residência, código postal e número de telefo-
ne), as habilitações literárias, a situação profissional (serviço a que
pertence, natureza do vínculo e categoria que detém, bem como a
antiguidade na categoria, na carreira e na função pública) e identifica-
ção do concurso a que a candidatura diz respeito.

9.2 — O requerimento deve ser acompanhado, sob pena de a can-
didatura não ser considerada, de curriculum vitae, datado e assinado,
indicando nomeadamente a experiência profissional, funções, activi-
dades e responsabilidades exercidas e o tempo correspondente, foto-
cópia do certificado de habilitações literárias, certificados de forma-
ção profissional, outros documentos que comprovem as declarações
prestadas pelos candidatos e, ainda, declaração comprovativa de vín-
culo à Administração Pública, emitido pelo serviço a que o candidato
pertence, com menção do tempo e serviço, na carreira, na categoria
e na função pública, bem como a descrição de funções exercidas nos
últimos quatro anos.

10 — Os métodos de selecção a utilizar serão a avaliação curricular
e entrevista pública.

11 — Composição do júri:

Presidente — Dr. Vítor Manuel Fazenda dos Santos, vereador do
município da Guarda.

Vogais efectivos:

1.º vogal efectivo — professor Dr. António Rochete Cor-
deiro Gomes, especialista na área do Planeamento da
Escola Superior de Educação da Guarda.

2.º vogal efectivo — engenheira Cristina Alexandra Freire
Martins, chefe de Divisão do Planeamento e Urbanismo
da Câmara Municipal de Celorico da Beira.

Vogais suplentes:

1.º vogal suplente — engenheiro António Júlio Gomes Pa-
trício, director de Departamento de Obras Municipais do
Município da Guarda.

2.º vogal suplente — engenheiro Fernando Coutinho Cal-
deira, director de Equipamentos Municipais do Municí-
pio da Guarda.

12 — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição,
a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove
activamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens
e mulheres, no acesso ao emprego e na progressão profissional, pro-
videnciando, escrupulosamente, no sentido de evitar toda e qualquer
forma de discriminação.

13 — O presente aviso será publicado em órgão de imprensa na-
cional e publicitação na Bolsa de Emprego Público, conforme precei-
tuado no artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, na redacção conferida pela
Lei n.º 51/2005.

5 de Maio de 2006. — Pelo Presidente da Câmara, (Assinatura ile-
gível.) 3000204002

CÂMARA MUNICIPAL DE LEIRIA

Aviso n.º 47/2006-DIRH
Concurso interno de acesso geral para um lugar da car-

reira de engenheiro das ciências agrárias na categoria
de 1.ª classe.

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho de
17 de Abril do ano em curso, homologuei a acta classificativa da can-
didata ao lugar de engenheiro das ciências agrárias na categoria de
1.ª classe e, por meu despacho de 19 de Abril de 2006, nomeei, para
ocupar o lugar, a candidata aprovada no concurso, à qual foi atribuída
a classificação final abaixo mencionada:

Maria Manuela Vieira de Oliveira — 18,17 valores.

A candidata acima referida deverá aceitar o cargo no prazo de
20 dias a contar da publicação do presente aviso no Diário da Repú-
blica.

20 de Abril de 2006. — A Presidente da Câmara, Isabel Damasce-
no Campos. 1000301135
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CÂMARA MUNICIPAL DE LOUSADA

Aviso n.º 68/2006 (DU)
Para os efeitos do disposto no artigo 27.º e nos termos do n.º 3 do

artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com as
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho,
torna-se público que, após um período de oito dias úteis a contar da
data da publicação do presente aviso, é aberto um período de discus-
são pública durante 15 dias úteis, que objectiva o pedido de alterações
ao lote n.º 7, titulado pelo alvará de loteamento n.º 14/85, concedido
a Henrique Manuel Leitão Pereira Leite e formulado por Luís Carlos
Pacheco Marques, proprietário do referido lote.

Para tanto, se informa que o processo pertinente pode ser consul-
tado nos dias úteis, durante as horas normais de expediente.

7 de Abril de 2006. — O Vereador do Pelouro de Urbanismo (com-
petência delegada por despacho o Presidente da Câmara de 24 de
Outubro de 2005), Pedro Machado. 1000301105

CÂMARA MUNICIPAL DE MARCO DE CANAVESES

Aviso
Para os devidos efeitos se torna público que, por deliberação desta

Câmara Municipal, em sua reunião ordinária de 9 de Fevereiro de 2006,
foi alterado o júri de estágio do seguinte concurso, passando a ter a
seguinte composição:

Concurso externo de ingresso para admissão de estagiário para
provimento de um lugar de técnico superior de 2.ª classe (des-
porto), publicado no Diário da República, n.º 69, de 22 de
Março de 2004:

Presidente — Dr. Manuel Moreira, presidente da Câmara.
Vogais efectivos:

Engenheiro José António Carvalho Soares da Mota,
vereador com delegação de competências.

Dr.ª Isabel Maria Barbosa Madureira, técnica superior
de recursos humanos.

Vogais suplentes:

Dr. Bento de Fátima de Miranda Marinho, vice-presi-
dente da Câmara.

Maria de Lourdes da Silva Amieiro Miranda Coelho,
directora de Departamento Administrativo e Finan-
ceiro.

23 de Março de 2005. — O Presidente da Câmara, Manuel Mo-
reira. 1000301116

CÂMARA MUNICIPAL DE MATOSINHOS

Aviso n.º 215/2006
Nomeação — concursos internos limitados de acesso

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

Faz público que, por despacho de 8 de Maio de 2006, do professor
Correia Pinto, vereador do Pelouro dos Recursos Humanos, Ana Paula
Lopes Brandão Silva, Cristina Maria Gavina Delca e Cristina Maria
Falcão Nora foram nomeadas como chefes de secção (Fiscalização
Urbanística) (Obras e Conservação) e (Ambiente e Serviços Urbanos)
respectivamente, nos termos do n.º 8 do artigo 6.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.

Mais se torna público que as referidas candidatas deverão tomar
posse do cargo no prazo de 20 dias a contar da publicação do presen-
te aviso no Diário da República.

8 de Maio de 2006. — O Presidente da Câmara, Guilherme Ma-
nuel Lopes Pinto. 1000301147

Aviso n.º 218/2006
Dr. Guilherme Manuel Lopes Pinto, presidente da Câmara Municipal

de Matosinhos:

Faz público que, por despacho do vereador de Recursos Humanos,
com competências delegadas, professor Correia Pinto, de 4 de Maio

de 2006, foi autorizada a licença sem vencimento por um ano de
Maria Cândida Monteiro Peixoto, com a categoria de auxiliar de ser-
viços gerais, desta Câmara Municipal, de acordo com o disposto nos
n.os 1 e 2 do artigo 76.º do Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março,
na sua actual redacção, com efeitos a partir de 6 de Maio de 2006.

9 de Maio de 2006. — O Presidente da Câmara, Guilherme Ma-
nuel Lopes Pinto. 1000301148

Aviso n.º 219/2006
Dr. Guilherme Manuel Lopes Pinto, presidente da Câmara Municipal

de Matosinhos:

Faz público que, por despacho do vereador de Recursos Humanos,
com competências delegadas, professor Correia Pinto, de 5 de Maio
de 2006, foi autorizada a prorrogação do prazo da licença sem ven-
cimento por um ano de Joana Rute Sutil Moreira de Almeida, com a
categoria de técnica superior jurista de 2.ª classe, desta Câmara Muni-
cipal, de acordo com o disposto nos n.os 1 e 2 do artigo 76.º do De-
creto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março, na sua actual redacção, com
efeitos a partir de 6 de Maio de 2006.

9 de Maio de 2006. — O Presidente da Câmara, Guilherme Ma-
nuel Lopes Pinto. 1000301149

CÂMARA MUNICIPAL DE MIRA

Aviso
Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do pre-

sidente da Câmara Municipal de Mira de 24 de Março de 2006, e ao
abrigo das disposições constantes nos artigos 139.º a 142.º do Código
do Trabalho (Lei n.º 99/2003, de 27 de Agosto), com as especificida-
des constantes da Lei n.º 23/2004, de 22 de Junho, foram renovados
os contratos de trabalho a termo resolutivo certo, celebrados entre a
autarquia, Carlos Jorge de Sousa Soares e David da Costa Paulo em
1 de Abril de 2005, ambos pelo período de um ano, susceptível de
renovação, para o exercício das funções de técnico profissional de
2.ª classe — topógrafo e técnico superior de 2.ª classe — arquitecto,
pelo período de mais um ano, a partir de 1 de Abril de 2006.

2 de Maio de 2006. — O Vereador, com competências delegadas,
Manuel de Jesus Martins. 3000204096

CÂMARA MUNICIPAL DE MOGADOURO

Aviso
Renovação de contrato de trabalho

Em cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 20.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
pelo Decreto-Lei n.º 218/98, de 17 de Julho, torna-se público que, por
meu despacho datado de 10 de Abril de 2006, autorizei a renovação do
contrato de trabalho a termo certo, por mais seis meses, de 1 de Julho
de 2006 a 31 de Dezembro de 2006, com o trabalhador abaixo indicado:

Auxiliar dos serviços gerais:

Rui Pedro dos Santos Albuquerque Guimarães.

11 de Abril de 2006. — O Presidente a Câmara, António Guilher-
me Sá de Moraes Machado. 3000203982

Aviso
Renovação de contrato de trabalho

Em cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 20.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
pelo Decreto-Lei n.º 218/98, de 17 de Julho, torna-se público que, por
meu despacho datado de 10 de Abril de 2006, autorizei a renovação
dos contratos de trabalho a termo certo, por mais seis meses, de 22 de
Junho de 2006 a 21 de Dezembro de 2006, com as trabalhadoras abaixo
indicadas:

Auxiliares dos serviços gerais:

Alzira Piedade Major Cordeiro Pinto.
Amélia Maria Carteiro Alves Sá.
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Ana Maria Magalhães dos Santos.
Márcia Filipa Pinto Fernandes.
Regina de Jesus Monteiro Mendes.
Sância Filomena Ribeiro.
Sara dos Anjos Dias.

11 de Abril de 2006. — O Presidente a Câmara, António Guilher-
me Sá de Moraes Machado. 3000204001

CÂMARA MUNICIPAL DA MOITA

Aviso
João Manuel de Jesus Lobo, presidente da Câmara Municipal da Moita:

Torna público que, nos termos e para os efeitos dos artigos 22.º e
27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com a redacção
dada pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho, e do artigo 77.º
do Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de Setembro, no prazo de oito dias
a contar da publicação do presente aviso no Diário da República,
tem início o período de discussão pública da proposta de alteração da
licença da operação de loteamento da Urbanização das Fontainhas,
titulada pelo alvará n.º 3/78, para o prédio localizado na Urbanização
das Fontainhas, lote 96, na freguesia do Vale da Amoreira e concelho
da Moita, inicialmente descrito na Conservatória do Registo Predial
da Moita sob o n.º 6190 livro n.º B-20 a fl. 159-V e inscrito na res-
pectiva matriz sob o artigo 1 da secção G, que decorrerá durante os
15 dias seguintes.

Mais torna público que a referida alteração foi requerida por José
Raimundo Rodrigues Veladas e consta do seguinte:

Alteração ao polígono de base de implantação das moradias no
lote 96, alteração essa que não implica aumento da área da
construção, nem do número de fogos, volumetria ou qualquer
parâmetro urbanístico.

A referida proposta de alteração encontra-se disponível, para con-
sulta, nos dias úteis, das 9 horas às 16 horas e 30 minutos, na Divisão
Administrativa do Urbanismo da Câmara Municipal da Moita, sita no
edifício dos Paços do Concelho, Praça da República, Moita, acompa-
nhada da informação técnica elaborada pelos serviços municipais, bem
como do processo de licenciamento da operação de loteamento, cuja
licença ora se pretende alterar.

As reclamações, observações ou sugestões à referida proposta, bem
como a oposição à alteração por parte dos proprietários dos lotes
constantes no alvará, deverão ser formuladas, por escrito, dirigidas
ao presidente da Câmara Municipal da Moita e dentro do prazo de
discussão pública.

28 de Março de 2006. — O Presidente da Câmara, João Manuel
de Jesus Lobo. 1000301115

CÂMARA MUNICIPAL DE OLIVEIRA DO BAIRRO

Aviso n.º 19/2006
Para os devidos efeitos, torna-se público que, por meu despacho de

4 de Maio de 2006, foi nomeado encarregado do pessoal operário,
José Eduardo dos Santos Ferreira de Jesus, nos termos do n.º 2 do
artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 142/2002, de 21 de Maio, com efeitos a
1 de Maio de 2007.

(Não carece de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

10 de Maio de 2006. — O Presidente da Câmara, Mário João
Ferreira da Silva Oliveira. 1000301125

Aviso n.º 20/2006
Renovação de contrato de trabalho a termo certo

Para os devidos efeitos, torna-se público que, nos termos do n.º 2 do
artigo 139.º da Lei n.º 99/2003, de 27 de Agosto, foram renovados
os contratos de trabalho a termo resolutivo, por mais 26 meses, com
Maria da Conceição Nabais Ribeiro Mateus e Cátia Patrícia Campos
Oliveira, para realizar todas as tarefas inerentes à categoria de assis-
tente de acção educativa, sendo esta a última renovação do contrato,
o mesmo termina em 30 de Junho de 2008.

10 de Maio de 2006. — O Presidente da Câmara, Mário João
Ferreira da Silva Oliveira. 1000301124

CÂMARA MUNICIPAL DE PENALVA DO CASTELO

Aviso
Para os efeitos previstos na alínea b) do n.º 1 do artigo 34.º do

Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicável à administra-
ção local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, torna-se
público que esta Câmara Municipal celebrou e renovou, nos termos
da Lei n.º 23/2004, de 22 de Junho, os seguintes contratos a termo
resolutivo:

Celebração:

Ana Paula Fernandes Lopes — auxiliar administrativa, do gru-
po de pessoal auxiliar, a que corresponde o índice 128, pelo
prazo de seis meses, com efeitos a partir de 16 de Janeiro de
2006.

Nancy Pereira Rodrigues — auxiliar administrativa, do grupo de
pessoal auxiliar, a que corresponde o índice 128, pelo prazo
de seis meses, com efeitos a partir de 3 de Abril de 2006.

António Alexandre Faro Figueiredo — auxiliar administrativo,
do grupo de pessoal auxiliar, a que corresponde o índice 128,
pelo prazo de seis meses, com efeitos a partir de 2 de Janeiro
de 2006.

José Carlos Freitas de Almeida — técnico de 2.ª classe, da car-
reira generalista da área de desporto, a que corresponde o ín-
dice 295, pelo prazo de seis meses, com efeitos a partir de
16 de Janeiro de 2006.

Isabel Maria Almeida Ferreira — técnica de 2.ª classe, da área de
engenharia geológica, a que corresponde o índice 295, pelo pra-
zo de seis meses, com efeitos a partir de 16 de Dezembro de
2005.

António Aguiar Basílio — cantoneiro, do grupo de pessoal ope-
rário semiqualificado, a que corresponde o índice 137, pelo
prazo de seis meses, com efeitos a partir de 2 de Janeiro de
2006.

Renovação:

Paula Maria Fernandes Loureiro — técnica de 2.ª classe, da car-
reira generalista, por despacho do presidente da Câmara de
19 de Dezembro de 2005, pelo prazo de seis meses, com iní-
cio em 1 de Janeiro de 2006.

Adelaide Chaves Martins Basílio — auxiliar de serviços gerais,
do grupo de pessoal auxiliar, por despacho do presidente da
Câmara de 16 de Dezembro de 2005, pelo prazo de seis me-
ses, com início em 1 de Janeiro de 2006.

Maria Luísa Gomes Sérgio — auxiliar de serviços gerais, do gru-
po de pessoal auxiliar, por despacho do presidente da Câmara
de 19 de Dezembro de 2005, pelo prazo de seis meses, com
início em 1 de Janeiro de 2006.

José Carlos Barros Pacheco — cantoneiro, do grupo de pessoal
operário semiqualificado, por despacho do presidente da Câ-
mara de 9 de Dezembro de 2005, pelo prazo de seis meses,
com início em 17 de Dezembro de 2005.

João Pedro Ferreira Cruz Peixoto e Isabel Portela Santos Cos-
ta — técnicos de informática adjuntos, nível 1, do grupo de
pessoal técnico de informática, por despacho do presidente da
Câmara de 9 de Dezembro de 2005, pelo prazo de seis meses,
com início em 13 de Dezembro de 2005.

Helena das Dores Vargas Rosa Vicente — técnica de 2.ª classe,
da carreira generalista da área de desporto, por despacho do
presidente da Câmara de 24 de Novembro de 2005, pelo pra-
zo de seis meses, com início em 2 de Dezembro de 2005.

Maria Rosária Gouveia e Silva — técnica profissional de 2.ª clas-
se, da carreira de contabilidade, por despacho do presidente da
Câmara de 24 de Novembro de 2005, pelo prazo de seis me-
ses, com início em 2 de Dezembro de 2005.

Marlene Jesus Peixoto — técnica de 2.ª classe, da carreira de
engenheiro técnico civil, por despacho do presidente da Câ-
mara de 24 de Novembro de 2005, pelo prazo de seis meses,
com início em 2 de Dezembro de 2005.

19 de Abril de 2006. — O Presidente da Câmara, Leonídio de Fi-
gueiredo Gomes Monteiro. 1000301118

CÂMARA MUNICIPAL DE PENAMACOR

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

5 de Maio de 2006 e no uso das competências que me são conferidas
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pela alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Se-
tembro, na redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, e
nos termos da alínea e) do artigo 2.º e alínea b) do artigo 5.º do De-
creto-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro, reclassifico a funcionária
Laurinda Gil Mendes, técnica superior de 2.ª classe, para técnica su-
perior de 2.ª classe de arquivo.

Considerando ainda os elementos constantes do processo, dispenso
a mesma funcionária do exercício em comissão de serviço extraordi-
nário das funções correspondentes à nova carreira, nos termos do
n.º 2 do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 497/99, de 19 de Novembro, apli-
cável à administração local pelo Decreto-Lei n.º 218/2000, de 9 de
Setembro.

8 de Maio de 2006. — O Presidente da Câmara, Domingos Ma-
nuel Bicho Torrão. 1000301122

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA COMBA DÃO

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

do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado à adminis-
tração local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, com
as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 218/98, de 17 de
Julho, torna-se público que foi renovado, por mais três anos, de
acordo com o n.º 2 do artigo 139.º da Lei n.º 99/2003, de 27 de
Agosto, o contrato de trabalho celebrado com Luís Filipe da Silva
Costa, com a categoria de pedreiro, com efeitos a partir de 1 de
Abril de 2006.

28 de Março de 2006. — O Presidente da Câmara, João António
de Sousa Pais Lourenço. 1000301127

Aviso
Para os devidos efeitos e em conformidade com a alínea b) do

n.º 1 do artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro,
torna-se público que, por meu despacho datado de 14 de Março de
2006, foi deferido o pedido de rescisão do contrato de trabalho a termo
resolutivo certo, efectuado por Rita Alexandra Mendes Marques, com
efeitos a partir do dia 13 de Abril de 2006.

28 de Março de 2006. — O Presidente da Câmara, João António
de Sousa Pais Lourenço. 1000301129

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

do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado à administra-
ção local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, com as al-
terações introduzidas pele Decreto-Lei n.º 218/98, de 17 de Julho,
torna-se público que:

O contrato de trabalho celebrado com Manuel Pereira de Jesus,
soldador, foi renovado por mais dois anos e meio, com efei-
tos a partir de 4 de Abril de 2006; e

Os contratos de trabalho celebrados com Maria da Conceição
Azevedo Carvalho Durães, Maria Amélia Macedo de Almeida
da Silva e Maria Alcina Fernandes Dias Marques Batista, jar-
dineiras, foram renovados por mais um ano, com efeitos a
partir de 26 de Abril de 2006.

29 de Março de 2006. — O Presidente da Câmara, João António
de Sousa Pais Lourenço. 1000301128

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA FEIRA

Aviso
Celestino Augusto Soares Portela, vereador do Pelouro de Adminis-

tração e Finanças da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira:

Torna público que, por seu despacho de 13 de Abril de 2006, de-
feriu o pedido de renovação da licença sem vencimento por mais
um ano, a partir de 14 de Abril de 2006, da funcionária Cecília
Madalena Fidalgo Reis Oliveira, com a categoria de assistente admi-
nistrativa.

20 de Abril de 2006. — O Vereador do Pelouro de Administração
e Finanças, Celestino Augusto Soares Portela. 1000301142

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM

Aviso n.º 07/2006

Nomeações em regime de substituição

Para os devidos efeitos se torna público que, de harmonia com os
meus despachos de 1 de Março de 2006 e no uso das competências
que me são conferidas pela a alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º da Lei
n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de
Janeiro, e nos termos do disposto do artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de
15 de Janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de
Agosto, adaptada à administração local pelo Decreto-Lei n.º 93/2004,
de 20 de Abril, foram nomeados, em regime de substituição, a partir
de 1 de Março de 2006, os seguintes técnicos superiores:

Manuel Augusto Machado Agudo, no cargo de director do De-
partamento de Obras e Equipamentos; e

José António Monteiro Corado Torrão, no cargo de chefe da
Divisão de Assuntos Jurídicos e Notariado.

2 de Março de 2006. — O Presidente da Câmara, Francisco Maria
Moita Flores. 3000204080

Aviso n.º 08/2006

Nomeação em regime de substituição

Para os devidos efeitos se torna público que, de harmonia com o
meu despacho de 1 de Março de 2006 e no uso das competências que
me são conferidas pela a alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/
99, de 18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Ja-
neiro, e ao abrigo do disposto no artigo 28.º do Decreto-Lei n.º 466/
79, de 7 de Dezembro, com a redacção que lhe foi dada pelo Decreto-
-Lei n.º 406/82, de 27 de Setembro, nomeei, por seis meses, o assis-
tente administrativo especialista, João José Gonçalves Duarte, como
chefe da Secção de Formação Profissional, em regime de substituição,
com efeitos a partir de 1 de Março de 2006.

2 de Março de 2006. — O Presidente da Câmara, Francisco Maria
Moita Flores. 3000204082

Aviso n.º 13/2006
Requisição

Para os devidos efeitos se torna público que, de harmonia com o
meu despacho de 6 de Março de 2006, foi requisitado, nos termos do
artigo 27.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, Luís Miguel Baptista Augusto, operário altamente qualifica-
do — montador electricista, dos Serviços Municipalizados de Santa-
rém, pelo período de um ano, com efeitos a partir do dia 13 de Mar-
ço de 2006.

4 de Abril de 2006. — O Presidente da Câmara, Francisco Maria
Moita Flores. 3000204084

Aviso n.º 18/2006
Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho

datado de 5 de Abril de 2006, e no uso das competências que me são
conferidas pela alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de
18 de Setembro, alterada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, foi
nomeada em comissão de serviço extraordinária, na carreira de assis-
tente administrativo, como assistente administrativo especialista, grupo
de pessoal administrativo — escalão 2, índice 280, vencimento
901,38 euros, nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 5.º do Decre-
to-Lei n.º 218/2000, de 9 de Setembro, por se encontrar abrangido
pelo disposto na alínea e) do artigo 2.º do mesmo diploma, e reunir
as condições legais para a reclassificação, a funcionária Paula Cristina
Loureiro Godinho Antunes, com a categoria de tesoureiro principal,
do grupo de pessoal administrativo, posicionada no escalão 2, índi-
ce 280.

A candidata deverá tomar posse no prazo de 20 dias a contar da
data da publicação deste aviso no Diário da República.

27 de Abril de 2006. — O Presidente da Câmara, Francisco Maria
Moita Flores. 3000204087
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Despacho n.º 17/P/2006
No uso das competências que me são conferidas pela alínea a) do

n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada e
republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, conjugada com o
artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, alterada e republicada
pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto, adaptada à administração lo-
cal pelo Decreto-Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril, na sua versão ori-
ginal, por força do n.º 4 do artigo 37.º do mesmo diploma, nomeio
Catarina Avillez Durão Coelho dos Reis chefe da Divisão de Espaços
Verdes e Equipamento Urbano, em comissão de serviço pelo período
de três anos, com efeitos a 1 de Abril de 2006.

Fundamentação:
Apreciado, que foi, o currículo da única candidata ao cargo, con-

cluiu-se que a mesma reúne os requisitos legais e possui o perfil ade-
quado para o desempenho de funções, para prosseguir as atribuições e
objectivos do serviço, tendo em conta:

A sua comprovada experiência, quer técnica quer prática, como
chefe de divisão, em regime de substituição, que exerceu no período
de 1 de Fevereiro de 2002 a 31 de Julho de 2002 e que exerce, ac-
tualmente, desde 1 de Abril de 2005, sempre com elevado mérito e
dedicação.

Nota curricular (académica e profissional)

Currículo académico:

Licenciada em Arquitectura Paisagista.

Currículo profissional:

Exerceu as seguintes funções:

Em 1 de Julho de 1997, celebrou contrato administrativo
de provimento, como arquitecta paisagista de 2.ª classe
(estagiária), nesta autarquia;

Em 3 de Fevereiro de 1999, tomou posse como arquitecta
paisagista de 2.ª classe;

Em 8 de Fevereiro de 2001, foi nomeada como arquitecta
paisagista de 1.ª classe;

De 1 de Fevereiro de 2002 a 31 de Julho de 2002, foi no-
meada, em regime de substituição, como chefe da Divi-
são de Ambiente e Qualidade de Vida;

Em 16 de Agosto de 2004, foi nomeada, como arquitecta
paisagista principal;

Em 1 de Abril de 2005, foi nomeada, em regime de substi-
tuição, como chefe da Divisão de Espaços Verdes e Equi-
pamento Urbano.

29 de Março de 2006. — O Presidente da Câmara, Francisco Maria
Moita Flores. 3000204073

Despacho n.º 18/P/2006
No uso das competências que me são conferidas pela alínea a) do

n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada e
republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, conjugada com o
artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, alterada e republicada
pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto, adaptada à administração local
pelo Decreto-Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril, na sua versão original,
por força do n.º 4 do artigo 37.º do mesmo diploma, nomeio Maria José
Mercê Montez, chefe da Divisão de Educação, em comissão de serviço
pelo período de três anos, com efeitos a 1 de Abril de 2006.

Fundamentação:
Apreciado, que foi, o currículo da única candidata ao lugar, con-

cluiu-se que a mesma reúne os requisitos legais e possui o perfil ade-
quado para o desempenho de funções, para prosseguir as atribuições e
objectivos do serviço, tendo em conta:

A sua comprovada experiência, quer técnica quer prática, como
chefe de divisão, que exerce actualmente, em regime de substituição,
desde 1 de Abril de 2005, sempre com elevado mérito e dedicação.

Nota curricular (académica e profissional)

Currículo académico:

Licenciada em Serviço Social e pós-graduada em Administração
Social.

Currículo profissional:

Exerceu as seguintes funções:

Foi contratada a termo certo, como técnica superior de
serviço social de 2.ª classe, nos períodos de 1 de Agosto

de 1991 a 31 de Julho de 1992, de 3 de Agosto de 1992 a
31 de Julho de 1993 e de 3 de Agosto de 1993 a 1 de Maio
de 1994, nesta autarquia;

Em 2 de Maio de 1994, celebrou contrato administrativo
de provimento, como técnica superior de serviço social
de 2.ª classe (estagiário), nesta autarquia;

Em 2 de Outubro de 1995, tomou posse como técnica su-
perior de serviço social de 2.ª classe;

Em 20 de Agosto de 1997, foi nomeada como técnica su-
perior de serviço social de 1.ª classe;

Em 8 de Fevereiro de 2001, foi nomeada como técnica
superior de serviço social principal;

Em 19 de Agosto de 2004, foi nomeada como técnica su-
perior de serviço social assessor;

Em 1 de Abril de 2005, foi nomeada, em regime de substi-
tuição, como chefe da Divisão de Educação.

29 de Março de 2006. — O Presidente da Câmara, Francisco Maria
Moita Flores. 3000204074

Despacho n.º 19/P/2006
No uso das competências que me são conferidas pela alínea a) do

n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada e
republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, conjugada com o
artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, alterada e republicada
pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto, adaptada à administração lo-
cal pelo Decreto-Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril, na sua versão ori-
ginal, por força do n.º 4 do artigo 37.º do mesmo diploma, nomeio
Maria Elisabete Caniço Castelo da Cunha Filipe, chefe da Divisão de
Saúde e Acção Social, em comissão de serviço pelo período de três
anos, com efeitos a 1 de Abril de 2006.

Fundamentação:
A escolha recaiu na candidata Maria Elisabete Caniço Castelo da

Cunha Filipe, por reunir os requisitos legais e possuir o perfil adequa-
do para o desempenho de funções, para prosseguir as atribuições e
objectivos do serviço, tendo em conta:

A sua comprovada experiência, quer técnica quer prática, como
chefe de divisão, que exerce actualmente, em regime de substituição,
desde 1 de Abril de 2005, sempre com elevado mérito e dedicação.

Nota curricular (académica e profissional)

Currículo académico:

Licenciatura em Serviço Social.

Currículo profissional:

Em 1 de Setembro de 1988, tomou posse como técnica de ser-
viço social de 2.ª classe;

Em 12 de Novembro de 1991, foi nomeada como técnica de
serviço social de 1.ª classe;

Em 10 de Março de 1992, transitou para a carreira técnica su-
perior, com a categoria de técnica superior de serviço social
de 1.ª classe, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 296/91, de 16 de
Agosto;

Em 8 de Fevereiro de 1995, foi nomeada como técnica superior
de serviço social principal;

Em 2 de Julho de 1998, foi nomeada como técnica superior de
serviço social assessor;

Em 11 de Janeiro de 2002, foi nomeada como técnica superior
de serviço social assessor principal;

Em 1 de Abril de 2004, foi nomeada em regime de substituição,
como chefe da Divisão de Saúde e Acção Social.

29 de Março de 2006. — O Presidente da Câmara, Francisco Maria
Moita Flores. 3000204077

Despacho n.º 20/P/2006
No uso das competências que me são conferidas pela alínea a) do

n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, alterada e
republicada pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, conjugada com o
artigo 21.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, alterada e republicada
pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto, adaptada à administração lo-
cal pelo Decreto-Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril, na sua versão ori-
ginal, por força do n.º 4 do artigo 37.º do mesmo diploma, nomeio
João Paulo Teixeira Coelho, chefe da Divisão de Infra-Estruturas,
Viação e Trânsito, em comissão de serviço pelo período de três anos,
com efeitos a 1 de Abril de 2006.
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Fundamentação:
A escolha recaiu no candidato João Paulo Teixeira Coelho, por

possuir o melhor perfil para prosseguir as atribuições e os objectivos
do serviço da respectiva Divisão, já que se entende que a sua forma-
ção académica e experiência profissional indiciam uma maior
homogeneidade entre as áreas de infra-estruturas, viação e trânsito,
tendo em conta:

A sua comprovada experiência, quer técnica quer prática, como
chefe de divisão, que exerce actualmente, em regime de substituição,
desde 1 de Abril de 2005, sempre com elevado mérito e dedicação.

Nota curricular (académica e profissional)

Currículo académico:

Bacharelato em Engenharia Civil e licenciatura em Engenharia
Civil, Transportes e Vias de Comunicação;

Curso especializado conducente à obtenção do grau de mestre.

Currículo profissional:

Em 14 de Outubro de 1991, celebrou contrato a termo certo,
por 90 dias, como engenheiro técnico civil, nesta autarquia;

Em 5 de Maio de 1992, celebrou contrato administrativo de
provimento, como engenheiro técnico civil de 2.ª classe (es-
tagiário);

Em 2 de Agosto de 1993, tomou posse como engenheiro téc-
nico civil de 2.ª classe;

Em 2 de Janeiro de 1996, tomou posse como engenheiro téc-
nico civil de 1.ª classe;

Em 21 de Janeiro de 1998, foi reclassificado nos termos do ar-
tigo 51.º do Decreto-Lei n.º 247/87, de 17 de Junho, como
engenheiro civil de 2.ª classe;

Em 9 de Maio de 2001, tomou posse como engenheiro civil de
1.ª classe;

Em 30 de Agosto de 2004, tomou posse como engenheiro civil
principal;

Em 1 de Abril de 2005, foi nomeado, em regime de substituição,
como chefe da Divisão de Infra-Estruturas, Equipamento e
Trânsito.

29 de Março de 2006. — O Presidente da Câmara, Francisco Maria
Moita Flores. 3000204079

CÂMARA MUNICIPAL DO SARDOAL

Aviso
Para os devidos efeitos se torna público que, por meus despachos

de 18 de Abril de 2006, foram prorrogados por seis meses os seguin-
tes contratos de avença, nos termos do artigo 7.º do Decreto-Lei
n.º 409/91, de 17 de Outubro, conjugado com a alínea a) do n.º 3 do
artigo 81.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho:

Célia Maria Gaspar Esperto Filipe, para continuar a desempe-
nhar funções na área de gestão, para implementação da con-
tabilidade de custos.

Anselmo Francisco Rodrigues Bento, para continuar a desempe-
nhar funções de assessoria no Sector de Aprovisionamento,
relativamente à aquisição de bens e serviços.

Ainda por meu despacho de 6 de Março de 2006, foi celebrado
contrato de avença com Nuno Miguel Pires Coelho, para prestação
de serviços como topógrafo, com início em 2 de Maio de 2006, pelo
prazo de quatro meses.

3 de Maio de 2006. — O Presidente da Câmara, Fernando Constan-
tino Moleirinho. 1000301120

Aviso
Contratos de trabalho

Para os devidos efeitos e em cumprimento do disposto na alínea b)
do n.º 1 do artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro,
aplicado à administração local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de
Outubro, torna-se público que, por meus despachos de 6 de Fevereiro
de 2006, foram renovados os seguintes contrato de trabalho:

Contratos de trabalho a termo certo:

Cristina Maria Rodrigues Martins Curado, auxiliar administrati-
va, pelo período de seis meses, com início a 6 de Abril de 2006.

Maria da Conceição Lopes da Costa, auxiliar de serviços gerais,
pelo período de seis meses, com início a 18 de Abril de 2006.

Maria de Lurdes Serras da Cruz Pereira, auxiliar de serviços ge-
rais, pelo período de seis meses, com início a 18 de Abril de
2006.

Contratos de trabalho a termo resolutivo:

David Joel Vaz Martins de Jesus Mendes, electricista, pelo pe-
ríodo de um ano, com início a 15 de Abril de 2006.

Paula Cristina Leal Grosso, técnica superior arquitectura — es-
tagiária, pelo período de um ano, com início a 6 de Abril de
2006.

Mais se torna público o término dos seguintes contratos de traba-
lho a termo certo:

Avelina Maria Gaspar Bento, auxiliar de serviços gerais, termi-
nou em 11 de Abril de 2006 e teve o seu início a 12 de Outu-
bro de 2004.

Fernanda Eulália Roldão Grácio Salgueiro, telefonista, terminou
em 14 de Abril de 2006 e teve o seu início a 15 de Abril de
2004.

Ilda Cecília André Brunheta Passarinho, auxiliar administrativa,
terminou em 1 de Abril de 2006 e teve o seu início a 2 de
Agosto de 2004.

Isabel Margarida Alpalhão Azevedo, auxiliar administrativa, ter-
minou em 17 de Abril de 2006 e teve o seu início a 18 de
Outubro de 2004.

José Fernando Victória Malcata Belém, auxiliar administrativo,
terminou em 5 de Abril de 2006 e teve o seu início a 6 de
Outubro de 2004.

Maria Eva Oliveira Lopes Simples, auxiliar de serviços gerais,
terminou em 5 de Abril de 2006 e teve o seu início a 6 de
Outubro de 2004.

4 de Maio de 2006. — O Presidente da Câmara, Fernando Constan-
tino Moleirinho. 1000301119

CÂMARA MUNICIPAL DE SERPA

Aviso
Nomeação

Para os devidos efeitos se torna público que, por meu despacho de
2 de Maio de 2006, foram nomeados, a título definitivo, os candida-
tos a seguir designados, na sequência do concurso interno de acesso
geral, para provimento de dois lugares de técnico profissional de
1.ª classe (fiscal municipal), aberto por aviso publicado no Diário da
República, 3.ª série, n.º 37, de 21 de Fevereiro de 2006:

Hilário Lobato Serra e Nuno Miguel Rebocho Oliveira Mósca.

Os candidatos deverão aceitar a nomeação no prazo de 20 dias úteis
após a publicação do presente aviso no Diário da República.

[Processo isento de visto do Tribunal de Contas, nos termos do
disposto no artigo 114.º, n.º 3, alínea c), da Lei n.º 98/97, de 26 de
Agosto.]

4 de Maio de 2006. — O Presidente da Câmara, João Manuel Rocha
Silva. 3000204263

CÂMARA MUNICIPAL DE SEVER DO VOUGA

Aviso
Renovação de contrato

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do pre-
sidente da Câmara, foi renovado, por mais um ano, com efeitos a
partir de 1 de Junho de 2006, e com base nas disposições indicadas
nos artigos 139.º e 140.º da Lei n.º 99/2003, de 27 de Agosto, que
aprova o Código do Trabalho, e no artigo 10.º da Lei n.º 23/2004, de
22 de Junho, o contrato de trabalho a termo resolutivo certo, cele-
brado com a técnica profissional de 2.ª classe — animadora despor-
tiva:

Sandra Cristina Morais Rodrigues.

4 de Maio de 2006. — O Presidente da Câmara, Manuel da Silva
Soares. 3000203972
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Aviso
Renovação de contrato

Para os devidos efeitos se torna público que, por despacho do
presidente da Câmara, foi renovado, por mais um ano, com efeitos
a partir de 16 de Maio de 2006, e com base nas disposições indica-
das nos artigos 139.º e 140.º da Lei n.º 99/2003, de 27 de Agosto,
que aprova o Código do Trabalho, e no artigo 10.º da Lei n.º 23/
2004, de 22 de Junho, o contrato de trabalho a termo resolutivo
certo, celebrado com a técnica superior de 2.ª classe — engenheira
florestal:

Maria Cristina da Silva Tavares.

4 de Maio de 2006. — O Presidente da Câmara, Manuel da Silva
Soares. 3000203990

Aviso
Nomeação

Para os devidos e legais efeitos se torna público que, na sequência
da avaliação do relatório de estágio interno, foi atribuída ao candida-
to a seguinte classificação:

Alfredo Miguel Dias de Castro — 15 valores.

Mais se torna público que, por meu despacho 26 de Abril de 2006,
o candidato acima indicado, aprovado em estágio, foi nomeado para
o lugar de técnico generalista de 2.ª classe — topógrafo.

O nomeado deverá tomar posse no respectivo lugar no prazo de
20 dias, contados da publicação deste aviso no Diário da República.

(Não carece de fiscalização do Tribunal de Contas.)

4 de Maio de 2006. — O Presidente da Câmara, Manuel da Silva
Soares. 3000203992

CÂMARA MUNICIPAL DE TAROUCA

Aviso n.º 58/2006
Mário Caetano Teixeira Ferreira, presidente da Câmara Municipal de

Tarouca:

Faz público que, nos termos e em cumprimento do disposto no
artigo 34.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicável à
administração local por força do Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de
Outubro, por seu despacho datado de 8 de Maio de 2006, celebrou os
seguintes contratos de trabalho a termo resolutivo certo, ao abrigo da
alínea h) do n.º 1 do artigo 9.º da Lei n.º 23/2004, de 22 de Junho,
pelo prazo de um ano, eventualmente renováveis, para desempenho
de funções de assistente administrativo:

Início de produção de efeitos — 8 de Maio de 2006:

Vítor Alexandre Cardoso Ferreira.
Elsa Cristina Carvalho Monteiro Guerra.
Filipa Alexandra Pereira Moura.

Início de produção de efeitos — 16 de Maio de 2006:

Guilherme Nuno Sarmento Gouveia de Assunção.

(Isento de fiscalização prévia do Tribunal de Contas.)

8 de Maio de 2006. — Pelo Presidente da Câmara, (Assinatura ile-
gível.) 3000203997

CÂMARA MUNICIPAL DE TAVIRA

Aviso
Para efeitos do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 34.º do

Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicável à administração
local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, torna-se públi-
co que foram autorizadas, nos termos e para cumprimento do dispos-
to no n.º 1 do artigo 10.º da Lei n.º 23/2004, de 22 de Junho, as re-
novações dos seguintes contratos de trabalho a termo resolutivo:

Miguel de Jesus Vieira, técnico superior de 2.ª classe — engenha-
ria agro-pecuária.

Diana Veríssimo Baptista Brás, técnica superior de 2.ª classe —
licenciatura em Engenharia Civil.

Patrícia do Nascimento Lourenço Santos Pereira, técnica supe-
rior de 2.ª classe — licenciatura em Engenharia Civil.

27 de Abril de 2006. — O Vereador do Desporto e Economia, Carlos
Manuel do Santos Baracho. 1000301111

CÂMARA MUNICIPAL DE TORRES NOVAS

Aviso
António Manuel Oliveira Rodrigues, presidente da Câmara Municipal

de Torres Novas:

Faz público que, por despacho datado de 2 de Maio do corrente
ano, foi rescindido o contrato de trabalho a termo resolutivo, com o
nadador-salvador André Bento Costa, a partir de 20 de Maio de 2006,
inclusive.

(Isento do visto do Tribunal Contas.)

5 de Maio de 2006. — O Presidente da Câmara, António Manuel
Oliveira Rodrigues. 1000301134

CÂMARA MUNICIPAL DE VIANA DO CASTELO

Aviso
Defensor Oliveira Moura, presidente da Câmara Municipal de Viana

do Castelo:

Para os devidos efeitos, torna público que, nos termos do n.º 1 do
artigo 41.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,
precedendo concurso interno de ingresso para um lugar vago na cate-
goria de encarregado de pessoal auxiliar, cujo aviso de abertura foi
publicado no Diário da República, 3.ª série, n.º 19, de 27 de Janeiro
de 2005, e cuja lista de classificação final foi publicitada nos termos
da alínea a) do n.º 1 do artigo 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de
Julho, não ficaram aprovados os candidatos que se apresentaram às
provas de selecção, por não cumprirem com o disposto no n.º 1 do
artigo 36.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de Julho. Assim, fica o
referido lugar por prover no processo de concurso e permanece vago
no quadro de pessoal da Câmara Municipal de Viana do Castelo, con-
forme publicação no apêndice n.º 117 ao Diário da República, 2.ª sé-
rie, n.º 178, de 4 de Agosto de 2003.

21 de Abril de 2006. — Pelo Presidente da Câmara, (Assinatura
ilegível.) 1000301156

Aviso
Para os devidos efeitos se torna público, no uso da competência

conferida pela alínea a) do n.º 2 do artigo 68.º da Lei n.º 169/99, de
18 de Setembro, com a nova redacção dada pela Lei n.º 5-A/2002, de
11 de Janeiro, que, por meu despacho de 3 de Maio de 2006, foram
renovadas, por novo período de três anos, as nomeações dos seguin-
tes titulares de cargos de direcção intermédia:

De 1.º grau: director de Departamento de Administração Geral —
Luís Filipe Neiva Marques, com efeitos a partir do dia 4 de
Maio de 2006.

De 1.º grau: directora de Departamento de Urbanismo — Isabel
Maria Viana Ferreira Rodrigues, com efeitos a partir do dia
6 de Maio de 2006.

De 2.º grau: chefe de Divisão Administrativa — Hirondina da
Conceição Passarinho Machado.

Chefe de Divisão de Acção Cultural — António Joaquim Mon-
teiro da Cunha Leal.

Chefe de Divisão de Acção Educativa e Desportiva — Manuel
Isaías de Carvalho Alves.

Chefe de Divisão de Arquivo — António Maranhão Peixoto.
Chefe de Divisão de Biblioteca e Documentação — Rui Alberto

Faria Viana.
Chefe de Divisão de Licenciamento de Obras Particulares —

Diana Marília Almeida de Carvalho Bezerra Novo.
Chefe de Divisão de Vias e Transportes — Manuel Alberto Soares

da Costa.
Chefe de Divisão Financeira e de Desenvolvimento Económi-

co — António Alberto Moreira Rego, todos com efeitos a
partir do dia 4 de Maio de 2006.
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O procedimento de renovação obedece ao disposto na Lei n.º 51/
2005, de 30 de Agosto (republicação, com alterações, da Lei n.º 2/
2004, de 15 de Janeiro, adaptada à administração local pelo Decreto-
-Lei n.º 93/2004, de 20 de Abril).

3 de Maio de 2006. — O Presidente da Câmara, Defensor Oliveira
Moura. 1000301157

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA FLOR

Aviso

Torno público, para os devidos efeitos, que no processo disciplinar
instaurado à tesoureiro principal Maria de Fátima Felgueiras Serra
Cardoso, esta Câmara Municipal, na sua reunião de 20 de Março de
2006, deliberou aplicar a pena de aposentação compulsiva.

28 de Abril de 2006. — O Presidente da Câmara, Artur Guilherme
Gonçalves Vaz Pimentel. 1000301139

CÂMARA MUNICIPAL DE VISEU

Aviso
António da Cunha Lemos, vereador da Câmara Municipal do conce-

lho de Viseu:

Dá público conhecimento, nos termos e para efeitos do disposto
no n.º 2 do artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 555/99, com a redacção dada
pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, que, 8 dias após a presente publica-
ção no Diário da República e pelo período de 15 dias, se inicia o
período de discussão pública da proposta de alteração ao loteamento
com alvará n.º 21/01, em nome de Fernando Batista Oliveira e José
Alberto Lourenço Rodrigues, que incide sobre os lotes n.os 18 a 23,
sitos à Quinta do Cerejedo, freguesia de São João de Lourosa, conce-
lho de Viseu.

A alteração consubstancia-se num novo estudo de alçados.
A proposta de alteração ao loteamento e correspondente infor-

mação técnica elaborada pelos Serviços Municipais, encontram-se
disponíveis durante o horário de funcionamento, na Secção de Ur-
banização da Câmara Municipal de Viseu, onde poderão ser consul-
tados para eventuais observações, sugestões ou pedidos de esclareci-
mento.

As observações e sugestões dos interessados deverão ser devidamente
fundamentadas e apresentadas, por escrito, mediante identificação dos
autores e entregues durante o período de discussão pública na citada
Secção de Urbanização, sita aos Paços do Concelho.

21 de Abril de 2006. — O Vereador, António da Cunha Lemos.
3000203993

Aviso
Hermínio Loureiro de Magalhães, vereador da Câmara Municipal de

Viseu, no uso da competência delegada:

Torna público que, por despacho de 19 de Abril de 2006 e de har-
monia com o preceituado no n.º 1 do artigo 41.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho, aplicado à administração local pelo De-
creto-Lei n.º 238/99, de 25 de Junho, nomeia, para provimento de
dois lugares de assistente administrativo principal, os candidatos apro-
vados no respectivo concurso: Andreia Gisela Lemos Pereira e Paulo
Manuel Teixeira Lourenço Tavares.

Os interessados deverão proceder à aceitação do lugar no prazo de
20 dias a contar da publicação do presente aviso no Diário da Repú-
blica.

(Processo isento de visto do Tribunal de Contas.)

27 de Abril de 2006. — Por delegação do Presidente da Câmara, o
Vereador, em regime de permanência, Hermínio Loureiro de Maga-
lhães. 3000203995

CÂMARA MUNICIPAL DE VIZELA

Aviso
Para os devidos efeitos se torna público que o técnico profissional

de 2.ª classe de construção civil desta autarquia, Rui André Caldas Pinto

Sousa, pediu a rescisão, com efeitos a 14 de Maio de 2005, do con-
trato de trabalho a termo certo, celebrado nos termos e ao abrigo do
artigo 14.º e da alínea a) do n.º 2 do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 427/
89, de 7 de Dezembro, com a redacção introduzida pelo Decreto-Lei
n.º 218/98, de 17 de Julho, em 26 de Abril de 2004.

O respectivo pedido foi autorizado por meu despacho de 3 de Maio
de 2005.

12 de Maio de 2006. — O Presidente da Câmara, Francisco Ânge-
lo Silva Ferreira. 1000301112

JUNTA DE FREGUESIA DO ARCO DA CALHETA

Edital
Brasão, bandeira e selo branco

José Manuel Rodrigues Paulo, presidente da Junta de Freguesia do Arco
da Calheta, concelho da Calheta:

Torna pública a ordenação heráldica do brasão, bandeira e selo
branco da freguesia do Arco da Calheta, tendo em conta o parecer da
Comissão de Heráldica de Arqueólogos Portugueses, e que foi apro-
vado sob proposta da Junta de Freguesia, em reunião ordinária da
Assembleia da Freguesia, em 21 de Abril de 2006:

Brasão — escudo de ouro, minguante de verde entre duas canas
de açúcar de púrpura, com os pés passados em aspa; acantonadas
em chefe, duas rodas dentadas de negro. Coroa mural de prata
de três torres. Listel branco, com a legenda a negro: «Arco da
Calheta»;

Bandeira — verde. Cordão e borlas de ouro e verde. Haste e lan-
ça de ouro;

Selo — nos termos da lei, com a legenda: «Junta de Freguesia de
Arco da Calheta — Calheta».

11 de Maio de 2006. — O Presidente da Junta, José Manuel Ro-
drigues Paulo. 1000301155

JUNTA DE FREGUESIA DE CORUCHE

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

do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, aplicado à administra-
ção local pelo Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro, com as al-
terações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 218/98, de 17 de Julho,
torna-se público que foi renovado, por mais um ano, o contrato de
trabalho a termo resolutivo certo, celebrado a 14 de Março de 2005,
com o seguinte auxiliar de serviços gerais:

João Manuel da Cruz Sacramento.

3 de Março de 2006. — O Presidente da Junta, Jacinto Amaro de
Oliveira Barbosa. 3000201264

JUNTA DE FREGUESIA DE RIO DE MOINHOS

Edital
Brasão, bandeira e selo

Rui Manuel Vasco André, presidente da Junta de Freguesia de Rio de
Moinhos, do município de Abrantes:

Torna pública a ordenação heráldica do brasão, bandeira e selo da
freguesia de Rio de Moinhos, do município de Abrantes, tendo em
conta o parecer emitido em 24 de Janeiro de 2006, pela Comissão
de Heráldica da Associação dos Arqueológicos Portugueses, e que foi
estabelecido, nos termos da alínea q) do n.º 2 do artigo 17.º do De-
creto-Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, sob proposta desta Junta
de Freguesia, em sessão da Assembleia de Freguesia de 22 de Abril de
2006:

Brasão — escudo de azul, barco de ouro mastreado e cordoado
do mesmo, realçado de vermelho e vestido de prata, navegan-
do em campanha diminuta de três tiras ondadas de prata e azul;
em chefe, duas mós de moinho de prata, abertas do campo.
Coroa mural de prata de três torres. Listel branco, com a le-
genda a negro: «RIO DE MOINHOS — ABRANTES»;
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Bandeira — amarela. Cordão e borlas de ouro e azul. Haste e
lança de ouro;

Selo — nos termos da lei, com a legenda: «Junta de Freguesia de
Rio de Moinhos — Abrantes».

5 de Maio de 2006. — O Presidente da Junta, Rui Manuel Vasco
André. 3000204019

JUNTA DE FREGUESIA DE SANTA MARIA

Aviso
Para os devidos efeitos se torna público que, conforme anúncio

publicado para a contratação de um cantoneiro de limpeza e cumpri-
das as formalidades legais, em reunião ordinária de 16 de Janeiro do
ano 2006, foi deliberado celebrar em regime de contrato de trabalho
a termo resolutivo, pelo prazo de seis meses, nos termos do n.º 4 do
artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 23/2004, de 22 de Junho, com Jorge Soares
de Matos, para a categoria de cantoneiro de limpeza, escalão 1, índi-
ce 155, a partir de 1 de Março de 2006.

13 de Março de 2006. — O Presidente da Junta, Manuel de Abreu
Lameira. 3000201469

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ELECTRICIDADE, ÁGUAS
E SANEAMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DA MAIA

Aviso
Dr. Manuel Marques Nogueira dos Santos, vogal do conselho de ad-

ministração dos Serviços Municipalizados de Electricidade, Águas e
Saneamento da Câmara Municipal da Maia:

Faz público que o conselho de administração deliberou, na reu-
nião que teve lugar no dia 8 de Maio de 2006, nomear para o pro-
vimento de quatro lugares de chefe de secção, do grupo de pessoal
de chefia, as concorrentes classificadas em concurso interno de aces-
so limitado, Maria de Lurdes Geraldes da Silva Santos, Elvira Ma-
ria Pedras de Meira Basto Silva, Célia Maria Fonseca Lopes Mou-
tinho da Silva e Célia Alexandra Freitas Santos, aberto por aviso
afixado no placard do edifício destes Serviços Municipalizados, no
dia 3 de Abril de 2006, os quais deverão tomar posse no prazo de
20 dias a contar da data da publicação do presente aviso no Diário
da República.

8 de Maio de 2006. — O Vogal do Conselho de Administração,
Manuel Marques Nogueira dos Santos. 3000204007

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E SANEAMENTO
DA CÂMARA MUNICIPAL DE SINTRA

Aviso
Nomeação de assistentes administrativos especialistas

Faz-se público que o conselho de administração, na reunião de 8 de
Maio de 2006, deliberou nomear, definitivamente, nos termos do
artigo 6.º, n.º 8, do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, e dos
Decretos-Leis n.os 353-A/89, de 16 de Outubro, e 412-A/98, de 30 de
Dezembro, para o lugar de assistente administrativo especialista, do
grupo de pessoal administrativo, escalão 1, índice 269, as candidatas
classificadas em 1.º e 2.º lugares no concurso interno de acesso geral
para provimento de dois lugares de assistente administrativo espe-
cialista, do grupo de pessoal administrativo, aberto por aviso publi-
cado no Diário da República, 3.ª série, n.º 31, de 13 de Fevereiro de
2006, Catarina Eufémia Veríssimo Trigo e Fernanda Maria Namora-
do Henriques.

9 de Maio de 2006. — O Vogal do Conselho de Administração,
Luís do Paço Simões. 3000204100

Aviso
Abertura de concurso interno de acesso geral para provi-

mento de dois lugares de assistente administrativo
especialista, escalão 1, índice 269.

Para os devidos efeitos se torna público que, de harmonia com a
deliberação do conselho de administração de 8 de Maio de 2006, se
encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis a contar da data da pu-

blicação deste aviso, concurso interno de acesso geral para provi-
mento de dois lugares da categoria de assistente administrativo es-
pecialista, do grupo de pessoal administrativo, escalão 1, índice 269,
a que corresponde o vencimento mensal ilíquido de 865,96 euros e
todas as regalias sociais vigentes para os funcionários da adminis-
tração local.

1 — O concurso é válido para o provimento das vagas colocadas
a concurso e para as que for necessário prover no prazo de três
meses.

2 — Legislação aplicável — Decretos-Leis n.os 238/99, de 25 de
Junho, 204/98, de 11 de Julho, 247/87, de 17 de Junho, 427/89, de
7 de Dezembro, 412-A/98, de 30 de Dezembro, e 353-A/89, de 16 de
Outubro.

3 — O conteúdo funcional do lugar a prover é o previsto no Des-
pacho n.º 38/88 do Secretário de Estado da Administração Local e do
Ordenamento do Território, publicado no Diário da República, 2.ª sé-
rie, n.º 22, de 26 de Janeiro de 1989.

4 — Local de trabalho — toda a área do concelho de Sintra.
5 — Requisitos gerais e especiais de admissão ao concurso:

a) Possuir os requisitos definidos no artigo 29.º do Decreto-Lei
n.º 204/98, de 11 de Julho;

b) Nos termos da alínea a) do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 404-
-A/98, de 18 de Dezembro, poderão candidatar-se ao pre-
sente concurso os assistentes administrativos principais com,
pelo menos, três anos na categoria e classificação de serviço
não inferior a Bom.

6 — Os interessados deverão apresentar na Secção de Recrutamen-
to e Selecção destes SMAS ou remeter pelo correio, com aviso de
recepção, no prazo referido, requerimento dirigido ao presidente do
conselho de administração dos Serviços Municipalizados de Água e
Saneamento de Sintra, Avenida do Movimento das Forças Armadas,
16, 2714-503 Sintra, solicitando a sua candidatura, do qual deve constar
o nome completo, filiação, naturalidade, data de nascimento, estado
civil, número e data do bilhete de identidade, bem como o serviço de
identificação que o emitiu, residência, número de telefone e número
fiscal de contribuinte.

7 — É dispensada a apresentação dos documentos comprovativos
dos requisitos exigidos para admissão ao concurso se os candidatos
declararem no mesmo requerimento, em alíneas separadas e sob com-
promisso de honra, a situação precisa em que se encontram, relativa-
mente a cada um dos requisitos gerais e especiais de admissão, com
excepção do documento comprovativo da sua qualidade de funcioná-
rio, com a indicação das últimas três classificações de serviço, caso
não exerça funções nestes Serviços Municipalizados, que deverá ser
entregue no acto da inscrição.

8 — O método de selecção, com carácter eliminatório, será uma
prova escrita de conhecimentos, onde se fará apelo a conhecimentos
de cultura geral e a aspectos decorrentes do normal funcionamento
dos SMAS, nomeadamente aos Regulamentos de Abastecimento de
Água e de Drenagem de Águas Residuais, bem como aos Estatutos das
Autarquias Locais e dos seus funcionários.

9 — A prova de conhecimentos indicada no n.º 8 terá forma escri-
ta, natureza teórica e a duração de duas horas e, como bibliografia de
apoio, os candidatos poderão munir-se da legislação a seguir indicada,
que poderão consultar durante a realização da mesma:

Constituição da República Portuguesa;
Código Administrativo (artigos 164.º a 175.º);
Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro (com a alteração dada pela

Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro);
Decreto-Lei n.º 24/84, de 16 de Janeiro;
Lei n.º 42/98, de 6 de Agosto;
Decreto-Lei n.º 259/98, de 18 de Agosto (com as alterações da

Declaração de Rectificação n.º 13-E/98, de 31 de Agosto);
Decreto-Lei n.º 247/87, de 17 de Junho;
Decreto-Lei n.º 248/85, de 15 de Julho;
Decreto-Lei n.º 265/88, de 28 de Julho;
Decreto-Lei n.º 353-A/89, de 16 de Outubro;
Decreto-Lei n.º 404-A/98, de 18 de Dezembro;
Decreto-Lei n.º 412-A/98, de 30 de Dezembro;
Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro (com as alterações

dos Decretos-Leis n.os 407/91, de 17 de Outubro, e 175/95, de
21 de Julho);

Decreto-Lei n.º 409/91, de 17 de Outubro (com as alterações da
Lei n.º 6/92, de 29 de Abril);

Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março (com as alterações da
Lei n.º 117/99, de 11 de Agosto, e do Decreto-Lei n.º 157/
2001, de 11 de Maio);
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Decreto-Lei n.º 184/89, de 2 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 59/99, de 2 de Março (com as alterações da Lei

n.º 163/99, de 14 de Setembro);
Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de Junho;
Regulamento de Distribuição de Água destes SMAS;
Regulamento de Drenagem de Águas Residuais destes SMAS.

10 — A classificação final será expressa na escala de 0 a 20 valo-
res e obtida através da aplicação do método de selecção referido no
n.º 8 e serão excluídos os candidatos que obtiverem classificação final
inferior a 9,5 valores.

11 — O sistema de classificação final, incluindo a respectiva fór-
mula classificativa, constarão das actas das reuniões do júri do con-
curso, as quais poderão ser facultadas aos candidatos, sempre que so-
licitadas.

12 — A lista de candidatos e a lista de classificação final serão
afixadas na Secção de Recrutamento e Selecção dos Serviços Munici-
palizados de Água e Saneamento de Sintra, na Avenida do Movimen-
to das Forças Armadas, 16, 2714-503 Sintra, e poderão ser consulta-
das durante as horas normais de expediente.

13 — O júri do concurso terá a seguinte constituição:

Presidente do júri — Dr. Eduardo Correia Bento Paulino, direc-
tor do Departamento de Recursos Humanos.

Vogais efectivos:

Dr.ª Maria João Mendes Ferreira, chefe da Divisão de Ges-
tão de Pessoal, que substituirá o presidente nas suas faltas
e impedimentos.

Dr.ª Maria Ana Correia Arsénio Martins, chefe da Divisão
de Formação e Apoio Social.

Vogais suplentes:

Maria Gabriela dos Santos Lage Firmo, chefe da Secção de
Recrutamento e Selecção.

Maria Leonor Mendes Vidal Araújo e Silva, chefe da Sec-
ção de Gestão de Pessoal.

14 — 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.

10 de Maio de 2006. — O Vogal do Conselho de Administração,
Luís do Paço Simões. 3000204106

RECTIFICAÇÕES

CÂMARA MUNICIPAL DE NISA

Rectificação

No Diário da República, 3.ª série, n.º 70, de 7 de Abril de 2006, a
p. 7430, foi publicado com inexactidão o aviso da Câmara Municipal
de Nisa, contendo a renovação de contratos de trabalho a termo cer-
to resolutivo, assim, onde se lê «[...] Joaquim Fernando Semedo Bi-
zarro [...]» deve ler-se «[...] Fernando Joaquim Semedo Bizarro [...]»;
onde se lê «[...] Ana da Graça Bagulho Louro André [...]» deve ler-se
«[...] Ana da Graça Bagulho Louro Maurício [...]».

4 de Maio de 2006. — A Presidente da Câmara, Maria Gabriela
Pereira Menino Tsukamoto. 1000301117

SERVIÇOS MUNICIPALIZADOS
DA CÂMARA MUNICIPAL DE PORTALEGRE

Rectificação

No Diário da República, 3.ª série, n.º 89, de 9 de Maio de 2006,
a p. 9025, foi publicado com inexactidão um aviso referente aos
Serviços Municipalizados da Câmara Municipal de Portalegre, sob
o registo n.º 1000300434. Assim, no n.º 1, onde se lê «com vista
ao provimento de um lugar de técnico de 2.ª classe» deve ler-se
«com vista ao provimento de um lugar de técnico superior de
2.ª classe».

17 de Maio de 2006. — INCM, Serviço de Publicações Oficiais.
3000204272
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3. Diversos

FUNDOS DE PENSÕES

FUNDO DE PENSÕES DO GRUPO
BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS

Alteração ao contrato constitutivo

Entre:
Primeiras:
A) Banco Comercial Português, S. A., sociedade aberta, com sede

na Praça de D. João I, 28, no Porto, pessoa colectiva n.º 501525882,
com o capital social de 3 257 400 827 euros, matriculada na Conser-
vatória do Registo Comercial do Porto sob o n.º 40 043;

B) Millennium BCP — Gestão de Fundos de Investimento, S. A.,
com sede na Avenida de José Malhoa, lote 1686, em Lisboa, pessoa
colectiva n.º 502151889, com o capital social de 6 720 691 euros,
matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 451;

C) BCP Participações Financeiras, SGPS, Sociedade Unipessoal, L.da,
com sede na Avenida de José Malhoa, lote 1686, em Lisboa, pessoa
colectiva n.º 503399930, com o capital social de 47 000 000 euros,
matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 5151.

Segundas:
A) Luso-Atlântica Corretor de Seguros, S. A., com sede na Rua de

Azevedo Coutinho, 39, 5.º, no Porto, pessoa colectiva n.º 502358416,
com o capital social de 50 000 euros, matriculada na Conservatória
do Registo Comercial do Porto sob o n.º 46 472;

B) PENSÕESGERE — Sociedade Gestora de Fundos de Pen-
sões, S. A., com sede na Avenida de José Malhoa, lote 1686, em Lis-
boa, pessoa colectiva n.º 503455229, com o capital social de 1 200 000
euros, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa
sob o n.º 4529;

Terceiras:
Luso-Atlântica, Aluguer de Viaturas, S. A., com sede na Rua de

Eugénio de Castro, 352, 1.º, no Porto, pessoa colectiva n.º 502095431,
com capital social de 1 000 000 euros, matriculada na Conservatória
do Registo Comercial do Porto sob o n.º 45 620;

Quartas:
A) Ocidental — Companhia Portuguesa de Seguros de Vida, S. A.,

com sede na Avenida de José Malhoa, lote 1686, em Lisboa, pessoa
colectiva n.º 501836926, com o capital social de 22 375 000 euros,
matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 65 816;

B) Ocidental — Companhia Portuguesa de Seguros, S. A., com sede
na Avenida de José Malhoa, lote 1686, pessoa colectiva
n.º 501836918, com o capital social de 12 500 000 euros, matricula-
da na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 65 817;

C) MÉDIS — Companhia Portuguesa de Seguros de Saúde, S. A.,
com sede na Avenida de José Malhoa, lote 1686, em Lisboa, pessoa
colectiva n.º 503496944, com o capital social de 12 000 000 euros,
matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 472;

D) Seguros e Pensões Gere, SGPS, S. A., com sede na Avenida de
José Malhoa, lote 1686, em Lisboa, pessoa colectiva n.º 502352914,
com o capital social de 380 765 000 euros, matriculada na Conserva-
tória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 1532;

E) Seguro Directo Gere — Companhia de Seguros, S. A., com sede
na Rua de Alexandre Herculano, 53, em Lisboa, pessoa colectiva
n.º 503744999, com o capital social de 9 500 000 euros, matriculada
na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 7091;

Quintas:
A) Banco Millennium BCP Investimento, S. A., com sede na Ave-

nida de José Malhoa, lote 1686, em Lisboa, pessoa colectiva
n.º 501451250, com o capital social de 75 000 000 euros, matricula-
da na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 59 521;

B) BCP Capital — Sociedade de Capital de Risco, S. A., com sede
na Avenida de José Malhoa, lote 1686, pessoa colectiva
n.º 501731334, com o capital social de 28 500 000 euros, matricula-
da na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 9881;

Sextas:
A) Millennium BCP — Prestação de Serviços, A. C. E., agrupamento

complementar de empresas com sede na Rua Augusta, 62 a 96, em
Lisboa, pessoa colectiva n.º 503705373, com o capital social de
313 000 euros matriculado na Conservatória do Registo Comercial
de Lisboa sob o n.º 22;

B) Banco de Investimento Imobiliário, S. A., com sede na Rua do
Ouro, 130, em Lisboa, titular do cartão de identificação de pessoa
colectiva n.º 502924047, com o capital social de 157 000 000 euros,
matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o
n.º 3641;

Sétimas:
A) Banco ActivoBank (Portugal), S. A., com sede na Rua Augusta,

84, em Lisboa, pessoa colectiva n.º 500743305, com o capital social
de 17 500 000 euros, matriculada na Conservatória do Registo Co-
mercial de Lisboa sob o n.º 1818;

B) F & C Portugal, Gestão de Patrimónios, S. A., com sede na Rua
de Alexandre Herculano, 50, pessoa colectiva n.º 502820225, com o
capital social de 9 000 000 euros, matriculada na Conservatória do
Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 11 807;

C) OSIS — Prestação de Serviços Informáticos, A. C. E., agrupa-
mento complementar de empresas com sede na Rua do Mar da Chi-
na, lote 1.07.23, Parque das Nações, em Lisboa, pessoa colectiva
n.º 506671437, matriculado na Conservatória do Registo Comercial
de Lisboa sob o n.º 62/030814;

D) CRÉDILAR — Instituição Financeira de Crédito, S. A., com sede
na Rua de Gonçalo Sampaio, 159, 1.º, no Porto, pessoa colectiva
n.º 507228243 com o capital social de 12 600 000 euros, matricula-
da na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o n.º 13 571;

Oitava:
PENSÕESGERE — Sociedade Gestora de Fundos de Pensões, S. A.,

atrás identificada, adiante abreviadamente designada por PENSÕES-
GERE, na qualidade de entidade gestora.

Considerando que:
a) Em 23 de Dezembro de 2004, o Banco Comercial Portu-

guês, S. A., celebrou um contrato de compra e venda de acções com
a SOFINCO, S. A., que cedeu a respectiva posição contratual à CRE-
DIBOM — Instituição Financeira de Crédito, S. A., e nos termos do
qual, sob determinadas condições, o primeiro vende à segunda as ac-
ções correspondentes a 100 % do capital social de uma sociedade cons-
tituída sob a designação de CRÉDILAR — Instituição Financeira de
Crédito, S. A.;

b) Por escritura pública outorgada em 13 de Maio de 2005, o Ban-
co Comercial Português, S. A., efectuou a transmissão para a CRÉDI-
LAR — Instituição Financeira de Crédito, S. A., da titularidade da
unidade económica autónoma do crédito ao consumo no ponto de
venda, constituída por todo o activo, passivo, direitos e obrigações
que lhe estava afecta, incluindo a posição de empregador em todos os
contratos de trabalho dos trabalhadores efectivamente integrados na
referida unidade;

c) Em face do referido nas alíneas anteriores, a CRÉDILAR tem
ao seu serviço trabalhadores que vinham sendo participantes do asso-
ciado BCP no Fundo de Pensões do Grupo Banco Comercial Português,
daqui em diante designado também por Fundo, e assumiu, a partir de
13 de Maio de 2005, todas as responsabilidades a eles respeitantes
que existem relativamente ao referido Fundo;

d) Em 12 de Agosto de 2005, teve lugar a execução da compra e
venda das acções referida no considerando a);

e) De acordo com o referido na alínea anterior, a partir de 12 de
Agosto de 2005, a CRÉDILAR deixou de manter vínculo empresarial,
associativo, profissional ou social relevante com os Associados do
Fundo, nos termos exigidos pela alínea a) do n.º 1 do artigo 10.º do
Decreto-Lei n.º 475/99, de 9 de Novembro, para integrar o referido
Fundo, pelo que pretende que o valor afecto à respectiva quota-parte
no Fundo seja, no que se refere ao plano ACT global e integralmente
transferido a favor da quota parte da respectiva adesão colectiva ao
Fundo de Pensões Aberto Espírito Santo Multireforma, gerido pela
ESAF — Espírito Santo Fundos de Pensões, S. A., realizada em simul-
tâneo com a presente alteração e de que será única associada; no que
respeita aos valores correspondentes ao plano complementar estes
sejam utilizados na subscrição de adesões individuais ao mesmo Fundo
em nome dos participantes:

É celebrado o presente acordo de alteração ao contrato constituti-
vo do Fundo de Pensões do Grupo Banco Comercial Português:

CAPÍTULO I

Inclusão de novo associado

CLÁUSULA I

1 — As Contraentes acordam na inclusão da CRÉDILAR — Insti-
tuição Financeira de Crédito, S. A., enquanto associado do Fundo.
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2 — Os participantes afectos ao associado CRÉDILAR são os tra-
balhadores identificados no anexo I.

3 — Para todo e qualquer efeito previsto no contrato constitutivo
do Fundo, a inclusão da CRÉDILAR no referido Fundo produz efeitos
a partir de 13 de Maio de 2005.

CLÁUSULA II

1 — O valor dos activos correspondentes às responsabilidades por
serviços passados inerentes ao pagamento dos benefícios previstos no
contrato constitutivo do Fundo, e no qual se inclui a parte relativa ao
plano complementar, dos participantes identificados na cláusula an-
terior é de € 5 814 257,09, calculado com referência a 13 de Maio
de 2005.

2 — Em cumprimento do disposto na cláusula XIII do contrato cons-
titutivo do Fundo, será afectado à quota parte da CRÉDILAR o valor
dos activos previstos no número anterior.

3 — Após a reafectação referida no número anterior, os restantes
Associados do Fundo ficam definitivamente desobrigados do pagamento
de qualquer benefício adicional relativo ao tempo de serviço prestado
até 13 de Maio de 2005 pelos participantes afectos à CRÉDILAR.

CAPÍTULO II

Saída do novo associado — Extinção da quota-
-parte da CRÉDILAR — Instituição Financeira

de Crédito, S. A.

CLÁUSULA I

As partes acordam na extinção da quota-parte do património do
Fundo de Pensões do Grupo Banco Comercial Português afecta à
CRÉDILAR, ao abrigo do disposto no artigo 23.º do Decreto-Lei
n.º 475/99, de 9 de Novembro.

CLÁUSULA II

1 — Após a assinatura do presente acordo, a liquidação da quota-
-parte do património do Fundo afecta à CRÉDILAR será realizada
mediante a transferência do respectivo valor, calculado com referên-
cia ao valor de mercado dos activos do Fundo no dia da recepção pela
PENSÕESGERE da notificação prevista no n.º 1 da cláusula III.

2 — A transferência prevista no n.º 1 compreende as seguintes ope-
rações, a realizar em simultâneo com a presente extinção:

a) Transferência de parte do valor previsto no número anterior,
relativa às responsabilidades por serviços passados respeitantes ao
plano complementar alínea D) do n.º 1 da cláusula VII do contrato
constitutivo do Fundo, a favor das adesões individuais subscritas em
nome dos participantes identificados no anexo I ao Fundo de Pensões
Aberto Espírito Santo Multireforma;

b) Transferência da parte remanescente, relativa às responsabili-
dades por serviços passados respeitantes ao plano base [alíneas A), B)
e C) do n.º 1 da cláusula VII do contrato constitutivo do Fundo)], para
a adesão colectiva da CRÉDILAR ao Fundo de Pensões Aberto Espí-
rito Santo Multireforma.

3 — O montante previsto na alínea a) do número anterior corres-
ponde à multiplicação do valor determinado no n.º 1 desta cláusula
pela proporção das responsabilidades passadas com o plano comple-
mentar sobre as responsabilidades passadas totais, determinadas em
13 de Maio de 2005.

CLÁUSULA III

1 — A CRÉDILAR obriga-se a notificar a PENSÕESGERE da ce-
lebração do contrato de adesão colectiva e dos contratos de adesão
individual ao Fundo de Pensões Espírito Santo Multireforma, juntan-
do cópia dos respectivos contratos.

2 — No dia útil seguinte à data da recepção da notificação prevista
no número anterior, a PENSÕESGERE obriga-se a transferir para con-
ta bancária com NIB 000700230058377140790, titulada pelo Fundo
de Pensões Espírito Santo Multireforma, o montante em numerário
correspondente aos valores a que se reporta a cláusula II.

CLÁUSULA IV

Em resultado do estipulado nas cláusulas anteriores do presente
capítulo, os participantes que estiverem afectos à quota parte da
CRÉDILAR no Fundo de Pensões do Grupo Banco Comercial Portu-
guês, perdem essa qualidade, adquirindo, acto contínuo, a qualidade de
participantes da adesão colectiva ao Fundo de Pensões Aberto Espírito
Santo Multireforma.

CLÁUSULA V

As despesas emergentes da transferência do valor que compõe o
respectivo património da quota-parte afecta à CRÉDILAR no Fundo

de Pensões do Grupo Banco Comercial Português, a que se reporta o
presente instrumento, serão da responsabilidade do BCP e da CRÉDI-
LAR em partes iguais.

CLÁUSULA VI

É condição de eficácia do presente acordo a autorização prévia do
Instituto de Seguros de Portugal, concedida de harmonia com o dis-
posto no artigo 23.º, n.º 9, do Decreto-Lei n.º 475/99, de 9 de No-
vembro.

19 de Abril de 2006. — Banco Comercial Português, S. A., por si e
em representação dos Associados que lhe conferiram poderes para este
acto: (Assinaturas ilegíveis.) — Pela CRÉDILAR — Instituição Finan-
ceira de Crédito, S. A.: (Assinaturas ilegíveis.) — Pela OSIS — Pres-
tação de Serviços Informáticos, A. C. E.: (Assinaturas ilegíveis.) —
Pela PENSÕESGERE — Sociedade Gestora de Fundos de
Pensões, S. A.: (Assinaturas ilegíveis.)

ANEXO I

Trabalhadores afectos ao associado CRÉDILAR

Número
Nome de identificação

fiscal

Albertino Gomes Silva ............................................ 159008310
Alexandra Maria da Silva Pinto Espinheira ............ 205346405
Álvaro Henrique Faval Calado ................................ 177550635
Álvaro Nogueira da Cruz ........................................ 134095065
Ana Maria de Sousa Gonçalves ............................... 166968501
Ana Maria Moutinho Moreira Ferreira .................. 166881791
Ana Paula de Paiva Godinho da Silva Dias ............ 216876605
Ana Paula Vaz Ferreira ........................................... 148482902
Anabela Ribeiro da Rosa Fernandes ........................ 202533018
André Miguel Pereira de Lima Macedo .................. 213711028
Antero Francisco Pinto Fernandes ......................... 176059512
António Filipe Cardoso da Silva ............................. 108799441
António Francisco Dantas Rocha ........................... 173984061
António Jorge Ferreira Couto Martins ................... 102298459
António Jorge Mendonça Carvalho da Silva Maia ... 211046272
António Manuel Gomes Botelho ............................ 178002127
Bebiana de Jesus Rodrigues Neves de Melo e Silva ...... 210913258
Bruno Miguel Salaberte da Fonseca ........................ 206617275
Carla Conceição da Silva Marques Nascimento .... 205849016
Carla Maria Rodrigues Morais ................................. 199423610
Carla Sofia Gonçalves Carvalho da Silva ................ 217174884
Carlos Artur Delfim de Faria Caires ....................... 177163739
Carlos Manuel Fernandes Pereira ............................ 160981670
Carlos Miguel Rodrigues de Miranda ....................... 230816576
Cláudia Maria Mariani de Melo Burmester Martins ... 219802378
Cláudia Marina Dias Neves Pereira Filipe .............. 205306500
Cláudio João Gomes da Veiga Guarda ..................... 210584505
Deolinda Conceição dos Santos Barros ................... 127426647
Diana Isabel Pereira Carneiro Dias ......................... 209665335
Dina Maria Fernandes Domingues .......................... 196063418
Elisa Maria Amorim Duarte da Silva ...................... 109754239
Elsa Margarida Carvalho de Barros Costa Lobo ... 162408714
Hermínia Maria Pereira Soares Monteiro ............... 134009711
Hugo Miguel da Costa Gomes Alves da Silva ......... 231426569
Isabel Cristina dos Santos Neves ............................. 192645170
Isabel Maria Costa Gonçalves Correia Luís ............ 185451217
Isabel Maria Pimenta Lopes Costa ......................... 146894979
Isabel Maria Rego Pereira Coutinho da Costa Lima ... 163505349
Isabel Maria Rodrigues Barros ................................. 187599653
Joana Isabel Lobo Gonçalves .................................. 222188596
João José Timóteo de Carvalho ............................. 152225692
João Miguel da Costa Martins dos Santos .............. 185722016
João Paulo da Cruz Vila Pouca ............................... 189462019
João Pedro de Almeida Gonçalves .......................... 135415098
Joaquim José Trabulo de Abreu ............................... 151040818
Jorge Albino Oliveira Nunes Pinto ......................... 134733207
Jorge Manuel Ferreira Loureiro .............................. 212090356
Jorge Manuel Novais Teixeira ................................ 206443765
Jorge Paulo de Sá da Graça Capoto ........................ 190497190
José Alberto Martins Fernandes .............................. 104033827
José António Lessa Quelhas Lima .......................... 132950308
José Fernando Tavares Dias Nogueira .................... 171101642
José Luís Valente Dias ............................................ 157098451
José Maciel Soares da Costa Pereira ....................... 210087480
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Número
Nome de identificação

fiscal

José Manuel Torres Pais ......................................... 207815410
José Pedro de Castro Garganta ............................... 212195875
Karel Sofia Paiva do Novo ..................................... 221899545
Luís Filipe dos Santos Pessanha Ferreira ................ 115045376
Luís Manuel Costa Ferreira Cardoso ....................... 187832773
Luís Miguel Neutel Soares ....................................... 204155118
Manuel dos Santos Cardoso .................................... 119486300
Manuel Jorge Oliveira Martins Braga ..................... 154223255
Maria da Alegria P. Miller Fleming do Vale Tei-

xeira .................................................................... 160821932
Maria da Conceição Ferreira da Cunha Vaz ............ 159008344
Maria da Conceição Moreira de Oliveira ................ 150549504
Maria de Fátima Neves Martins de Castro ............. 219951217
Maria Emília de Andrade Rino Peres ..................... 171178106
Maria Fernanda Diniz de Carvalho Pinto Ramos ... 111781965
Maria Fernanda Nogueira Lima Basto .................... 155870475
Maria Helena da Luz Nunes .................................... 202558355
Maria Helena de Castro Ferreira Ascensão Paupério .... 178995665
Maria João Alarcão Fonte ...................................... 108712540
Maria João Lima de Almeida e Silva ...................... 199041547
Maria Lídia Coutinho de Almeida Rodrigues .......... 155854240
Maria Manuela Saraiva Soares ................................ 202214044
Maria Vaz Osório dos Santos Silva Carvalho ......... 192316672
Mário Alberto Xavier ............................................. 189182890
Marisa Isabel Geraldes Joaquim ............................... 230969860
Miguel Filipe Blanco Pires Lourenço ..................... 198907303
Miguel José Olaio Cordeiro de Sousa ...................... 193262118
Mónica Paula da Barra Marques ............................. 214120953
Nélson Floriano de Faria Marabuto Simões Sampaio .... 177158050
Nuno André Queirós Boulton Magalhães ................ 200381695
Nuno Jorge da Silva Neves ..................................... 195972490

Nuno Miguel da Silva Monteiro .............................. 219160570
Nuno Miguel Vieira Morais Pontes Meireles .......... 212769987
Paula Cristina Marques Alves Vieira Mendes ......... 192275046
Paula Maria Ferreira Guimarães de Oliveira Mo-

reira ..................................................................... 166032824
Paulo Alexandre Nogueira Seixas ............................ 198270119
Paulo Manuel Nogueira Peneda .............................. 185181171
Pedro Miguel Bravo Seabra ..................................... 211284882
Pedro Miguel Oliveira Silva .................................... 210994053
Pedro Nuno Barros Campos de Sousa ..................... 197288880
Raul Hermes Teles Grilo Lourenço ........................ 176195580
Ricardo Alexandre Sousa Coutinho Lourinho Gomes .... 201541343
Ricardo Polido Trindade Rocha .............................. 209284188
Rosa Maria Vieira de Sá Figueiredo ........................ 187726477
Rui César de Barros Brites ...................................... 183748611
Rui Manuel da Silva Ferreira Cardoso ..................... 196075327
Rui Manuel Vieira Machado .................................... 137069111
Rui Pedro de Araújo Rangel Marques Ferreira ........ 205692370
Rui Pedro Sequeira Reis Souto e Castro .................. 190469277
Rute Isabel Soares da Silva Pinto Nabais Cara-

pinha ................................................................... 208942971
Rute Maria Mendonça da Silva Dias Sobral ............ 183030524
Sónia Alexandra Ferreira de Oliveira ...................... 204897831
Sónia Alexandra Oliveira Cardoso .......................... 205475884
Susana Isabel do Amaral Teixeira Alves ................. 209018992
Susana Maria Costa Araújo Monteiro ..................... 199681333
Teresa Isabel Afonso Seixas Ferreira ...................... 168621819
Teresa Maria Mendes Moreira Porto Saraiva ........ 200419480
Vera Alexandra Silva Gonçalves Alves Cunha ........ 222429259

3000204361

Número
Nome de identificação

fiscal

BALANCETES

CREDIPLUS — COMPANHIA PORTUGUESA DE CARTÕES DE CRÉDITO PARA A DISTRIBUIÇÃO, S. A.

Sede: Avenida de José Gomes Ferreira, 9, sala 01, 1495-139 Algés

Capital social: € 3 250 000

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Oeiras sob o n.º 10 975/970725.
Contribuinte n.º 503207250.

Balanço em 31 de Março de 2006
(Em euros)

31 de Março de 2006 31 de Março

Código de 2005
Activo

das contas Activo Amortizações Activo —

bruto e provisões líquido Líquido

10+11 1 — Caixa e disponibilidades em
bancos ...................................... 415 0 415 499

12+13 2 — Disponibilidades à vista sobre
instituições de crédito ............... 1 043 165 0 1 043 165 595 553

20+21+280+281+ 3 — Outros créditos sobre insti-
+2880+2881+2890+ tuições de crédito ..................... 0 0 0 0
+2891–2900–2901

16+22+23+282+283+ 4 — Créditos sobre clientes ........... 116 610 976 11 568 828 105 042 148 93 852 799
+287+2882+2883+2887+

+2892+2893+2897–2902–
–2903–2907

240+241+2480+250+ 5 — Obrigações e outros títulos de
+251+2580+2840+2884+ rendimento fixo:

+2894–29 040–2920–2921

2400+2401+2410+ a) Obrigações e rendimentos
+2500+2501+2510+ fixos — De emissores pú-
+2840+2884+2894– blicos ................................. 0 0 0

–29 040(1)–29 200–29 210
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2402+2411+2412+ b) Obrigações e outros títu-
+2480+2502+2511+ los de rendimento fixo —
+2512+2580+ 2840+ De outros emissores .......... 0 0 0

+2884+2894–29 040(2)–
–29 209–29 219

2480+2580 (Das quais: Obrigações
próprias) ..................... 0 0 0

243+244+2481–24 810+ 6 — Acções e outros títulos de
+2490–2491+253+254+ rendimento variável ................. 0 0 0
+2581–25 810+2841–

–29 041–291–2923–2924
400–490 17 — Participações ......................... 0 0 0 0
401–491 18 — Partes do capital em empre-     

sas coligadas .............................
41+460+4690–481 19 — Imobilizações incorpóreas ...... 355 111 241 859 113 252 229 700
42+461+462+463+ 10 — Imobilizações corpóreas ........ 594 729 311 531 283 198 171 951
+468+4691–482

4200+4610–48 200 (Das quais: Imóveis de servi- 0 0 0 0
ço próprio).

27 003 11 — Capital subscrito não realizado 0 0 0
24 810+25 810 12 — Acções ou partes de capital

próprias .................................... 0 0 0
14+15+19+27– 13 — Outros activos ....................... 1 415 388 1 415 388 972 771

–270 003–299+402+
+409–499

51+55+56(dev.)+ 15 — Contas de regularização ......... 3 204 807 3 204 807 5 180 337
+58(dev.)+59(3)

68(dev.) 16 — Prejuízo do exercício ............. 0 0–––––––––––– –––––––––––– ––––––––––– ––––––––––––
  Total do activo ...... 123 224 593 12 122 218 111 102 374 101 006 610

(Em euros)

31 de Março de 2006 31 de Março

Código de 2005
Activo

das contas Activo Amortizações Activo —

bruto e provisões líquido Líquido

(Em euros)

Código 31 de Março 31 de Março
Passivo

das contas de 2006 de 2005

30+31 1 — Débitos para com instituições de crédito ........................................ 85 246 183 76 322 664

30 020+30 120+ a) À vista ........................................................................................ 8 202 193 0
+30 220+31 020+

+31 220+31 320+31 920
30 022+30 122+30 222+ b) A prazo ....................................................................................... 77 043 990 76 322 664

+31 022+31 222+
+31 322+31 922

32+33+35 2 — Débitos para com clientes ............................................................... 0 0

3213+3223 a) Depósitos de poupança ...............................................................
32–3213–3223+33+35 b) Outros débitos ............................................................................. 0 0

3200+3210+3220+3230 ba) À vista .............................................................................. 0 0
3202+3212+3222+3232 bb) A prazo ............................................................................. 0 0

34 3 — Débitos representados por títulos .................................................... 0 0

341 a) Obrigações em circulação ............................................................ 0 0
340+342+349 b) Outros .........................................................................................

36+39 4 — Outros passivos ................................................................................ 985 270 7 252 675
52+54+56(cre.)+ 5 — Contas de regularização ................................................................... 4 536 758 3 869 488
+58(cre.)+59(4)
610+611+612 6 — Provisões para riscos e encargos ..................................................... 1 524 494 1 376 027

612 a) Provisões para pensões e encargos similares ..............................
610+611+613 b) Outras provisões ......................................................................... 1 524 494 1 362 061

619 .6.1 — Fundo para riscos bancários gerais ............................................... 13 966 13 966
60 8 — Passivos subordinados ...................................................................... 0 0
62 9 — Capital subscrito .............................................................................. 3 250 000 3 250 000

632 10 — Prémios de emissão ......................................................................... 0 0
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630+631+639 11 — Reservas ........................................................................................... 7 201 925 7 201 925
633 12 — Reservas de reavaliação ................................................................... 0 0
66 13 — Resultados transitados ...................................................................... 6 533 431 0

69 (cre.) 14 — Lucro do exercício .......................................................................... 1 810 348 1 733 831
–––––––––––– ––––––––––

                              Total do passivo ............................ 111 102 374 101 006 610

(1) Parte do saldo relativo a obrigações e outros títulos de rendimento fixo de emissores públicos.
(2) Parte do saldo relativo a obrigações e outros títulos de rendimento fixo de outros emissores.
(3) Excepto 5624, cujo saldo devedor é considerado na rubrica 6.
(4) Conforme o saldo global do Razão (quando saldo devedor > saldo credor).
(5) Conforme o saldo global do Razão (quando saldo credor > saldo devedor).
(6) Na rubrica 1, «Débitos para com instituições de crédito», é incluída a parte do saldo relativa a recursos de instituições de crédito e na rubrica 2, «Débitos para com

clientes», a parte respeitante a recursos de terceiros.

Rubricas extrapatrimoniais

Código das contas

(90+970) 1 — Passivos eventuais ............................................................................................................

Dos quais:

(9010+9011) Aceites e compromissos por endosso de efeitos redescontados ...............................
(970) Cauções e activos dados em garantia ........................................................................

(92) 2 — Compromissos ..................................................................................................................

Dos quais:

(9200) Compromissos resultantes de operações de venda com opção de recompra ............

(Em euros)

Código 31 de Março 31 de Março
Passivo

das contas de 2006 de 2005

Demonstração de resultados
(Em euros)

Código
Débito Março de 2006 Março de 2005

das contas

                                                                      A) Custos

70 1 — Juros e custos equiparados ............................................................... 543 953) 502 815)
71 2 — Comissões ....................................................................................... 262 391) 208 414)
72 3 — Prejuízos em operações financeiras ................................................ 0) 0)

73+74 4 — Gastos gerais administrativos .......................................................... 3 342 555) 3 096 487)

73 a) Custos com pessoal .................................................................... 772 727) 847 747)

Dos quais:

730+731 (Salários e vencimentos) ................................................. ( 687 306) ( 455 128)
732+733 (Encargos sociais) ........................................................... ( 171 228) ( 94 393)

Dos quais:

73 290+73 291+73 292 (Com pensões) .....................................................

74 b) Outros gastos administrativos .................................................... 2 569 828) 2 248 740)

78 5 — Amortizações do exercício .............................................................. 36 718) 28 263)
77 6 — Outros custos de exploração ........................................................... 899) 404)

790+791+792+793+799 7 — Provisões para crédito vencido e para outros riscos ...................... 509 961) 428 428)
794 8 — Provisões para imobilizações financeiras ........................................

10 — Resultado da actividade corrente ..................................................... (2 503 280) (2 307 050)
671 11 — Perdas extraordinárias ..................................................................... 21 147) 19 998)
68 13 — Impostos sobre lucros ...................................................................... 692 932) 661 601
76 14 — Outros impostos .............................................................................. 429) 179
69 15 — Lucro do exercício .......................................................................... 1 810 348) 1 733 831)

––––––––––– ––––––––––
                                       Total ...................................................... 7 221 333) 6 680 420)

(Em euros)

Código
Crédito Março de 2006 Março de 2005

das contas

                                                                      B) Proveitos

80 1 — Juros e proveitos equiparados ............................................................ 4 061 114 3 608 457

Dos quais:

80 240+80 241+ (De títulos de rendimento fixo) ............................................... 0 0
+80 250+80 251
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(Em euros)

Código
Crédito Março de 2006 Março de 2005

das contas

81 2 — Rendimento de títulos:

81–81 400–81 401 a) Rendimento de acções, de quotas e de outros títulos de rendi-
mento variável ............................................................................ 0 0

81 400 b) Rendimento de participações ....................................................... 0 0
81 401 c) Rendimento de partes de capital em empresas coligadas ............ 0 0

82 3 — Comissões .......................................................................................... 2 296 296 2 281 103
83 4 — Lucros em operações financeiras ...................................................... 0 0

840+841+842+ 5 — Reposições e anulações respeitantes a correcções de valor relati-
+843+849 vas a créditos e provisões para passivos eventuais e para compro-

missos ................................................................................................ 360 074 294 181
844 6 — Reposições e anulações respeitantes a correcções de valor relativas a

valores mobiliários que tenham o carácter de imobilizações fi-
nanceiras, a participações e a partes de capital em empresas co-
ligadas ................................................................................................ 0

89 7 — Outros proveitos de exploração ........................................................ 500 540 388 299
8 — Resultado da actividade corrente .......................................................

672 9 — Ganhos extraordinários ...................................................................... 3 311 108 380
69 11 — Prejuízo do exercício ......................................................................... 0 0

––––––––––– –––––––––––
                                       Total ....................................................... 7 221 333 6 680 420

31 de Março de 2006. — O Conselho de Administração: (Assinaturas ilegíveis.) 3000204321
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4. Empresas — Registo comercial
AVEIRO
ÁGUEDA

CRISPLAST — INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda.

Rectificação. — No Diário da República, 3.ª série, n.º 16, 2.º su-
plemento, de 23 de Janeiro de 2006, a p. 1672-(153), sob o
n.º 2010281810, referente à sociedade em epígrafe, rectifica-se que
onde se lê «ex-sócio João Paulo Alves de Almeida, por renúncia em
16 de Agosto de 2005» deve ler-se «ex-sócio Manuel Dias Ferreira,
por renúncia em 13 de Agosto de 2005».

Os documentos que serviram de base aos registos efectuados fica-
ram depositados na pasta respectiva.

Está conforme.

14 de Março de 2006. — A Adjunta, em substituição legal, Eva
Neves Henriques Pereira. 3000203303

LAVANDARIA VIANESA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda.

Rectificação. — No Diário da República, 3.ª série, n.º 21, suple-
mento, de 30 de Janeiro de 2006, a p. 2232-(10), sob o
n.º 2002388628, referente à sociedade em epígrafe, rectifica-se que
onde se lê «Lavandaria Vianense, L.da» deve ler-se «Lavandaria
Vianesa, L.da».

14 de Março de 2006. — A Adjunta, em substituição legal, Eva
Neves Henriques Pereira. 3000203302

LISBOA
MAFRA

FERNANDO JORGE PEREIRA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 3352;
identificação de pessoa colectiva n.º 506546268; número e data da
apresentação: PC-11/210605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

A Segunda-Ajudante, Celeste Maria Paulo Esteves Castelo.
2004652209

TAXIMOÇO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 2274;
identificação de pessoa colectiva n.º 504560310; número e data da
apresentação: PC-10/210605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

A Segunda-Ajudante, Celeste Maria Paulo Esteves Castelo.
2007051125

ANSELMO BATALHA — COMÉRCIO DE CARNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 939; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502161817; número e data da
apresentação: PC-9/050621.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

A Segunda-Ajudante, Celeste Maria Paulo Esteves Castelo.
2004652322

INSTAPORTA — PORTAS E MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 3338;
identificação de pessoa colectiva n.º 505215365; número e data da
apresentação: PC-8/050621.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

A Segunda-Ajudante, Celeste Maria Paulo Esteves Castelo.
2004652543

SOCIEDADE FORNECEDORA DE MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO IDEAL CANEIRENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 3096;
identificação de pessoa colectiva n.º 506027473; número e data da
apresentação: PC-6/050621.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

A Segunda-Ajudante, Celeste Maria Paulo Esteves Castelo.
2006504789

ROLO & JACINTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 2371;
identificação de pessoa colectiva n.º 504831828; número e data da
apresentação: PC-5/210605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

A Segunda-Ajudante, Celeste Maria Paulo Esteves Castelo.
2002524262

PLÁCIDO & REIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 1838;
identificação de pessoa colectiva n.º 503822264; número e data da
apresentação: PC-13/210605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

A Segunda-Ajudante, Celeste Maria Paulo Esteves Castelo.
2007051192

GIATUL — EMPRESA MUNICIPAL PARA GESTÃO
DE INFRAESTRUTURAS EM ACTIVIDADES TURÍSTICAS, E. M.

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 3; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 506874915; número e data da
apresentação: PC-10/220605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

A Segunda-Ajudante, Celeste Maria Paulo Esteves Castelo.
2004658967

ESCOLA DE CONDUÇÃO DO LIVRAMENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 2071;
identificação de pessoa colectiva n.º 504199420; número e data da
apresentação: PC-21/220605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

A Segunda-Ajudante, Celeste Maria Paulo Esteves Castelo.
2011220939
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MAFRICOELHO — ABATE E COMÉRCIO
DE COELHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 3553;
identificação de pessoa colectiva n.º 506789667; número e data da
apresentação: PC-20/220605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

A Segunda-Ajudante, Celeste Maria Paulo Esteves Castelo.
2004652489

QUINTA BRAVIA — AGRO PECUÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 2704;
identificação de pessoa colectiva n.º 505361450; número e data da
apresentação: 43/270605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

10 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Celeste Maria
Paulo Esteves Castelo. 2007055236

OESTE AVENTURA, ARTIGOS PARA EVENTOS
DE LAZER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 2390;
identificação de pessoa colectiva n.º 504823469; número e data da
apresentação: 44/270605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

10 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Celeste Maria
Paulo Esteves Castelo. 2010860136

CELSUS — CONSULTORIA DE GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 1408;
identificação de pessoa colectiva n.º 500060207; número e data da
apresentação: 45/270605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

10 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Celeste Maria
Paulo Esteves Castelo. 2010860144

MAR AZUL — ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 1616;
identificação de pessoa colectiva n.º 503459461; número e data da
apresentação: 32/280605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

14 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Celeste Maria
Paulo Esteves Castelo. 2010860250

GESTANÁLISE — CONTABILIDADE E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 1348;
identificação de pessoa colectiva n.º 502973650; número e data da
apresentação: 7/280605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

10 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Celeste Maria
Paulo Esteves Castelo. 2010860209

SIMÃO PEREIRA — REPARAÇÕES AUTO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 2928;
identificação de pessoa colectiva n.º 505687135; número e data da
apresentação: 8/280605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

10 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Celeste Maria
Paulo Esteves Castelo. 2010819128

AUTO ELEUTÉRIO MARQUÊS — REPARAÇÃO
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 2824;
identificação de pessoa colectiva n.º 505657040; número e data da
apresentação: 9/280605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

10 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Celeste Maria
Paulo Esteves Castelo. 2010819225

TRANSPORTES CASAL DO CERRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 3343;
identificação de pessoa colectiva n.º 506418928; número e data da
apresentação: 12/280605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

14 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Celeste Maria
Paulo Esteves Castelo. 2010860225

O PARAÍSO DA FLOR — COMÉRCIO DE FLORES
E PLANTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 01966;
identificação de pessoa colectiva n.º 504046446; número e data da
apresentação: 11/280605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

14 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Celeste Maria
Paulo Esteves Castelo. 2010819110

SOCIEDADE AGRÍCOLA DA QUINTA
DA MORGUETA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 614; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500253498; número e data da
apresentação: 15/280605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

14 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Celeste Maria
Paulo Esteves Castelo. 2008470695

J.  F. COSTA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 961; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502222492; número e data da
apresentação: 13/280605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

14 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Celeste Maria
Paulo Esteves Castelo. 2004803681
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CAVALO E BOTAS — COMERCIALIZAÇÃO
DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 2534;
identificação de pessoa colectiva n.º 505060205; número e data da
apresentação: 39/280605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

14 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Celeste Maria
Paulo Esteves Castelo. 2008335216

DOM CARLOS — ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 1857;
identificação de pessoa colectiva n.º 503865044; número e data da
apresentação: 42/280605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

14 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Celeste Maria
Paulo Esteves Castelo. 2010860322

HORTO RIBEIRADAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 1624;
identificação de pessoa colectiva n.º 503480452; número e data da
apresentação: 31/280605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

14 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Celeste Maria
Paulo Esteves Castelo. 2010860241

MISTERIUS — ARTIGOS DE MAGIA, ENFEITES
PARA ESPECTÁCULOS E PIROTECNIAS,

UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 3121;
identificação de pessoa colectiva n.º 506074986; número e data da
apresentação: 34/280605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

14 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Celeste Maria
Paulo Esteves Castelo. 2010860276

MAJUSA — TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 2753;
identificação de pessoa colectiva n.º 505515750; número e data da
apresentação: 33/280605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

14 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Celeste Maria
Paulo Esteves Castelo. 2010860268

SAHNIZOC — MÓVEIS DE COZINHA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 3595;
identificação de pessoa colectiva n.º 506880370; número e data da
apresentação: 36/280605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

14 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Celeste Maria
Paulo Esteves Castelo. 2010860292

FARMOPLEX — PRODUTOS NATURAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 3513;
identificação de pessoa colectiva n.º 503916099; número e data da
apresentação: 38/280605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

14 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Celeste Maria
Paulo Esteves Castelo. 2010860314

IMOERICEIRA — SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 2338;
identificação de pessoa colectiva n.º 504704168; número e data da
apresentação: 35/280605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

14 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Celeste Maria
Paulo Esteves Castelo. 2010860284

ADROTEX — CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 404; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500848203; número e data da
apresentação: 37/280605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

14 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Celeste Maria
Paulo Esteves Castelo. 2010860306

ÁLVARO ALEXANDRE GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 2481;
identificação de pessoa colectiva n.º 505022478; número e data da
apresentação: 19/240605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

A Segunda-Ajudante, Celeste Maria Paulo Esteves Castelo.
2008351360

LACTOLINO — COMÉRCIO E INDÚSTRIA
DE LACTICÍNIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 3738;
identificação de pessoa colectiva n.º 507108043; número e data da
apresentação: 20/240605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

11 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Celeste Maria
Paulo Esteves Castelo. 2010860217

ANTÓNIO BATALHA — COMÉRCIO DE CARNES
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 3329;
identificação de pessoa colectiva n.º 506371743; número e data da
apresentação: 21/240605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

A Segunda-Ajudante, Celeste Maria Paulo Esteves Castelo.
2000645577
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JACINTO FILIPE & MARTINS — CONTABILIDADE
E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 2942;
identificação de pessoa colectiva n.º 505767910; números e data
das apresentações: 22 e 23/240605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas dos anos de 2001 e 2002.

9 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Celeste Maria
Paulo Esteves Castelo. 2010834003

MIRA-MOLDES — FÁBRICA DE MOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 2485;
identificação de pessoa colectiva n.º 501260404; número e data da
apresentação: 26/240605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

A Segunda-Ajudante, Celeste Maria Paulo Esteves Castelo.
2010843380

PORTAS M M — FÁBRICA DE PORTAS E MOBILIÁRIO
DE BANHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 2431;
identificação de pessoa colectiva n.º 502101474; número e data da
apresentação: 27/240605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

A Segunda-Ajudante, Celeste Maria Paulo Esteves Castelo.
2010843371

AGÊNCIA FUNERÁRIA SANTO ANDRÉ
E SANTA MARTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 2986;
número e data da apresentação: 3/280605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

10 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Celeste Maria
Paulo Esteves Castelo. 2010860195

TEJOVENDING — MÁQUINAS DE VENDA
AUTOMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 3253;
identificação de pessoa colectiva n.º 505193906; número e data da
apresentação: 4/280605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

10 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Celeste Maria
Paulo Esteves Castelo. 2010819241

A TROUXA SALOIA — ACTIVIDADES
HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 893; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502061162; número e data da
apresentação: 5/280605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

10 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Celeste Maria
Paulo Esteves Castelo. 2010819187

LUÍSA & ALCINO — ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 1522;
identificação de pessoa colectiva n.º 503304387; número e data da
apresentação: 6/280605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

10 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Celeste Maria
Paulo Esteves Castelo. 2010819195

QUATITUDE — CONSULTORIA E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 2659;
identificação de pessoa colectiva n.º 505403250; número e data da
apresentação: 36/270605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

10 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Celeste Maria
Paulo Esteves Castelo. 2008739724

FECO — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 764; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501772383; número e data da
apresentação: 38/270605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

10 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Celeste Maria
Paulo Esteves Castelo. 2008333493

DIGIWARE — EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS
INFORMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 1122;
identificação de pessoa colectiva n.º 502576510; número e data da
apresentação: 37/270605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

10 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Celeste Maria
Paulo Esteves Castelo. 2010860128

UNIFROTA — TRANSPORTES DE MERCADORIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 1736;
identificação de pessoa colectiva n.º 503665541; número e data da
apresentação: 40/270605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

10 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Celeste Maria
Paulo Esteves Castelo. 2008333507

AVIMAT — SOCIEDADE AGRO PECUÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 350; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500703981; número e data da
apresentação: 39/270605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

10 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Celeste Maria
Paulo Esteves Castelo. 2008333485
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AUTOMAPA — PNEUS, ACESSÓRIOS, COMBUSTÍVEIS
E VIATURAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 496; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501192948; número e data da
apresentação: 42/270605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

10 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Celeste Maria
Paulo Esteves Castelo. 2008333523

ESCRITAOESTE — CONTABILIDADE
E FISCALIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 3199;
identificação de pessoa colectiva n.º 506266320; número e data da
apresentação: 26/270605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

10 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Celeste Maria
Paulo Esteves Castelo. 2010860071

MARÉS DE VOLÚPIA — PRONTO A VESTIR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 2474;
identificação de pessoa colectiva n.º 505053810; número e data da
apresentação: 28/270605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

10 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Celeste Maria
Paulo Esteves Castelo. 2010860098

CASTANHEIRA & SOUSA — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 3227;
identificação de pessoa colectiva n.º 506198570; número e data da
apresentação: 27/270605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

10 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Celeste Maria
Paulo Esteves Castelo. 2010860080

CASAS DO OESTE — SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 3007;
identificação de pessoa colectiva n.º 505768410; número e data da
apresentação: 29/270605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

10 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Celeste Maria
Paulo Esteves Castelo. 2010860101

MURVITERRAS — TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 2802;
identificação de pessoa colectiva n.º 505559773; número e data da
apresentação: 30/270605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

10 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Celeste Maria
Paulo Esteves Castelo. 2010860110

BERNARDO & BATALHAS — SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 3142;
identificação de pessoa colectiva n.º 506133389; número e data da
apresentação: 31/270605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

21 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Celeste Maria
Paulo Esteves Castelo. 2010861647

DISPLACA — CONSTRUÇÕES E REVESTIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 2702;
identificação de pessoa colectiva n.º 505479192; número e data da
apresentação: 32/270605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

10 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Celeste Maria
Paulo Esteves Castelo. 2010838637

MACHADO & COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 3268;
identificação de pessoa colectiva n.º 506321975; número e data da
apresentação: 33/270605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

10 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Celeste Maria
Paulo Esteves Castelo. 2010838653

NOVO OLHAR ÓPTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 1313;
identificação de pessoa colectiva n.º 502913037; número e data da
apresentação: 41/280605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

14 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Celeste Maria
Paulo Esteves Castelo. 2008335135

HABIPINHAL — SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO
DE INFRAESTRUTURAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 701; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501654402; número e data da
apresentação: 16/280605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

14 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Celeste Maria
Paulo Esteves Castelo. 2008470857

A. ABEL DE FIGUEIREDO SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 2577;
identificação de pessoa colectiva n.º 505254409; número e data da
apresentação: 19/280605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

14 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Celeste Maria
Paulo Esteves Castelo. 2002721513
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PATROCÍNIO DA SILVA & VIEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 677; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501562923; número e data da
apresentação: 17/280605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

14 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Celeste Maria
Paulo Esteves Castelo. 2002704074

CRESIMOB — IMOBILIÁRIA E CONSULTORIA
TÉCNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 2394;
identificação de pessoa colectiva n.º 503820466; número e data da
apresentação: 28/280605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

14 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Celeste Maria
Paulo Esteves Castelo. 2008440362

AGROPRINCESA — SOCIEDADE DE AGRICULTURA
DE GRUPO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 1432;
identificação de pessoa colectiva n.º 503148555; número e data da
apresentação: 30/280605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

14 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Celeste Maria
Paulo Esteves Castelo. 2010860233

PL — MÁQUINAS INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mafra. Matrícula n.º 1149;
identificação de pessoa colectiva n.º 502635487; números e data
das apresentações: 28 e 29/280605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2004.

14 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Celeste Maria
Paulo Esteves Castelo. 2009847695

PORTO
AMARANTE

EDIFREIXO, CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Lugar de Cestais, Freixo de Baixo, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula/identifi-
cação de pessoa colectiva n.º 507540794; inscrição n.º 1; número
e data da apresentação: 13/20051124.

Certifico que Glória Margarida da Silva Barreiros, divorciada, cons-
tituiu a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma EDIFREIXO, Construções e Imo-
biliária, Unipessoal, L.da

2 — Tem a sua sede no lugar de Cestais, freguesia de Freixo de
Baixo, concelho de Amarante.

3 — Por simples deliberação da gerência, poderá a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e serem
criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de represen-
tação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste em promoção imobiliária, compra e venda
de imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim. Construção civil.
Arrendamento e administração de bens imobiliários.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de dez mil
euros, representado por uma quota de igual valor nominal, perten-
cente à outorgante.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, que poderá não ser remunerada, e a
sua representação em juízo ou fora dele competem a um ou mais
gerentes eleitos por decisão da sócia, ficando, desde já, nomeada ge-
rente ela sócia única.

2 — Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos, e suficiente a assinatura de um só gerente.

ARTIGO 5.º

A sócia única fica autorizada a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam a prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras sociedades
quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades reguladas
por leis especiais e em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá exigir à sócia prestações suplementares de ca-
pital, não podendo, contudo, essas prestações ser superiores, no seu
conjunto, a cinquenta mil euros.

ARTIGO 8.º

A sócia poderá fazer à sociedade os suprimentos de que ela carecer,
até ao montante e nas condições que forem decididas pelo sócia.

Conferidas, está conforme.

9 de Dezembro de 2005. — A Escriturária Superior, Ana Nogueira
Teixeira Martins. 2012330096

CRISTOVÃO GUADALUPE, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua da Bouça, 41, Freixo de Cima, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula/identifi-
cação de pessoa colectiva n.º 507540638; inscrição n.º 1; número
e data da apresentação: 14/20051124.

Certifico que Cristovão Marques Guadalupe, solteiro, maior, cons-
tituiu a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma de Cristovão Guadalupe, Unipes-
soal, L.da

2 — Tem a sua sede na Rua da Bouça, 41, freguesia de Freixo de
Cima, concelho de Amarante.

3 — Por simples deliberação da gerência, poderá a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e serem
criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de represen-
tação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste em importação, exportação, representação
e comercialização de veículos automóveis.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de cinco
mil euros, representado por uma quota de igual valor nominal, per-
tencente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, que poderá não ser remunerada, e a
sua representação em juízo ou fora dele, cabe a um ou mais gerentes
eleitos por decisão do sócio, ficando desde já nomeado gerente ele
sócio único.
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2 — Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos, é suficiente a assinatura de um só gerente.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras sociedades
quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades reguladas
por leis especiais e em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá exigir ao sócio prestações suplementares de
capital, não podendo, contudo, essas prestações ser superiores, no seu
conjunto, a cinquenta mil euros.

ARTIGO 7.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam a prossecução do objecto
social.

Conferida, está conforme.

9 de Dezembro de 2005. — A Escriturária; Superior, Ana Nogueira
Teixeira Martins. 2012330100

CALRIFAR — INDÚSTRIA DE CALÇADO, S. A.

Sede: Quintã, Telões, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula/identifi-
cação de pessoa colectiva n.º 504299174; data da apresentação:
20050627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

20 de Dezembro de 2005. — O Segunda-Ajudante, Ana Lúcia da
Costa Vieira. 2003628959

JOTUNILD, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua do Padrão, 101, Travanca, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula/identifi-
cação de pessoa colectiva n.º 505668149; data da apresentação:
20050629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

20 de Dezembro de 2005. — O Segunda-Ajudante, Ana Lúcia da
Costa Vieira. 2010809769

LUSOFOLHAS — DERIVADOS DE MADEIRA, L.DA

Sede: Madriane, São Gonçalo, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula/identifi-
cação de pessoa colectiva n.º 506308464; data da apresentação:
20050627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

20 de Dezembro de 2005. — O Segunda-Ajudante, Ana Lúcia da
Costa Vieira. 2010821645

CELESTINO RIBEIRO, L.DA

Sede: Rua de 5 de Outubro, Vila Meã, Real, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula/identifi-
cação de pessoa colectiva n.º 501079149; data da apresentação:
20050624.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2004.

Está conforme o original.

20 de Dezembro de 2005. — O Segunda-Ajudante, Ana Lúcia da
Costa Vieira. 2010823982

ELITEX — SOCIEDADE DE INSTALAÇÕES
ELÉCTRICAS, L.DA

Sede: Corujeiras, Gondar, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1797/
010917; identificação de pessoa colectiva n.º 505689391; data da
apresentação: 040628.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas referentes à sociedade em epígrafe relati-
vos ao ano de 2003.

Conferida, está conforme o original.

29 de Outubro de 2004. — A Escriturária Superior, Ana Nogueira
Teixeira Martins. 2004969040

JOSÉ BEÇA FONSECA MENDES, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Ribeira, sem número, Oliveira, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 2022/
020528; identificação de pessoa colectiva n.º 506136361; data da
apresentação: 040622.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas referentes à sociedade em epígrafe relati-
vos ao ano de 2003.

Conferida, está conforme o original.

30 de Outubro de 2004. — A Escriturária Superior, Ana Nogueira
Teixeira Martins. 2007352583

BAIÃO

TUNA & SOARES — LAVANDARIA. L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Baião. Matrícula n.º 501/
020801; identificação de pessoa colectiva n.º 506260216; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 01/20051230.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado
seguinte acto de registo:

Pela inscrição n.º 2, foi registada a dissolução e encerramento da
liquidação.

Data da aprovação das contas: 30 de Dezembro de 2005.

Conferi. Está conforme.

6 de Janeiro de 2006. — O Segundo-Ajudante, Rui Mário Ribeiro
Ramalho. 2011245842

IMOCORI — IMOBILIÁRIA, CONSTRUÇÃO
E ENGENHARIA CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Baião. Matrícula n.º 507/
020904; identificação de pessoa colectiva n.º 506157229; averba-
mento n.º 01 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data das
apresentações: of. 01 e 02/20051229.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram regista-
dos os seguintes actos de registo:

Pelo averbamento n.º 01 à inscrição n.º 1 foi registada a cessação
de funções de gerente por parte de Zulmiro Ferreira Monteiro Cor-
reia.

Data: 29 de Novembro de 2005.
Causa: renúncia.
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Pela inscrição n.º 3 foi registada a alteração parcial do contrato,
tendo em consequência sido alterados os artigos 3.º e 4.º, os quais fi-
caram com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado e subscrito em dinheiro, é
de cinco mil euros e corresponde à soma de duas quotas, uma no valor
nominal de dois mil setecentos e cinquenta euros pertencente ao só-
cio Fernando António Ferreira Correia e uma outra no valor nominal
de dois mil duzentos e cinquenta euros pertencente ao sócio Zulmiro
Ferreira Monteiro Correia.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, remunerada ou não, fica afecta a um
ou mais gerentes, conforme for deliberado em assembleia geral.

2 — Permanece gerente António Francisco Corrêa, casado, núme-
ro de identificação fiscal 170585719 (acima identificado).

3 — A sociedade fica obrigada em todos os seus actos e contratos
com a intervenção de um gerente.

4 — Em ampliação dos poderes normais de gerência, os gerentes
poderão:

a) Comprar e vender viaturas automóveis;
b) Tomar de arrendamento quaisquer locais, bem como alterar ou

rescindir os respectivos contractos;
c) Celebrar contratos de locação;
d) Confessar, desistir e transigir em juízo.

O texto completo do contrato alterado, na sua redacção actualiza-
da ficou depositado na respectiva pasta.

Conferi. Está conforme.

6 de Janeiro de 2006. — O Segundo-Ajudante, Rui Mário Ribeiro
Ramalho. 2011245826

A & D — SERVIÇOS E INVESTIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Baião. Matrícula n.º 639/
20051230; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 02/
20051230.

Certifico que entre Alexandre Manuel Nogueira Pereira Gomes,
casado com Maria Dialina Neves Pinho Azevedo Pereira Gomes, na
comunhão de adquiridos e Maria Dialina Neves Pinho Azevedo Pe-
reira Gomes, casado com Alexandre Manuel Nogueira Pereira Gomes,
na comunhão de adquiridos, constituíram a sociedade em epígrafe, da
qual se publica o pacto:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma A&D — Serviços e Investimen-
tos, L.da

2 — A sua sede é no lugar dos Espinhosos, Gozende, freguesia de
Gove, concelho de Baião.

3 — Por simples deliberação da gerência pode a sede social ser
mudada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e se-
rem criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas de representa-
ção, no território nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem por objecto viticultura e exploração agríco-
la; produção e comercialização de vinhos; turismo em espaço rural;
desenvolvimento, industrialização, comercialização, importação e
exportação de equipamentos e sistemas electrónicos; consultoria e
programação informática; compra e venda de imóveis e revenda dos
adquiridos para esse fim; promoção e venda imobiliária; arrendamen-
to de bens imóveis; investimentos financeiros na aquisição, manuten-
ção e alienação de participações de capital noutras empresas; consul-
toria empresarial e de gestão.

2 — A sociedade poderá participar no capital de outras sociedades,
mesmo com objecto igual ou diferente do seu, em sociedades regula-
das por leis especiais ou em agrupamentos complementares de em-
presas.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
cinco mil euros, e encontra-se dividido em duas quotas iguais do valor
nominal de dois mil e quinhentos euros, cada, pertencentes uma a
cada um dos sócios Alexandre Manuel Nogueira Pereira Gomes e Maria
Dialina Neves Pinho Azevedo Pereira Gomes.

2 — Poderão ser exigidas aos sócios, prestações suplementares de
capital até ao montante global de cinco milhões de euros, mediante
deliberação unânime dos sócios em assembleia geral.

3 — Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que ela
carecer, mediante condições a fixar por deliberação da assembleia geral.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for
deliberado, fica afecta a um ou mais gerentes a designar em assem-
bleia geral.

2 — Ficam desde já designados gerentes os actuais sócios.
3 — Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos é

necessária a intervenção conjunta de dois gerentes.
4 — Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar e vender veículos automóveis;
b) Trespassar, tomar de arrendamento quaisquer locais, bem como

alterar ou rescindir os respectivos contratos;
c) Celebrar contratos de locação;
d) Confessar, desistir ou transigir em qualquer pleito, em juízo ou

em árbitros.
ARTIGO 5.º

A divisão e cessão de quotas entre sócios é livre. Nas demais ces-
sões a sociedade em primeiro lugar e os sócios em segundo, gozam do
direito de preferência.

ARTIGO 6.º

1 — A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes
casos:

a) Por acordo com o seu titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto, adjudicação em

juízo ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio deixar de comparecer ou de se fazer representar

nas assembleias gerais por mais de três anos consecutivos;
d) No caso de morte, interdição ou inabilitação.
2 — A quota amortizada poderá figurar no balanço como tal, bem

como poderão, posteriormente, por deliberação dos sócios serem cri-
adas uma ou mais quotas, destinadas a serem alienadas a um ou a al-
guns dos sócios ou a terceiros.

3 — Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último ba-
lanço aprovado.

ARTIGO 7.º

Os lucros líquidos, deduzidos da parte correspondente à reserva le-
gal, terão o destino que lhes for dado em assembleia geral.

Conferi. Está conforme.

6 de Janeiro de 2006. — O Segundo-Ajudante, Rui Mário Ribeiro
Ramalho. 2011245834

FELGUEIRAS

PREDIFELGUEIRAS — MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 3254/
051227; identificação de pessoa colectiva n.º 507569610; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 06/051227.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe entre Ana
Maria Alves da Silva e José Alberto da Silva Santos, que se rege pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a denominação de PREDIFELGUEIRAS —
Mediação Imobiliária, L.da, e tem a sua sede na Rua da Cegonheira,
Edifício Brasília, loja 2, freguesia de Margaride, concelho de Felguei-
ras.

2 — A gerência fica autorizada a deslocar a sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O obiecto da sociedade consiste em mediação imobiliária. Admi-
nistração de imóveis por conta de outrem.

ARTIGO 3.º

O capita 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.
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ARTIGO 4.º

1 — A administração da sociedade, bem como a sua representação,
cabem aos gerentes que vierem a ser designados em assembleia geral,
na qual será ainda deliberado se os mesmos auferirão ou não qualquer
remuneração, ficando desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

2 — Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos,
é suficiente a intervenção de um só gerente.

3 — Em ampliação dos seus poderes normais a gerência poderá:
a) Comprar, vender e permutar quaisquer bens móveis e imóveis;
b) Celebrar contratos de locação financeira;
c) Contrair empréstimos ou outro tipo de financiamentos e reali-

zar operações de crédito que sejam permitidas por lei, prestando as
garantias exigidas pelas entidades mutuantes.

ARTIGO 5.º

Carece do consentimento da sociedade a cessão de quotas a não
sócios.

ARTIGO 6.º

A amortização de quotas será permitida nos seguintes casos:
a) Por acordo com o seu titular;
b) Interdição ou insolvência do sócio;
c) Arresto, arrolamento ou penhora da quota, ou quando a mesma

for arrematada, adjudicada ou vendida em processo judicial, adminis-
trativo ou fiscal;

d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá participar em quaisquer sociedades, indepen-
dentemente do respectivo objecto.

Conferida, está conforme.

4 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Maria Olga Moreira
Ribeiro. 2007966069

BLACKOUT, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 3251/
051215; identificação de pessoa colectiva n.º 507558766; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 04/151205.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

CAPÍTULO I

Denominação, objecto e sede social

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação BLACKOUT, S. A.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto social a compra e venda de bens
imóveis e revenda dos mesmos adquiridos para esse fim. Indústria de
construção civil e empreitadas de obras públicas. Promoção imobili-
ária. Promoção de urbanizações e loteamentos. A administracão e
arrendamento de imóveis próprios. Exploração de empreendimentos
turísticos designadamente estabelecimentos hoteleiros. Actividades de
animação turística designadamente campos de golfe. Gestão de insta-
lações desportivas. Exploração agrícola, agro-pecuária, silvícola e
cinegética. Actividades de turismo no espaço rural, designadamente
agro-turismo.

ARTIGO 3.º

1 — A sociedade tem a respectiva sede no Largo de Manuel Balta-
sar, Apartado 1072, freguesia de Margaride, concelho de Felgueiras.

2 – O administrador poderá deslocar a sede social dentro do con-
celho de Felgueiras ou para concelho limítrofe deste.

CAPÍTULO II

Capital social e acções

ARTIGO 4.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
duzentos mil euros, representado por quarenta mil acções ao porta-
dor, de valor nominal de cinco euros cada uma.

2 — O capital social poderá ser elevado até duzentos mil euros,
por uma ou mais vezes, com o voto favorável do conselho fiscal e
por deliberação do conselho de administração, que fixará a norma,
condições de subscrição e as categorias de acções a emitir.

ARTIGO 5.º

1 — As acções são representadas por títulos de 1, 10, 50, 100,
500 ou 1000 acções, a todo o tempo substituíveis por agrupamentos
ou subdivisão, a expensas dos respectivos titulares.

2 — Os títulos, provisórios ou definitivos, representativos das ac-
ções deverão conter a assinatura do administrador único.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá adquirir acções e obrigações próprias, podendo
realizar sobre elas todas as operações que considere convenientes nos
termos e limites prescritos nas disposições legais aplicáveis, não con-
ferindo as acções assim adquiridas o direito de voto.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

Assembleia geral, administração e fiscalização

ARTIGO 7.º

1 — A assembleia geral da sociedade é constituída pelos accionis-
tas com direito a voto e pelos membros da mesa da assembleia geral,
do administrador único e pelo fiscal único, ainda que não accionistas.

2 — Os membros dos órgãos sociais consideram-se empossados logo
que tenham sido eleitos e permaneçam no exercício das suas funções
até à eleição de quem deva substituí-los.

ARTIGO 8.º

Têm direito a voto o accionista que reúna as seguintes condições:
a) Ser possuidor de, pelo menos, 100 acções ordinárias;
b) Ter, pelo menos, este número de acções depositadas na sede da

sociedade, ou numa instituição de crédito estabelecida em território
português, devendo o averbamento ou depósito ter sido efectuado até
10 dias antes da data fixada para a reunião da assembleia geral, no
caso de depósito em instituição de crédito, esta deverá dar conheci-
mento daquele depósito ao presidente da mesa da assembleia geral,
em documento devidamente assinado e endereçado para a sede social,
com pelo menos dois dias de antecedência da data fixada para a reu-
nião ou ser portador das mesmas quando pretender ingressar na as-
sembleia geral;

c) Se o administrador assim o entender, poderão participar nas
assembleias embora sem direito de voto, pessoas que exerçam na so-
ciedade cargos administrativos ou técnicos e cuja presença se repute
conveniente para esclarecimento de qualquer assunto.

ARTIGO 9.º

1 — A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente e
um secretário, eleitos pela assembleia geral por tês anos, sendo sem-
pre permitida a sua reeleição.

2 — Compete ao presidente da mesa convocar as assembléias ge-
rais pelo menos com 30 dias de antecedência, dirigir as reuniões, dar
posse ao administrador único e ao fiscal único, bem como exercer as
demais funções que lhe são conferidas pela lei e pelos presentes esta-
tutos.

3 — Ao secretário compete coadjuvar o presidente em todo o
expediente relativo às assembleias gerais.

ARTIGO 10.º

As assembleias gerais serão convocadas por anúncio publicitado nos
termos dos preceitos legais aplicáveis.

ARTIGO 11.º

1 — A assembleia geral só pode funcionar em primeira convoca-
tória quando estiverem presentes, ou representados, accionistas cujas
acções correspondam a, pelo menos, um terço do capital social.

2 — Porém é necessário que estejam presentes ou representados
accionistas cujas acções ordinárias representem, pelo menos, dois terços
do capital social para que a assembleia geral possa deliberar sobre:

a) Alteração do contrato social
b) Transformação, fusão ou dissolução da sociedade;
c) Aumento, redução ou reintegração do capital social;
d) Emissão de acções preferenciais sem voto ou de obrigações.
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ARTIGO 12.º

1 — As deliberações da assembleia geral serão tomadas por maio-
ria dos votos emitidos, salvo nos casos em que a lei define imperati-
vamente maior número de votos.

2 — A cada grupo de 100 acções ordinárias corresponde um voto,
tendo os accionistas tantos votos quanto os correspondentes à parte
inteira que resultar da divisão por 100 do número de acções que pos-
suem.

ARTIGO 13.º

A gestão e representação da sociedade será exercida por um admi-
nistrador único, accionista ou não, eleito trienalmente pela assem-
bleia geral.

ARTIGO 14.º

1 — Compete ao administrador único, sem prejuízo das demais
atribuições que lhe conferem a lei e estes estatutos:

a) Gerir todos os negócios sociais e efectuar todas as operações
relativas ao objecto social;

b) Representar a sociedade, em juízo ou fora dele, propor e con-
testar quaisquer acções, transigir e desistir das mesmas e comprometer-
-se em arbitragens. Para o efeito, o administrador único poderá dele-
gar os seus poderes num só mandatário;

c) Representar a sociedade em qualquer instância, repartição ou
organismo público;

d) Aprovar o orçamento e plano da empresa;
e) Adquirir, alienar, onerar ou permutar participações no capital

de outras sociedades ou a constituir;
f) Designar quaisquer outras pessoas, individuais ou colectivas, para

o exercício de cargos sociais noutras empresas;
g) Celebrar contratos de locação financeira mobiliária ou imobili-

ária nos temos e condições que entender convenientes, outorgando
todos os documentos que necessários à concretização dos mesmo.

2 — A sociedade obriga-se com a assinatura do administrador úni-
co.

ARTIGO 15.º

A discalização dos negócios da sociedade compete a um fiscal úni-
co, que terá um suplente devendo ambos serem revisores oficiais de
contas, a serem eleitos em assembleia geral, por períodos de três anos
renováveis.

ARTIGO 16.º

Caso seja decidido, as remunerações do administrador único serão
fixadas pela assembleia geral.

CAPÍTULO IV

Exercício social e aplicação dos resultados

ARTIGO 17.º

O exercício social coincide com o ano civil.

ARTIGO 18.º

1 — Os lucros apurados em cada exercício, depois de feitas as pro-
visões legalmente exigíveis e tecnicamente aconselháveis e aprova-
das as contas em assembleia geral ordinária, terão as seguintes aplica-
ções:

a) 5 % para constituição de reserva legal, enquanto não estiver
realizado ou sempre que seja necessário reintegrá-lo;

b) A parte restante para a constituição de outras reservas ou para
dividendos, nas percentagens que forem deliberadas em assembleia geral.

2 — A assembleia geral pode deliberar distibuir uma percentagem
do lucro apurado no exercício inferior à indicação no n.º 1 do
artigo 294.º do Código das Sociedades Comerciais.

CAPÍTULO V

Disposições finais e transitórias

ARTIGO 19.º

Por deliberação válida da assembleia geral poderão ser derrogados
os preceitos dispositivos no Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 20.º

São designados no primeiro período do contrato, para exercício
dos respectivos cargos sociais:

Mesa da assembleia geral: presidente — João Maria da Silva Ro-
cha; secretário: — José Maria da Silva Oliveira;

Administrador único: Manuela Maria Miranda Silva.
Fiscal único: efectivo — Gaspar Castro e Romeu Silva, número de

identificação de pessoa colectiva 504078500, SROC n.º 153, com sede
no Edifício Parque das Hortas, 220, M-N, Guimarães, representada
por Romeu José Fernandes da Silva, ROC n.º 812, número de identi-
ficação fiscal 151973997, com escritório no mesmo lugar da socie-
dade; suplente — Gaspar Vieira de Castro, casado, ROC n.º 557, nú-
mero de identificação fiscal 156805944.

ARTIGO 21.º

A assembleia geral pode deliberar nos termos e condições que fixar
na respectiva deliberação, a amortização de acções representativas
do capital social desde que estas sejam objecto de arresto, penhora,
arrolamento ou qualquer outra providencia judicial.

Os membros dos órgãos sociais cuja identificação não se mencio-
nou, são outorgantes nesta escritura, com os elementos de identifica-
ção mencionados.

Conferida, está conforme.

4 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Maria Olga Moreira
Ribeiro. 2007966107

COMPANHIA DAS PRATAS — COMÉRCIO DE OURO
E ARTIGOS DE OURIVESARIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1789/
981119; identificação de pessoa colectiva n.º 504282697; averba-
mento n.os 01 e 02 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 7; números e
data das apresentações: 01 e 04/211205.

Certifico a cessação de funções de gerentes dos ex-sócios Luís
Gonzaga Mendonça Teixeira e de Emília Zita Mendonça Teixeira,
em 20 de Dezembro de 2005, por haverem renunciado, e a transfor-
mação em sociedade unipessoal, cuja a redacção passa a ser a seguinte:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a denominação Companhia das Pratas —
Comércio de Ouro e Artigos de Ourivesaria, Unipessoal, L.da, com sede
no lugar de Bom Jesus de Barrosas, freguesia de Idães, concelho de
Felgueiras.

2 — A gerência fica autorizada a deslocar a sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na representação, comércio por grosso e a
retalho de ouro, artigos de ourivesaria, relógios, peças decorativas e
importação e exportação dos mesmos.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de cinco
mil euros e corresponde a uma quota de igual valor pertencente a ela
sócia.

ARTIGO 4.º

1 — A administração da sociedade, remunerada ou não conforme
for decidido pela sócia, bem como a sua representação, cabem à pró-
pria sócia, que desde já é nomeada gerente.

2 — Para obrigar 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 a própria sócia 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 própria, quando
necessária.

Conferida, está conforme.

4 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Maria Olga Moreira
Ribeiro. 2007966093
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PERES, NOGUEIRA & FERREIRA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2237/
010704; identificação de pessoa colectiva n.º 505490471; averba-
mento n.º 02 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 05/
221205.

Certifico a cessação de funções de gerente do ex-sócio Pedro Mi-
guel Moreira Nogueira, em 24 de Novembro de 2005, por haver re-
nunciado.

Conferida, está conforme.

4 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Maria Olga Moreira
Ribeiro. 2007969920

A. RIBEIROS & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 763/
890926; identificação de pessoa colectiva n.º 502223448; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 04/131205.

Certifico a dissolução e encerramento da liquidação.
Data de aprovação das contas: 6 de Dezembro de 2005.

Conferida, está conforme.

4 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Maria Olga Moreira
Ribeiro. 2007969637

SOCIEDADE DE MADEIRAS CARVALHO FRANCÊS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 719/
890224; identificação de pessoa colectiva n.º 502113308; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 05/131205.

Certifico a dissolução e encerramento da liquidação.
Data de aprovação das contas: 7 de Dezembro de 2005.

Conferida, está conforme.

4 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Maria Olga Moreira
Ribeiro. 2007969718

BORGES & REGO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 3181/
050720; identificação de pessoa colectiva n.º 503028916; averba-
mento n.º 01 à inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 03/
141205.

Certifico a cessação de funções de gerente do sócio Francisco
Manuel Nunes Leal Borges, em 18 de Novembro de 2005, por haver
renunciado.

Conferida, está conforme.

4 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Maria Olga Moreira
Ribeiro. 2007969734

FASPORT — PEÇAS, ACESSÓRIOS AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 3155/
050513; identificação de pessoa colectiva n.º 507262590; averba-
mento n.º 02 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 03/
121205.

Certifico a cessação de funções de gerente de Hélder Nicolau Fer-
nandes, em 28 de Novembro de 2005, por haver renunciado.

Conferida, está conforme.

4 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Maria Olga Moreira
Ribeiro. 2007969670

FÁTIMA FONSECA MARQUES — MALHAS
E CONFECÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2605/
020312; identificação de pessoa colectiva n.º 505722550; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 02/121205.

Certifico a dissolução e encerramento da liquidação.
Data de aprovação das contas: 2 de Dezembro de 2005.

Conferida, está conforme.

4 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Maria Olga Moreira
Ribeiro. 2007969653

CARLOS AMÉRICO — TÊXTEIS LAR, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 3252/
051221; identificação de pessoa colectiva n.º 507490053; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 07/211105.

Certifico que Carlos Américo Gonçalves Pereira constituiu a socie-
dade unipessoal em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

CLÁUSULA 1.A

1 — A sociedade adopta a firma Carlos Américo — Têxteis Lar,
Unipessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede no lugar de Bouça Chã, freguesia
de Borba de Godim, concelho de Felgueiras.

3 — Por simples decisão da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e, serem cri-
adas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de representa-
ção, no território nacional ou no estrangeiro.

CLÁUSULA 2.A

Constitui objecto da sociedade o exercício da actividade de comér-
cio de têxteis lar importação e exportação.

CLÁUSULA 3.A

O capital social é de € 5000, integralmente subscrito e realizado
em dinheiro, representado por uma quota de igual valor pertencente
ao único sócio.

CLÁUSULA 4.A

1 — A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete ao sócio único ou a não
sócio, ficando desde já nomeado gerente o sócio único Carlos Amé-
rico Gonçalves Pereira.

2 — Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos é necessária a intervenção/assinatura de um gerente.

CLÁUSULA 5.A

O sócio único está autorizado a fazer prestações suplementares de
capital social à sociedade até ao montante global de 10 vezes o capi-
tal social.

CLÁUSULA 6.A

O sócio único da sociedade pode modificar esta em sociedade por
quotas plural através da divisão e cessão da quota ou de aumento do
capital social por entrada de um novo sócio, nos termos do
artigo 270.º-D do Código das Sociedades Comerciais.

CLÁUSULA 7.A

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos per-
mitidos por lei.

CLÁUSULA 8.A

Os negócios jurídicos celebrados entre o sócio único e a sociedade
devem prosseguir a prossecução do objecto da sociedade.

CLÁUSULA 9.A

A sociedade dissolve-se por vontade do sócio único e nos casos
previstos na lei.

Conferida, está conforme.

4 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Maria Olga Moreira
Ribeiro. 2007969793

ARMINDO SOARES TEIXEIRA & C.A — MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 278/
780904; identificação de pessoa colectiva n.º 500698031; inscri-
ção n.º 17; número e data da apresentação: 08/211205.
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Certifico a alteração parcial do contrato, tendo em consequência
sido alterado o artigo 3.º da sociedade em epígrafe, cuja a redacção
passa a ser seguinte:

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto o exercício de mediação imobiliária.

Foi depositado o texto completo na sua redacção actualizada.

Conferida, está conforme.

4 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Maria Olga Moreira
Ribeiro. 2007969807

SANILIXA — IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO
E DECORAÇÃO DE CERÂMICAS E SANITÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2372/
010913; identificação de pessoa colectiva n.º 505770660; averba-
mento n.º 01 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e data das
apresentações: 02 e 03/231205.

Certifico a cessação de funções de gerentes de José de Sousa Perei-
ra David, Maria Manuela de Sousa David Ribeiro, David Henrique
Moreira de Sousa Pereira e de Augusto Ribeiro Lopes, em 19 de Se-
tembro de 2005, por haverem renunciado, e a nomeação como ge-
rentes de Fernando Lima da Costa, divorciado, Estradinha, Sendim,
Felgueiras e de Maria Paula da Silva Rodrigues Peixoto Freitas, casa-
da, Rua do Dr. José Summaville Soares, 17, 2.º, esquerdo, Fafe, em 19
de Setembro de 2005.

Conferida, está conforme.

4 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Maria Olga Moreira
Ribeiro. 2007969971

TISOAUTO — PEÇAS E ACESSÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 1358/
950718; identificação de pessoa colectiva n.º 503471500; averba-
mento n.º 01 à inscrição n.º 8 e inscrição n.º 11; números e data
das apresentações: 08 e 09/231205.

Certifico a cessação de funções de gerente de Cândida da Concei-
ção Durães Moreira, em 21 de Dezembro de 2005, por haver renun-
ciado, e a alteração parcial do contrato, tendo em consequência sido
alterados os artigos 4.º e 6.º da sociedade em epígrafe, cuja a redacção
passa a ser a seguinte:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de noven-
ta e nove mil setecentos e cinquenta e nove euros e cinquenta e oito
cêntimos, dividido em quatro quotas, sendo uma do valor nominal de
quarenta e nove mil oitocentos e setenta e nove euros e setenta e
nove cêntimos e outra do valor nominal de vinte e quatro mil oito-
centos e quarenta euros e catorze cêntimos. ambas pertencentes ao
sócio José Rui Pires Durães Moreira, outra do valor nominal de ca-
torze mil novecentos e sessenta e três euros e noventa e quatro cên-
timos, pertencente ao sócio Carlos Maria Pires Durães Moreira e outra
do valor nominal de dez mil setenta e cinco euros e setenta e um
cêntimos, pertencente ao sócio Sérgio remando Pires Durães Moreira.

ARTIGO 6.º

1 — A sociedade é administrada e representada por um mais ge-
rentes. conforme for deliberado em assembleia geral.

2 — Porém, continua designado gerente o sócio José Rui Pires
Durães Moreira.

3 — Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos,
é suficiente a assinatura de um só gerente.

Foi depositado o texto completo na sua redacção actualizada.

Conferida, está conforme.

4 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Maria Olga Moreira
Ribeiro. 2007969947

ALEXANDRINO PEIXOTO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 3257/
051230; identificação de pessoa colectiva n.º 507544013; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 03/301205.

Certifico que Alexandrino da Silva Peixoto constituiu a sociedade
unipessoal em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma de Alexandrino Peixoto, Unipessoal,
L.da, fica com sede no lugar de Tomadas, freguesia de Friande, conce-
lho de Felgueiras, e durará por tempo indeterminado, contando-se o
seu início desde o dia do registo definitivo deste contrato de consti-
tuição.

§ único. For simples deliberação da gerência, a sede da sociedade
poderá ser deslocada dentro do concelho de Felgueiras ou para loca-
lidade de outro concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a comercialização e reparação de
veículos automóveis nomeadamente a comercialização de veículos
novos e em estado de uso, sinistrados incluindo a sua aquisição para
efectuar reparação e posterior venda e ainda a comercializacão de
peças para veículos automóveis.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, constituindo uma única quota pertencente ao sócio Ale-
xandrino da Silva Peixoto.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá adquirir quotas noutras sociedades com objecto
diferente do seu ou reguladas por lei especial, em agrupamentos com-
plementares de empresas ou em agrupamentos europeus de interesse
económico, ficando-lhe, todavia, vedada a participação noutras socie-
dades unipessoais por quotas.

ARTIGO 5.º

Sempre que as necessidades de exercício social o justifiquem, fica
desde já prevista a possibilidade de o sócio único estabelecer presta-
ções suplementares de capital até ao montante global máximo de um
milhão de euros.

ARTIGO 6.º

A gerência social será exercida pelo sócio único Alexandrino da
Silva Peixoto, com ou sem remuneração conforme vier a ser delibe-
rado.

§ 1.º Pode o sócio único designar gerentes.
§ 2.º Para representar a sociedade e para a obrigar e vincular em

documentos, actos e contratos de qualquer natureza, basta a interven-
ção ou assinatura de qualquer um dos gerentes designados.

ARTIGO 7.º

Fica o sócio único autorizado a negociar com a própria sociedade
em todos os seus actos e contratos estritamente necessários à prosse-
cução do objecto social.

ARTIGO 8.º

É livre e não depende do consentimento da sociedade para se tor-
nar eficaz a cessão total e parcial de quotas, mas no caso de cessão
parcial esta será feita de acordo e com as consequências previstas no
artigo 270.º-D do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 9.º

Cevem ser consignadas em acta as decisões do sécio único, relati-
vas a todos os actos para os quais, nas sociedades por quotas em re-
gime de pluralidade de sócios, a lei determine a tomada de delibera-
ções em assembleia geral.

Disposição transitória

ARTIGO 10.º

Nos termos do n.º 4 do artigo 202.º do Código das Sociedades Co-
merciais, fica desde já a gerência autorizada a efectuar levantamentos
por conta do capital depositado, e levantamentos sem qualquer limi-
te, destinados ao pagamento de despesas com a constituição e registo
da sociedade, com a instalação da sua sede e com a aquisição de bens
necessários ao seu funcionamento.

§ único. Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 19.º e
no artigo 40.º do Código das Sociedades Comerciais, ficam correspon-
dentemente autorizados os actos e negócios referidos no corpo deste
artigo nono, ficando mais a gerência autorizada desde agora a cele-
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brar quaisquer outros negócios relativos à aquisição e à alienação
onerosa de bens para os fins compreendidos no objecto da sociedade.

Conferida, está conforme.

4 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Maria Olga Moreira
Ribeiro. 2008784398

ARIBETÃO — EMPRESA DE CONSTRUÇÕES CIVIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 789/
900213; identificação de pessoa colectiva n.º 502308621; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 05/281205.

Certifico a alteração parcial do contrato, tendo em consequência
sido alterado o artigo 3.º da sociedade em epígrafe, cuja a redacção
passa a ser a seguinte:

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a compra e venda de propriedade bem
como a revenda das adquiridas para esse fim. Indústria de construção
civil e obras publicas. Carpintaria. Fabricação de artigos de granito e
rocha.

Foi depositado o texto completo na sua redacção actualizada.

Conferida, está conforme.

4 de Janeiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Olga Moreira
Ribeiro. 2007969530

GALAPAGOS — ARTIGOS DE MODA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 3099/
050126; identificação de pessoa colectiva n.º 507096266; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 02/141205.

Certifico a alteração parcial do contrato, tendo em consequência
sido alterado o n.º 1 do artigo 3.º da sociedade em epígrafe, cuja a
redacção passa a ser a seguinte:

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
cinco mil euros, e está dividido em duas quotas iguais de dois mil e
quinhentos euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios Amé-
lia Emília Ferreira Alves Vieira e Ricardo Jorge Alves Vieira.

2 — ...............................................................................................
3 — ...............................................................................................

Foi depositado o texto completo na sua redacção actualizada.

Conferida, está conforme.

4 de Janeiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Olga Moreira
Ribeiro. 2007970929

CUALVO — CALÇADOS, ARTIGOS DE MODA
E ACESSÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 3084/
041227; identificação de pessoa colectiva n.º 507124219; inscri-
ção n.º 2; averbamento n.º 01 à inscrição n.º 1; números e data das
apresentações: 04 e 05/271205.

Certifico a alteração parcial do contrato, tendo em consequência
sido alterados os artigos 1.º, n.º 1, 2.º e 4.º da sociedade em epígrafe,
cuja a redacção passa a ser seguinte:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a denominação CUALVO — Calçados, Ar-
tigos de Moda e Acessórios, L.da

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no fabrico, comércio, importação
e exportação de calçado, vestuário, têxteis, e artigos de moda e aces-
sórios.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade compete a um ou mais gerentes elei-
tos em assembleia geral.

2 — Porém, fica desde já designada gerente Olga Maria Pinheiro
Mendes, divorciada, residente no lugar da Rebela, freguesia de Várzea,
concelho de Felgueiras.

3 — A sociedade fica vinculada com a assinatura de um gerente.

Mais certifico a cessação de funções de gerente do sócio Ricardo
André Mendes da Cunha, em 5 de Dezembro de 2005, por haver re-
nunciado.

Foi depositado o texto completo na sua redacção actualizada.

Conferida, está conforme.

4 de Janeiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Olga Moreira
Ribeiro. 2007966115

RUCO LINE — CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 2450/
011030; identificação de pessoa colectiva n.º 505767759; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 06/131205.

Certifico o aumento de capital de 5000 euros para 748 196,86
euros, tendo em consequência sido alterado o artigo 3.º da sociedade
em epígrafe, cuja a redacção passa a ser a seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de sete-
centos e quarenta e oito mil cento e noventa e seis euros e oitenta e
seis cêntimos, dividido em duas quotas iguais, com o valor nominal de
trezentos e setenta e quatro mil noventa e oito euros e quarenta e
três cêntimos, cada uma, pertencente uma ao sócio Joaquim Fernan-
do de Melo e outra à sócia Maria Alice da Costa Marinho Melo.

Foi depositado o texto completo na sua redacção actualizada.

Conferida, está conforme.

4 de Janeiro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Maria Olga Moreira
Ribeiro. 2007969726

PAÇOS DE FERREIRA

MARCO VALENTE — INDÚSTRIA DE MOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 02399/051025; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
09/051025.

Certifico que entre Marco Jorge de Sousa Valente e mulher, Teresa
Clara Barros Lopes, casados na comunhão de adquiridos, residentes
na Rua do Engenheiro Alexandra Aranha, Edifício Varandas de Siste-
lo, 95, Paços de Ferreira, foi constituída a sociedade em epígrafe, que
se rege pelos seguintes artigos:

1.º

A sociedade adopta a firma Marco Valente — Indústria de Mobi-
liário, L.da

2.º

1 — A sua sede é na Rua de Além, freguesia de Penamaior, conce-
lho de Paços de Ferreira.

2 — A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, bem como poderá criar sucur-
sais, agências, delegações ou outras formas locais de representação no
território nacional ou no estrangeiro.

3.º

A sociedade tem por objecto o indústria de mobiliário.

4.º

1 — O capital social subscrito em dinheiro é de cinquenta mil eu-
ros, e está dividido em duas quotas, sendo uma quarenta e sete mil e
quinhentos euros pertencente ao sócio Marco Jorge de Sousa Valente
e uma de dois mil e quinhentos euros pertencente à sócia Teresa Cla-
ra Barros Lopes.

2 — Cada um dos sócios já realizou cinquenta por cento do valor
da sua quota em dinheiro, devendo realizar os restantes cinquenta por
cento, também em dinheiro no prazo máximo de dois anos a contar
desta data.
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3 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de duzentos e cinquenta mil euros.

4 — Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

5.º

1 — A administração e representação da sociedade, remunerada ou
não, conforme for deliberado em assembleia geral, fica afecta a um
ou mais gerentes a designar em assembleia geral.

2 — Porém fica desde já nomeado gerente o sócio Marco Jorge
Sousa Valente.

3 — Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos é
necessária a assinatura do indicado gerente.

4 — Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar e vender viaturas automóveis;
b) Tomar de arrendamento quaisquer locais, bem como alterar ou

rescindir os respectivos contratos;
c) Celebrar contratos de locação;
d) Contrair empréstimos ou outros tipos de financiamentos e rea-

lizar operações de crédito que sejam permitidas por lei, prestando as
garantias exigidas pelas entidades mutuantes.

6.º

A sociedade poderá adquirir participações como sócia de responsa-
bilidade limitada em sociedades com objecto diferente do seu, em
sociedades reguladas por leis especiais e em agrupamentos comple-
mentares de empresas.

7.º

A cessão total ou parcial de quotas entre sócios é livremente per-
mitida; a favor de estranhos fica dependente do consentimento ex-
presso da sociedade, à qual é reservado o direito de preferência em
primeiro lugar e em segundo lugar aos sócios não cedentes.

8.º

1 — A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes
casos:

a) Por acordo como seu titular;
b) Penhora, arresto ou qualquer outra forma de apreensão judicial

da quota;
c) Falência ou insolvência do seu titular;
d) Quando o respectivo titular deixar de comparecer ou se fazer

representar em assembleias gerais por mais de três anos consecutivos.
2 — A quota amortizada poderá figurar no balanço como tal, bem

como poderão, posteriormente, por deliberação dos sócios, serem cria-
das uma ou mais quotas, destinadas a serem alienadas a um ou a algum
dos sócios ou a terceiros.

Está conforme.

23 de Novembro de 2005. — A Ajudante, Lurdes Augusta
Fernandes Batista. 2008693830

PAREDES

ALLISON PORTUGAL — SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula/identifica-
ção de pessoa colectiva n.º 507565460; inscrição n.º 1; número e
data da apresentação: 08/20051223.

Certifico que a sociedade Allison S. p. A., com sede em Via Prima
Strada, 35 Z.I. Cap. 35100, Pádua, Itália, constituiu a sociedade em
epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Allison Portugal — Sociedade
Unipessoal, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Praça do Capitão Torres Mei-
reles, 50, freguesia de Castelões de Cepeda, concelho de Paredes.

3 — Por simples deliberação da Gerência, a sede da sociedade po-
derá ser alterada para o mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

1 — A sociedade tem por objecto a comercialização, distribuição e
agência de armações e óculos de qualquer tipo, espécie e material, de
todo o tipo de produtos ópticos, bem como de artigos de vestuário,
calçado, relógios, canetas, esferográficas e afins.

2 — A sociedade poderá desenvolver as actividades constantes do
objecto social, de modo directo ou indirecto, mediante a titularidade

de acções ou participações em sociedades com objecto idêntico ou
análogo.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de € 5000, e está representado por uma só quota pertencente à sócia
única ALLISON, S. p. A.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunerada
ou não, conforme for deliberado em assembleia geral, poderá recair
sobre uma ou mais pessoas, sócias ou não.

2 — A sociedade obriga-se pela assinatura de um gerente ou de um
ou mais procuradores mandatados para o efeito, por decisão da sócia
única.

3 — Em especial compete à gerência:
a) Constituir mandatários da sociedade;
b) Confessar, desistir ou transigir em quaisquer acções bem como

comprometer-se com árbitros;
c) Tomar de arrendamento quaisquer locais para a sociedade, inde-

pendentemente de prazo, assim como alterar, denunciar e resolver os
respectivos contratos.

4 — É expressamente proibido ao gerente obrigar a sociedade em
actos estranhos à sociedade, nomeadamente, fianças, abonações, le-
tras de favor ou quaisquer outros de idêntica natureza.

ARTIGO 5.º

Poderá ser exigida à sócia única a realização de prestações suple-
mentares de capital, nos termos e condições a definir em sede de
decisão da sócia única até ao montante global correspondente ao
décuplo do capital social.

ARTIGO 6.º

A sócia única pode fazer-se representar nas assembleias por quais-
quer pessoas, sem prejuízo de cada instrumento de representação só
poder ser utilizado para a assembleia para a qual foi criado.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá subscrever ou adquirir, por qualquer título, quo-
tas representativas de capital, de outras sociedades, podendo, designa-
damente, realizar, sobre aquelas quotas, quaisquer operações necessá-
rias e convenientes aos interesses sociais.

ARTIGO 8.º

O exercício anual da sociedade iniciar-se-á a 1 de Janeiro e termi-
nará a 31 de Dezembro.

Disposição transitória

Ficam desde já designados gerentes Andrea Casiglieri, solteiro, maior,
de nacionalidade italiana e residente em Via F.lli Cervi, 19/M, Vigon-
za, Pádua, em Itália, e Corrado Moro, viúvo, de nacionalidade italia-
na e residente em Via Pasubio 5/4, Noventa, Pádua, em Itália.

Está conforme.

30 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Filomena
Ribeiro da Costa Nunes. 2009872525

LAVANDARIA LORDÁGUA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula/identifica-
ção de pessoa colectiva n.º 505374366; averbamento n.º 1 à ins-
crição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e data das apresentações: 01
e 02/20051125.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

1 — Cessação de funções de gerente por parte de Marco Anselmo
Barbosa Coelho, por renúncia em 22 de Novembro de 2005;

2 — Foi alterada a redacção dos artigos 3.º e 4.º do pacto, cujo teor
passou a ser o seguinte:

3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de sete
mil euros, e está dividido em quatro quotas, duas iguais do valor no-
minal de mil setecentos e cinquenta euros, pertencentes ao sócio
Manuel Fernando Martins Moreira, e outras duas iguais do valor no-
minal de mil setecentos e cinquenta euros, pertencentes a sócia Ma-
ria Nadir Pinhal de Lima Ramos Moreira.
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4.º

2 — Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos
é suficiente assinatura de um gerente.

Foi depositado na pasta respectiva o texto completo do contrato
alterado na sua redacção actualizada.

Está conforme.

27 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Filomena
Ribeiro da Costa Nunes. 2009872460

NORTINTERIORES — COMÉRCIO DE MÓVEIS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula/identifica-
ção de pessoa colectiva n.º 505210711; inscrição n.º 04; número e
data da apresentação: 09/20051227.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe (anteriormente
designada por NORTINTERIORES — Comércio de Móveis, L.da), foi
registada a transformação em sociedade unipessoal por quotas, cujo
pacto passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma de NORTINTERIORES — Comércio
de Móveis, Unipessoal, L.da, tem a sua sede na Rua do Campo de Tiro,
104, da freguesia de Rebordosa, concelho de Paredes.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na comercialização e fabricação de mó-
veis e artigos de decoração para o lar.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de cinco mil euros, está
dividido em duas quotas, sendo uma do valor nominal de quatro mil e
novecentos euros e outra do valor nominal de cem euros pertencen-
tes ao sócio único Joaquim Fernando Ribeiro da Rocha.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for decidi-
do pelo sócio único, será exercida por um gerente ou mais a nomear.

1 — A sociedade obriga-se pela assinatura de um gerente.
2 — É gerente ele sócio único.

ARTIGO 5.º

A sociedade autoriza a celebração de negócios entre o sócio único
e a sociedade; no entanto, tais negócios devem servir a prossecução
do objecto da sociedade e revestir a forma escrita.

ARTIGO 6.º

No caso de morte do sócio único, os seus herdeiros nomearão de
entre eles um que os represente a todos na sociedade enquanto a quo-
ta permanecer indivisa.

ARTIGO 7.º

Por decisão do sócio único, a sociedade pode ser convertida numa
sociedade plural por quotas através da divisão e cessão da quota ou
aumento de capital social por entrada de um novo sócio.

ARTIGO 8.º

A sociedade dissolver-se-á nos casos previsto por lei e ainda me-
diante decisão do seu sócio único.

ARTIGO 9.º

O exercício anual coincide com o ano civil.

Está conforme.

29 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Filomena
Ribeiro da Costa Nunes. 2009872541

REIS & PENNA — ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula/identifica-
ção de pessoa colectiva n.º 506111857; inscrição n.º 3 e averba-

mento n.º 1 à inscrição n.º 1; números e datas das apresentações:
5/20051215 e 01/20051227.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Designação de Sandra Cristina Fraga dos Reis para gerente.
Data da deliberação: 1 de Abril de 2004.
Cessação de funções de gerentes por parte de Alda da Conceição

dos Santos Pinto Fraga Reis e de Joaquim António dos Reis Bravo.
Causa: renúncia.
Data: 17 de Dezembro de 2005.

Está conforme.

28 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Filomena
Ribeiro da Costa Nunes. 2009872622

MIGUEL ROCHA & SANTOS — MOBILIÁRIO, COZINHAS
E CARPINTARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula/identifica-
ção de pessoa colectiva n.º 507553918; inscrição n.º 1; número e
data da apresentação: 06/20051223.

Certifico que entre Miguel José da Silva Rocha, casado com Maria
Alice de Sousa Pereira Rocha, sob o regime da comunhão de adquiri-
dos, e José Augusto Pereira dos Santos, casado com Maria Adelina
Alves, sob o regime da comunhão de adquiridos, foi constituída a
sociedade em epígrafe, que se rege pelo teor do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma de Miguel Rocha & Santos — Mobili-
ário, Cozinhas e Carpintaria, L.da, tem a sua sede no lugar de Fontes,
freguesia de Sobrosa, concelho de Paredes.

§ único. Por simples deliberação da gerência, poderá a sede social
ser transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe, ficando ainda autorizada a criar sucursais, agênci-
as, filiais ou quaisquer outras formas de representação social em Por-
tugal ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto: actividades de carpintaria; fabricação
de obras de madeira; fabricação de mobiliário de cozinha; fabricação
de mobiliário de madeira; montagem de trabalhos de carpintaria e de
caixilharia; e serralharia civil.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de vinte e
cinco mil euros, está dividido em duas quotas iguais, do valor nominal
de doze mil e quinhentos euros cada, pertencentes uma a cada um dos
sócios Miguel José da Silva Rocha e José Augusto Pereira dos Santos.

ARTIGO 4.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal até cem vezes o montante do capital social.

ARTIGO 5.º

1 — A gerência social fica afecta a sócios e ou a não sócios, no-
meados em assembleia geral, e com ou sem remuneração, conforme
for deliberado igualmente em assembleia geral.

2 — Não obstante o disposto no número anterior, ficam desde já
nomeados gerentes os sócios Miguel José da Silva Rocha e José Au-
gusto Pereira dos Santos.

3 — Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos é
necessária a assinatura conjunta de dois gerentes.

4 — Em ampliação dos poderes normais a gerência poderá:
a) Dar e tomar de arrendamento quaisquer bens para a sociedade,

independentemente do prazo, alterar ou rescindir os respectivos con-
tratos;

b) Adquirir por trespasse ou por concessão de exploração, quais-
quer estabelecimentos comerciais e industriais;

c) Comprar, vender e permutar veículos automóveis de ou para a
sociedade, outros móveis ou imóveis, assinando os respectivos con-
tratos;

d) Assinar quaisquer contratos de leasing ou de aluguer de longa
duração;

e) Confessar, desistir e transigir em juízo.
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ARTIGO 6.º

É livre a cessão de quotas entre os sócios; porém, a favor de estra-
nhos, carece do consentimento da sociedade, a qual tem direito de
preferência em primeiro lugar e os sócios não cedentes, em segundo
lugar.

ARTIGO 7.º

1 — A sociedade poderá amortizar quotas nos seguintes casos:
a) Com o consentimento do seu titular;
b) Interdição de qualquer sócio;
c) Quando, em partilha por divorcio ou por separação judicial de

bens, a quota não for adjudicada ao sócio titular;
d) Quando a quota for arrestada, arrolada, penhorada ou, em geral,

apreendida judicial ou administrativamente.
2 — Salvo disposição legal imperativa em sentido diverso a con-

trapartida da amortização será o valor que para a, quota resultar do
último balanço aprovado e será paga pela forma aprovada em assem-
bleia geral que deliberar a amortização.

3 — A quota amortizada figurará como tal no balanço, podendo,
porém, os sócios deliberar que em vez da quota amortizada sejam
criadas uma ou mais quotas, destinadas a serem alienadas a um ou mais
sócios ou a terceiros.

ARTIGO 8.º

Os lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para a reserva legal, terão o destino que vier a ser delibera-
do em assembleia geral.

ARTIGO 9.º

As assembleias gerais, sempre que a lei não prescreva outras for-
malidades especiais, serão convocadas por cartas registadas, com avi-
so de recepção, dirigidas aos sócios com a antecedência mínima de
15 dias.

ARTIGO 10.º

O exercício anual coincide com o ano civil.

Está conforme.

30 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Filomena
Ribeiro da Costa Nunes. 2009872509

INÁCIA & LEÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula/identifica-
ção de pessoa colectiva n.º 503599808; inscrição n.º 4; número e
data da apresentação: 01/20051222.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
mudança de sede para a Rua de Rebolido, 19, freguesia de Gondalães,
concelho de Paredes.

Foi depositado, na pasta respectiva, o texto completo do contrato
alterado na sua redacção actualizada.

Está conforme.

30 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Filomena
Ribeiro da Costa Nunes. 2009859901

LUZ CAMPOS & CAMPOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula/identifica-
ção de pessoa colectiva n.º 503831417; averbamento n.º 01 à ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 04/20051223.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação de funções de gerente por parte de Alberto da Luz Campos.

Causa: renúncia.
Data: 30 de Março de 2005.

Está conforme.

28 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Filomena
Ribeiro da Costa Nunes. 2009872584

CAMPOS & LUZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula/identifica-
ção de pessoa colectiva n.º 503831220; averbamento n.º 01 à ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 05/20051223.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação de funções de gerente por parte de Alberto da Luz Campos.

Causa: renúncia.
Data: 30 de Março de 2005.

Está conforme.

28 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Filomena
Ribeiro da Costa Nunes. 2009872614

GRAÇA LOURENÇO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula/identifica-
ção de pessoa colectiva n.º 503705160; averbamento n.º 2 à ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 02/20051227.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
mudança de sede para a Rua da Estrada Nacional n.º 209, 207, fregue-
sia de Lordelo, concelho de Paredes.

Foi depositado, na pasta respectiva, o texto completo do contrato
alterado na sua redacção actualizada.

Está conforme.

28 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Filomena
Ribeiro da Costa Nunes. 2009872495

BAR A. PINTO DA COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula/identifica-
ção de pessoa colectiva n.º 504249797; averbamento n.º 1 à ins-
crição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e data das apresentações: of.
02 e 03/20051223.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

1 — Cessação de funções de gerente por parte de Paulo Jorge Pin-
to da Costa.

Causa: renúncia.
Data: 13 de Dezembro de 2005.
2 — Alterada a redacção dos artigos 4.º e 8.º do pacto, cujo teor

passou a ser o seguinte:
ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de sete mil
e quinhentos euros, representado por duas quotas, uma no valor no-
minal de sete mil euros, pertencente ao sócio Carlos Almeida, e outra
de valor nominal de quinhentos euros, pertencente à sócia Ana Mo-
reira.

ARTIGO 8.º

1 — ..............................................................................................
2 — Fica desde já designado gerente o sócio Carlos Almeida.
3 — Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos é

suficiente a assinatura de um gerente.

Foi depositado na pasta respectiva o texto completo do contrato
alterado na sua redacção actualizada.

Está conforme.

29 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Filomena
Ribeiro da Costa Nunes. 2009872517

ACOMÓVEIS, MOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 02195/
20000508; identificação de pessoa colectiva n.º 504931962; data
da apresentação: 20051230.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos referentes à prestação de contas do exercício
do ano de 2004.

5 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Ludovina da
Conceição Sousa Carvalho Seabra. 2009872347
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ANTÓNIO JORGE & OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 01720/
19990930; identificação de pessoa colectiva n.º 503965537; data
da apresentação: 20051230.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos referentes à prestação de contas do exercício
do ano de 2004.

5 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Ludovina da
Conceição Sousa Carvalho Seabra. 2009872355

ELISA & JÚLIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula/identifica-
ção de pessoa colectiva n.º 503790630; inscrição n.º 4;  número e
data da apresentação: 03/20051227.

Certifico que foi registada a dissolução e encerramento da liquida-
ção da sociedade em epígrafe, cujas contas foram aprovadas em 15 de
Dezembro de 2005.

Está conforme.

28 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Filomena
Ribeiro da Costa Nunes. 2009872533

PENAFIEL

MANUEL COELHO MOREIRA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 02296/
20020809; identificação de pessoa colectiva n.º 505623714; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 2/20051223.

Certifico que pelo averbamento n.º 1 à inscrição acima referida a
sociedade em epígrafe alterou a sede do concelho de Penafiel para o
concelho de Marco de Canaveses, para o lugar de Cruz do Vale, Vila
Boa de Quires.

Conferida, está conforme.

29 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Antónia Maria
Cardoso da Silva. 2009567862

RUI & ZEFERINO AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 02758/
20051227; identificação de pessoa colectiva n.º P 507555210;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20051227.

Certifico que entre Rui Miguel Nunes de Barros Leal e Zeferino
Alexandre Gonçalves da Rocha foi constituída a sociedade em epígra-
fe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma de Rui & Zeferino Auto, L.da, tem a
sua sede no lugar de São Tomé, freguesia de Rans, concelho de Pena-
fiel.

§ único. Por simples deliberação da gerência, poderá a sede social
ser transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe, ficando ainda autorizada a criar sucursais, agênci-
as, filiais ou quaisquer outras formas de representação social.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços de mecânica
automóvel.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, está dividido em duas quotas iguais, do valor nominal de
dois mil e quinhentos euros cada, tituladas uma em nome de cada um
dos sócios Rui Miguel Nunes de Barros Leal e Zeferino Alexandre
Gonçalves da Rocha.

ARTIGO 4.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal até cinco vezes o montante do capital social.

ARTIGO 5.º

1 — A gerência social fica afecta a sócios e ou a não sócios, no-
meados em assembleia geral e com ou sem remuneração, conforme
for deliberado igualmente em assembleia geral.

2 — Não obstante o disposto no número anterior, ficam desde já
nomeados gerentes os sócios Rui Miguel Nunes de Barros Leal e Ze-
ferino Alexandre Gonçalves da Rocha.

3 — Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos é
necessária a assinatura de dois gerentes.

4 — Em ampliação dos poderes normais a gerência poderá:
a) Dar e tomar de arrendamento quaisquer bens para a sociedade,

independentemente do prazo, alterar ou rescindir os respectivos con-
tratos;

b) Adquirir por trespasse ou por concessão de exploração, quais-
quer estabelecimentos comerciais e industriais;

c) Comprar, vender e permutar veículos automóveis de ou para a
sociedade, outros móveis ou imóveis, assinando os respectivos con-
tratos;

d) Assinar quaisquer contratos de leasing ou de aluguer de longa
duração;

e) Confessar, desistir e transigir em juízo.

ARTIGO 6.º

É livre a cessão de quotas entre os sócios; porém, a favor de estra-
nhos carece do consentimento da sociedade, a qual tem direito de
preferência em primeiro lugar e os sócios não cedentes em segundo
lugar.

ARTIGO 7.º

Os lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para a reserva legal, terão o destino que vier a ser delibera-
do em assembleia geral.

ARTIGO 8.º

As assembleias gerais, sempre que a lei não prescreva outras for-
malidades especiais, serão convocadas por cartas registadas, com avi-
so de recepção, dirigidas aos sócios com a antecedência mínima de
15 dias.

ARTIGO 9.º

O exercício anual coincide com o ano civil.

Conferida, está conforme.

30 de Dezembro de 2005. — O Ajudante Principal, Artur Alberto
de Oliveira Araújo. 2003987509

PLASTICELSIA — INDÚSTRIA PLÁSTICA, L.DA

Sede: Zona Industrial de Penafiel, Guilhufe, freguesia
de Guilhufe, concelho de Penafiel, distrito do Porto, 4560 Penafiel

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula/identifi-
cação de pessoa colectiva n.º 502134925; inscrição n.º 4; número
e data da apresentação: 2/20051227.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 21 de Dezembro de 2005.

Conferida, está conforme.

5 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Antónia Maria
Cardoso da Silva. 2009577175

CANTINHO DOS LEITÕES — RESTAURANTE, L.DA

Sede: Bouças, Edifício Recezinhos, lojas 1, 2, 3, São Mamede de
Recezinhos, freguesia de Recezinhos (São Mamede),  concelho
de Penafiel, distrito do Porto, 4560 São Mamede de Recezinhos.

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula/identifi-
cação de pessoa colectiva n.º 506470601; inscrição n.º 2; número
e data da apresentação: 7/20051223.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 20 de Dezembro de 2005.

Conferida, está conforme.

5 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Antónia Maria
Cardoso da Silva. 2009577159
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NORFIVE — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 02757/
20051223; identificação de pessoa colectiva n.º P 507537246;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/20051223.

Certifico que entre Vítor Manuel do Couto Resende, Rui Filipe de
Sousa Alves, Joaquim Américo Sousa da Silva e José Arménio Sousa
da Silva foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo se-
guinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma NORFIVE — Construções, L.da, e tem
a sua sede na Rua das Bouças, 1.º, direito, freguesia de Recezinhos
(São Mamede), concelho de Penafiel.

2.º

Por simples deliberação da gerência, poderá a sede social ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como
serem criadas sucursais, filiais, agências ou qualquer outra forma de
representação local.

3.º

A sociedade tem por objecto construção civil e obras públicas;
compra e venda de imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim;
comércio, importação e exportação de materiais de construção civil.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de vinte e
cinco mil euros, e corresponde à soma de quatro quotas: três de valo-
res nominais iguais de cinco mil euros pertencentes uma a cada um
dos sócios Vítor Manuel do Couto Resende, Rui Filipe de Sousa Alves
e Joaquim Américo Sousa da Silva e uma outra no valor nominal de
dez mil euros pertencente ao sócio José Arménio Sousa da Silva.

5.º

A administração e a representação da sociedade incumbem aos sócios
e não sócios.

Ficam desde já nomeados gerentes Vítor Manuel do Couto Resen-
de, Joaquim Américo Sousa da Silva e Pedro Manuel da Silva Ferraz,
solteiro, maior, natural da freguesia de Recezinhos (São Mamede),
concelho de Penafiel, onde reside no lugar de Bouças.

A sociedade obriga-se nos seus actos e contratos pelas assinaturas
de dois gerentes, sendo sempre obrigatória a assinatura do gerente Pedro
Manuel da Silva Ferraz.

6.º

A divisão e cessão de quotas, total ou parcial, é livre entre os só-
cios, quando a favor de estranhos fica dependente do consentimento
da sociedade, tendo o sócio não cedente direito de preferência.

7.º

As assembleias gerais serão convocadas por cartas registadas dirigi-
das aos sócios, com a antecedência mínima de 15 dias.

A gerência fica desde já autorizada a levantar o capital social de-
positado para pagamento de despesas, bem como para aquisição de
bens e equipamentos.

Conferida, está conforme.

30 de Dezembro de 2005. — O Ajudante Principal, Artur Alberto
de Oliveira Araújo. 2009577167

L. F. S. AZEVEDO — SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 02756/
20051223; identificação de pessoa colectiva n.º P 507363876;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/20051223.

Certifico que foi constituída por Luís Filipe Soares de Azevedo a
sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma L. F. S. Azevedo — Sociedade Unipes-
soal, L.da, contribuinte n.º 507363876, tem a sua sede no lugar de
Padim, freguesia de Oldrões, concelho de Penafiel.

§ único. Poderão ser criadas sucursais, agências, delegações ou ou-
tras formas locais de representação em qualquer parte do território
nacional, bem como deslocar a sua sede dentro do mesmo concelho
ou para concelho limítrofe, onde e quando julgar conveniente.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste em construção e engenharia civil.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, representado por uma quota de valor nominal de cinco mil
euros, pertencente ao sócio Luís Filipe Soares de Azevedo.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for decidi-
do pelo sócio único, será exercida por um gerente ou mais gerentes,
a nomear.

1 — Fica desde já nomeado gerente o sócio único Luís Filipe Soa-
res de Azevedo.

2 — A sociedade obriga-se pela assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

Poderão ser celebrados negócios entre o sócio único e a sociedade;
no entanto tais negócios devem servir a prossecução do objecto da
sociedade.

ARTIGO 6.º

Por decisão do sócio único poderão ser exigidas prestações de ca-
pital até ao décuplo do capital social.

ARTIGO 7.º

Por decisão do sócio único, a sociedade pode ser convertida numa
sociedade por quotas plural, através de cessão de quota ou aumento de
capital social por entrada de um novo sócio.

ARTIGO 8.º

No caso de morte do sócio único, os seus herdeiros nomearão de
entre eles um que os represente a todos na sociedade, enquanto a quota
permanecer indivisa.

ARTIGO 9.º

O sócio único declara que não é detentor de qualquer outra socie-
dade comercial unipessoal por quotas.

ARTIGO 10.º

A sociedade dissolver-se-á nos casos previstos na lei e ainda medi-
ante decisão do seu sócio único.

Conferida, está conforme.

30 de Dezembro de 2005. — O Ajudante Principal, Artur Alberto
de Oliveira Araújo. 2009576578

COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE SANTO ADRIÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 00410/
870121; identificação de pessoa colectiva n.º 501775102; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 4/20051221.

Certifico que pela inscrição acima referida foi efectuado o aumen-
to de capital da sociedade em epígrafe, de € 3990,38 para € 6000,
tendo em consequência alterado o artigo 3.º do respectivo contrato,
ficando com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de seis mil euros, dividido em cinco quotas, uma do valor
nominal de três mil setecentos e cinquenta euros pertencente à sócia
Ana Gomes Almeida, duas do valor nominal de setecentos e quarenta
e oito euros e vinte cêntimos cada uma, pertencentes uma a cada um
dos sócios Albino Manuel Almeida da Silva (bem próprio) e José Luís
Almeida da Silva (bem próprio) e duas do valor nominal de trezentos
e setenta e seis euros e oitenta cêntimos cada uma, pertencentes uma
a cada um dos sócios Albino Manuel Almeida da Silva (bem comum)
e José Luís Almeida da Silva (bem comum).

O texto do contrato, na sua redacção actualizada, ficou depositado
na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

30 de Dezembro de 2005. — O Ajudante Principal, Artur Alberto
de Oliveira Araújo. 2009567889
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PORTO — 2.A SECÇÃO

STOCKOPTICA — IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
DE ARTIGOS DE ÓPTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 38 159/830902; identificação de pessoa colectiva
n.º 501396470; data da apresentação: 29062005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004 referentes à so-
ciedade em epígrafe.

21 de Setembro de 2005. — A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004087943

PÓVOA DE VARZIM

MARCO PAULO CATARINO — UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 03764/20051215; identificação de pessoa colectiva
n.º P 507526970; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
1/15122005.

Certifico que, por documento particular de 15 de Dezembro de 2005,
foi constituída por Marco Paulo Dias Catarino, casado com Maria de
Fátima Lopes Pereira Catarino, na comunhão de adquiridos, a socie-
dade unipessoal em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato social:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de Marco Paulo Catarino —
Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua da Mata, Edifício Rebelo,
212, rés-do-chão, direito, freguesia de Aver-o-Mar, concelho da Pó-
voa de Varzim.

Ponto único. Por simples decisão, a gerência da sociedade poderá
transferir a sua sede para outro local, do mesmo concelho ou conce-
lhos limítrofes, bem como criar ou encerrar filiais, sucursais ou qual-
quer outra forma de representação social.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a construção de edifícios e acabamen-
tos de interiores e exteriores.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de € 5000 e correspondente à quota de igual valor nominal, perten-
cente ao único sócio.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, fica a cargo do
sócio ou de não sócios conforme for deliberado em assembleia geral,
ficando desde já nomeado gerente o sócio único.

Ponto único. Para validamente representar e obrigar a sociedade,
em todos os seus actos e contratos, é suficiente a assinatura de um
gerente.

ARTIGO 5.º

O sócio único está autorizado a fazer prestações suplementares de
capital à sociedade até ao montante global correspondente a cinco
vezes o capital social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos per-
mitidos por lei.

Está conforme.

4 de Janeiro de 2006. — A Adjunta da Conservadora, (Assinatura
ilegível.) 2009550412

IMOVICAMPOS — PROPRIEDADES DE JOSÉ
CAMPOS & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 02973/20020307; identificação de pessoa colectiva
n.º 505896850; inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 6/
15122005.

Certifico que, por escritura de 6 de Dezembro de 2005, do Cartó-
rio Notarial do Centro de Formalidades das Empresas do Porto, foi
alterado o artigo 2.º do contrato social, cuja redacção passou a ser a
seguinte:

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na compra e venda de bens imó-
veis, revenda dos adquiridos para esse fim, arrendamento, gestão e
administração de imóveis. Construção civil e obras públicas. Promo-
ção imobiliária. Restauro de edifícios. Prestação de serviços de acaba-
mento e instalações especiais de apoio à construção.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, foi
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

4 de Janeiro de 2006. — O Primeiro-Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2009550617

SANTO TIRSO

SEMPRE A CONSTRUIR — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Identificação de
pessoa colectiva n.º 507510828; inscrição n.º 1; data da apresen-
tação: 20051021.

Certifico que António José Machado da Silva e Manuel Correia de
Oliveira constituíram a sociedade por quotas Sempre a Construir —
Construções, L.da, com a seguinte redacção do contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Sempre a Construir — Construções, L.da

2.º

1 — Tem a sua sede na Rua da Senhora de Negrelos, 363, freguesia
de São Tomé de Negrelos, concelho de Santo Tirso.

2 — Por simples deliberação, a gerência pode deslocar a sua sede
para dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes, bem
como abrir filiais ou sucursais.

3.º

O objecto social consiste na construção e reparação de edifícios.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, representado por duas quotas: uma de valor nominal de
quatro mil e novecentos euros, pertencente ao sócio António José
Machado da Silva, e outra de valor nominal de cem euros, pertencen-
te ao sócio Manuel Correia de Oliveira.

5.º

A cessão total ou parcial de quotas a estranhos carece do consen-
timento da sociedade, que terá direito de preferência na sua aquisição.
Se esta não quiser preferir, tal direito reverterá a favor dos sócios
não cedentes.

6.º

1 — A gerência e representação da sociedade, remunerada ou não,
compete aos gerentes a nomear em assembleia geral.

2 — Fica desde já designado gerente o sócio António José Macha-
do da Silva.

3 — Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos é
necessária a assinatura de um só gerente.

4 — Ficam incluídos nos poderes da gerência a compra e venda de
viaturas automóveis e a celebração de contratos de leasing e locação
financeira.

7.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal até ao montante de cinquenta mil euros, por deliberação unânime
dos sócios.

Está conforme o original.

14 de Novembro de 2005. — O Escriturário Superior, João Paulo
da Cruz Ferreira Batista. 2006171810
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RESTAURANTE RESIDENCIAL ZÉ-DA-RAMPA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 507315669; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 06/
20051028.

Certifico que Aurélio Martins Fernandes e Maria Albina Magalhães
de Oliveira constituíram a sociedade em epígrafe, cujo contrato se
rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma de Restaurante Residencial Zé-da-
-Rampa, L.da, com sede na Avenida de Poldrães, 272, freguesia de
Vila das Aves, concelho de Santo Tirso.

§ único. Por simples deliberação da gerência poderá a sede social
ser deslocada para qualquer outro local dentro do mesmo concelho ou
para concelhos limítrofes, bem como criar ou extinguir, sucursais, filiais,
agências ou outras formas de representação quer em território nacio-
nal ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na restauração, cafetaria, pensão e resi-
dencial.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
cinco mil euros, distribuído por duas quotas iguais do valor nominal
de dois mil e quinhentos euros cada, uma de cada um dos sócios, Aurélio
Martins Fernandes e Maria Albina Magalhães de Oliveira.

§ único. A sociedade poderá exigir dos sócios a realização de pres-
tações suplementares de capital até ao montante máximo de cinquenta
mil euros.

ARTIGO 4.º

A cessão total ou parcial de quotas é livre entre os sócios, carecen-
do do consentimento da sociedade quando feita a estranhos, tendo a
sociedade o direito de preferência em primeiro lugar e em segundo os
sócios não cedentes.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for delibe-
rado em assembleia geral, incumbe aos sócios, Aurélio Martins Fer-
nandes e Maria Albina Magalhães de Oliveira, que desde já ficam
nomeados gerentes, sendo suficiente a assinatura de um só gerente.

§ 1.º Para que a sociedade fique validamente obrigada em todos os
seus actos e contratos é suficiente a assinatura de um gerente.

§ 2.º Ficam incluídos nos poderes de gerência, a compra e venda de
viaturas automóveis, bem como celebrar contratos de arrendamento,
locação financeira e contratos financeiros.

ARTIGO 6.º

As assembleias gerais sempre que a lei não prescreva outras forma-
lidades, serão convocadas por cartas registadas dirigidas aos sócios,
com a antecedência mínima de 20 dias.

Está conforme o original.

16 de Novembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Luísa Manuela
Ferreira Guimarães. 2006169998

TROFA

FABOR — FÁBRICA DE ARTEFACTOS
DE BORRACHA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 5987/
040914; data da apresentação: 30112005.

Certifico que foram depositadas na pasta os documentos respeitan-
tes à prestação de contas relativas ao ano de 2004.

Conferi e está conforme.

5 de Dezembro de 2005. — A Segunda-Ajudante, Ana Cristina Lopes
Rodrigues. 2008953980

PRADECON — CONSTRUÇÕES METÁLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 4606/
000714; identificação de pessoa colectiva n.º 505034140.

Certifico que pelo averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4; apresenta-
ção n.º 2/20051223.

Renuncia à gerência de Francisco Luís Pitta Bezerra Gouveia, em
16 de Dezembro de 2005.

Pala inscrição n.º 9; apresentação n.º 4/20051223, os sócios da
referida sociedade deliberaram alterar os artigos 3.º e 4.º do contrato,
cuja redacção passou a ser a seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de duzen-
tos e cinquenta mil euros e está dividido em duas quotas, sendo uma
no valor nominal de cento e setenta e cinco mil euros, pertencente
ao sócio Adriano Augusto Machado e Silva, e outra no valor nominal
de setenta e cinco mil euros, pertencente à sócia Berta Maria Figuei-
redo Ferreira.

ARTIGO 4.º

A administração da sociedade e a sua representação, remunerada
ou não conforme for deliberado em assembleia geral, pertence a ambos
os sócios, Adriano Augusto Machado e Silva e Berta Maria Figueiredo
Ferreira, já nomeados gerentes.

§ único. Para obrigar a sociedade em todos os seus actos, contratos
ou documentos de responsabilidade é suficiente a intervenção de um
gerente.

Conferi e está conforme.

23 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Adélia da
Conceição Rodrigues Vieira de Castro. 2009192532

CHUMBO & ASSOCIADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 4212/
990201; identificação de pessoa colectiva n.º 504602306; inscri-
ção n.º 7.

Certifico que pela inscrição n.º 7; apresentação n.º 1/20051227,
procedeu-se à dissolução e encerramento da liquidação.

Data da aprovação das contas: 14 de Novembro de 2005.

Conferi e está conforme.

2 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Adélia da Conceição
Rodrigues Vieira de Castro. 2009192540

ARMINDO J. F. CORREIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 5692;
identificação de pessoa colectiva n.º 506023044; data da apresen-
tação: 27122005.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2004.

Conferi e está conforme.

2 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Adélia da Conceição
Rodrigues Vieira de Castro. 2009192060

T. S. F.  — METALÚRGICA DE PRECISÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 3398/
960228; identificação de pessoa colectiva n.º 503587494; of. aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 8; números e data das apresentações:
2 e 3/20051228.

Certifico que pelo of. averbamento n.º 2 à inscrição n.º 2; apresen-
tação n.º 2/20051228.

Cessação das funções de gerente de Francisco Oliveira de Sousa,
em 16 de Dezembro de 2005, por renúncia.

Pela inscrição n.º 8; apresentação n.º 3/20051228.
Os sócios deliberaram aumentar o capital e alterar o contrato:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cem
mil euros e está dividido em três quotas, sendo duas no valor nominal
de trinta mil euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios Pe-
dro Miguel Ferreira de Sousa e PROEF, SGPS, S. A., e uma no valor
nominal de quarenta mil euros, pertencente ao sócio Fernando Her-
mano da Costa Moreira.
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ARTIGO 5.º

A administração da sociedade e a sua representação, remunerada
ou não conforme for deliberado em assembleia geral, pertence a dois
ou mais gerentes, sócios ou não sócios, tendo sido já nomeados ge-
rentes os sócios Fernando Hermano da Costa Moreira e Pedro Miguel
Ferreira de Sousa e o não sócio Paulo Jorge Ferreira de Sousa, este em
representação da sócia PROEF, SGPS, S. A.

§ 1.º Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos é
necessária e suficiente a intervenção de dois gerentes, sendo sempre
obrigatória a intervenção do gerente Fernando Hermano da Costa
Moreira.

§ 2.º Ficam incluídos nos poderes de gerência a compra e venda de
viaturas automóveis.

§ 3.º Ao gerente Fernando Hermano da Costa Moreira é atribuído
um direito especial à gerência.

ARTIGO 7.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de retiradas as
percentagens legalmente fixadas para reservas, ser-lhes-á dado o des-
tino que vier a ser deliberado em assembleia geral por maioria dos
votos correspondentes ao capital social.

Conferi e está conforme.

2 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Adélia da Conceição
Rodrigues Vieira de Castro. 2009192559

J. P. F. S. — SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES
E IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 3835/
971219; identificação de pessoa colectiva n.º 504024701; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 4/20051228.

Certifico que procedeu-se ao aumento do capital e transformação
em sociedade anónima.

Documento complementar elaborado nos termos do n.º 2 do arti-
go 64.º do Código do Notariado.

Estatutos

CAPÍTULO I

Natureza, denominação, sede e objecto

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma J. P. F. S. — Sociedade de Construções
e Imobiliária, S. A., e tem a sua sede na Rua do Poente, 166, fregue-
sia de São Tiago de Bougado, concelho da Trofa.

ARTIGO 2.º

A administração da sociedade pode por sua simples deliberação
mudar a sede para outro local dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto construção civil e obras públicas,
compra e venda de prédios e revenda dos adquiridos para esse fim.

ARTIGO 4.º

A sociedade pode livremente associar-se a quaisquer pessoas singu-
lares ou colectivas bem como livremente adquirir participações em
quaisquer sociedades de responsabilidade limitada, incluindo socieda-
des reguladas por lei especial, quaisquer que sejam os objectos destas
sociedades.

ARTIGO 5.º

O capital social, totalmente subscrito e realizado, é de duzentos
mil euros, representado por 200 000 acções com o valor nominal de
um euro cada uma.

§ 1.º A cada grupo de 100 acções corresponde um voto.
§ 2.º As acções serão representadas por títulos de 50, 100, 500,

1000 e 5000 acções.
§ 3.º As acções são nominativas ou ao portador reciprocamente

convertíveis.

ARTIGO 6.º

A sociedade pode emitir obrigações, nos termos da lei, nas condi-
ções que forem determinadas pala assembleia geral para o efeito con-
vocada.

ARTIGO 7.º

As acções próprias de que a sociedade for proprietária, não confe-
rem direito de voto ou dividendo.

CAPÍTULO II

Órgãos sociais e administração

ARTIGO 8.º

A gestão e representação da sociedade será exercida por um admi-
nistrador único ou por um conselho de administração composto por
um presidente e dois vogais eleitos por um período de quatro anos e
reelegíveis.

ARTIGO 9.º

À administração serão conferidos os mais amplos poderes de ges-
tão e representação da sociedade entre os quais lhe caberá:

a) Representar a sociedade em juízo e fora dele, activa e passiva-
mente, podendo confessar, desistir e transigir em qualquer acção judi-
cial ou comprometer-se em arbitragem;

b) Adquirir, vender ou por qualquer outra forma, alienar ou onerar
coisas móveis, incluindo veículos, ou imóveis, tomar e dar de arren-
damento quaisquer prédios ou parte dos mesmos;

c) Nomear procuradores da sociedade para a prática de certos e
determinados actos com o âmbito que for fixado no respectivo man-
dato.

ARTIGO 10.º

A sociedade obriga-se legalmente pela assinatura do administrador
único quando a administração competir a este e quando exercida por
um conselho de administração pela assinatura do presidente do con-
selho de administração ou pela assinatura conjunta dos dois restantes
administradores.

CAPÍTULO III

Fiscalização da sociedade

ARTIGO 11.º

A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único, que será
eleito, pela assembleia geral, com o respectivo suplente, pelo período
de quatro anos, ou por um conselho fiscal composto por três mem-
bros efectivos e um suplente, conforme for deliberado em assembleia
geral.

CAPÍTULO IV

Assembleia geral

ARTIGO 12.º

A assembleia geral é constituída somente pelos accionistas possui-
dores de acções ou título de subscrição que as substituam e que, até
oito dias antes da realização da assembleia, as tenham:

a) Averbado em seu nome nos respectivos registos da sociedade,
sendo nominativas;

b) Registado em seu nome nos livros da sociedade ou depositado
nos cofres da sociedade ou de instituições de crédito, sendo ao porta-
dor.

§ único. O depósito em instituições de crédito tem de ser compro-
vado por carta emitida por essa instituição que dê entrada na socieda-
de pelo menos oito dias antes da data de realização da assembleia.

ARTIGO 13.º

Os accionistas poderão fazer-se representar por qualquer dos re-
presentantes previstos no artigo 380.º do Código das Sociedades Co-
merciais nas reuniões de assembleia geral desde que o comuniquem
por simples carta assinada dirigida ao presidente da mesa da assem-
bleia geral.

ARTIGO 14.º

A mesa da assembleia geral será constituída por um presidente e
um secretário eleitos pela assembleia geral, por quatro anos, reelegí-
veis podendo ser ou não accionistas.
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CAPÍTULO V

Balanço, contas anuais

ARTIGO 15.º

O exercício social coincide com o ano civil.

ARTIGO 16.º

Os lucros líquidos apurados anualmente depois de deduzida a per-
centagem mínima estabelecida por lei para a constituição da reserva
legal, terão a aplicação que a assembleia geral determinar, por maio-
ria simples de votos emitidos.

ARTIGO 17.º

Disposições transitórias

Ficam desde já nomeados para o quadriénio de 2005-2008 os se-
guintes membros dos órgãos sociais:

Administrador único — Olga Maria de Sousa Ferreira, casada, resi-
dente na Rua de Rebelo da Silva, 1, freguesia de Bougado (São Marti-
nho), concelho da Trofa.

Mesa da assembleia geral: presidente — Dr. Joaquim da Costa Cor-
reia Araújo, casado, residente na Avenida de Narciso Ferreira, 85, 1.º,
freguesia e concelho de Vila Nova de Famalicão; secretário — Dr. Rui
Pedro Oliveira Marques, casado, residente na Rua dos Barreiros, 145,
São Pedro de Fins, concelho da Maia.

Fiscal único: efectivo — Esteves & Pinho, SROC n.º 192, com sede
na Zona Industrial da Maia 1, sector 8, lote 40, Edifício Interactiva,
cidade da Maia, representada por Rui Manuel Correia de Pinho, ROC
n.º 989, residente na Zona Industrial da Maia 1, sector 8, lote 40,
Edifício Interactiva, cidade da Maia; suplente — Luís Manuel Moura
Esteves, ROC n.º 944, residente na Praceta de Manuel Regado Júnior,
51, 2.º, esquerdo, Águas Santas, Maia.

Conferi e está conforme.

2 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Adélia da Conceição
Rodrigues Vieira de Castro. 2009192567

JOSÉ F. MAIA & C.A,  L .DA

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 713/
780316; identificação de pessoa colectiva n.º 500731942; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 5/20051228.

Certifico que pela inscrição n.º 7, apresentação n.º 5/20051228,
procedeu-se à dissolução e encerramento da liquidação. Data de apro-
vação das contas: 15 de Dezembro de 2005.

Conferida, está conforme.

2 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Adélia da Conceição
Rodrigues Vieira de Castro. 2009192664

QUALIPREST — PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA
DA METALOMECÂNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 5860;
identificação de pessoa colectiva n.º 505106167; data da apresen-
tação: 29122005.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe
os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2004.

Conferida, está conforme.

2 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Adélia Conceição
Rodrigues Vieira de Castro. 2009192591

QUALIPREST — PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA
DA METALOMECÂNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 5860/
031010; identificação de pessoa colectiva n.º 505106167; inscri-
ção n.º 5.

Certifico que foi registado o seguinte:
Apresentação n.º 1/20051229.

Designação de gerente de Celestino da Silva Torres, em 2 de No-
vembro de 2005.

2 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Adélia da Conceição
Rodrigues Vieira de Castro. 2009192605

I. M. D. P. — INDÚSTRIA METALOMECÂNICA
DE DESENVOLVIMENTO DE PROTÓTIPOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 4269/
990427; identificação de pessoa colectiva n.º 504928651; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 2/20051229.

Certifico que pela apresentação n.º 2/20051229 foi dissolvida e
encerrada a liquidação da sociedade em epígrafe. Data de aprovação
das contas: 25 de Novembro de 2005.

Conferida, está conforme.

2 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Adélia da Conceição
Rodrigues Vieira de Castro. 2009192575

BIONORTE — SOCIEDADE QUÍMICOS
BIODEGRADÁVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Trofa. Matrícula n.º 6130/
050907; of. averbamento n.º 1; números e data das apresentações:
5 e 6/20051229.

Certifico que pelo averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 renuncia à
gerência Ivone Madalena Machado da Silva Rocha, em 29 de Setem-
bro de 2005.

Pela inscrição n.º 3 os sócios da sociedade acima referida delibera-
ram alterar o contrato:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, distribuído por duas quotas iguais do valor nominal de dois
mil e quinhentos euros cada uma, ambas pertencentes à sócia Maria
da Conceição Macedo e Sá.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunerada ou não,
conforme for deliberado em assembleia geral, incumbe à única sócia,
desde já designada gerente, bastandoa assinatura de um gerente para
obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos.

Está conforme.

3 de Janeiro de 2006. — A Primeira-Ajudante, Adélia da Conceição
Rodrigues Vieira de Castro. 2009192621

VILA DO CONDE

MONTUBO — MONTAGENS INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 01701/950103; identificação de pessoa colectiva n.º 503320234;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 4/051215.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Designação de liquidatário. Nomeado o sócio Joaquim Marques Alves
Freixo. Data da deliberação: 31 de Outubro de 2005.

Está conforme.

30 de Dezembro de 2005. — (Assinatura ilegível.) 2011839580

VIANA & CASTRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 03283/020307; identificação de pessoa colectiva n.º 505933217;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 6/051215.
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Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Deslocada a sede para a Rua da Indústria, 25, Touguinhó.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, foi
depositado na pasta respectiva.

16 de Dezembro de 2005. — (Assinatura ilegível.) 2011839475

EUROTUNER — TRANSFORMAÇÃO AUTOMÓVEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 02277/980423; identificação de pessoa colectiva n.º 503531146;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4 e inscrição n.º 11; números e
data das apresentações: 5 e 7/051219.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Cessação de funções de gerência de Manuel Joaquim Moreira de
Pinho Gonçalves, por renúncia, em 14 de Novembro de 2005.

Alteração do contrato. Alterados: artigos 1.º, 3.º e 8.º
Sede: Rua da Mota, 174, 1.º, esquerdo, Aveleda.
Capital: € 50 000.
Sócios e quotas:
João Maria das Neves Pereira de Sá — € 34 000; e
Artur Martins Igreja — € 16 000.
Administração: afecta a ambos os sócios, que desde já ficam nome-

ados gerentes.
Forma de obrigar: pela intervenção de dois gerentes.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, foi
depositado na pasta respectiva.

21 de Dezembro de 2005. — (Assinatura ilegível.) 2011839505

SOCIEDADE AGRÍCOLA BALAZEIRO
DO SOBRADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 04160/051219; identificação de pessoa colectiva n.º 507038398;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 10/051219.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato social:

1.º

A sociedade é civil sob a forma de sociedade comercial por quotas.

2.º

A sociedade adopta a firma Sociedade Agrícola Balazeiro do
Sobrado, L.da

3.º

1 — A sociedade tem a sua sede na Rua do Sobrado, 4, da freguesia
de Rio Mau, do concelho de Vila do Conde.

2 — Por simples decisão da gerência a sede social poderá ser trans-
ferida para outro local dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe bem como criar agências, delegações, sucursais, filiais ou
outras formas de representação.

4.º

1 — A sociedade tem por objecto a exploração das actividades de
agricultura, agro-pecuária e silvicultura.

5.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de trinta
mil euros e corresponde à soma de duas quotas iguais com o valor
nominal de quinze mil euros cada, pertencendo uma a cada um dos
sócios Adelino Balazeiro Amorim e Guilhermina Nogueira de Azeve-
do.

6.º

1 — Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que ela
carecer, até ao montante e nas condições a deliberar em assembleia
geral.

2 — Para vincular a sociedade nos seus actos e contratos e sufici-
ente a intervenção de um dos gerentes designados.

7.º

1 — A administração sociedade fica a cargo de dois gerentes, fi-
cande desde já designados gerentes os sócios Adelino Balazeiro Amo-
rim e Guilhermina Nogueira de Azevedo.

2 — Para vincular a sociedade nos seus actos e contratos é sufici-
ente a intervenção de um dos gerentes designados.

8.º

1 — A cessão de quotas a estranhos depende do consentimento da
sociedade, sendo conferido o direito de preferência aos sócios na sua
aquisição.

2 — Ao direito de preferência é atribuída eficácia real.
3 — O prazo para a sociedade deliberar sobre o consentimento é

de trinta dias a contar do pedido, por escrito, que mencionará a iden-
tificação do cessionário e as condições da cessão.

4 — Os sócios só poderão exercer o seu direito de preferência nos
30 dias seguintes à deliberação que preste consentimento à cessão.

9.º

1 — A sociedade poderá amortizar a quota ou quotas de sócios nos
seguintes casos:

a) Falecimento, declaração de inabilitação ou interdição, exonera-
ção ou exclusão de sócio;

b) Cessão sem consentimento da sociedade;
c) Penhor, arresto, arrolamento, penhora, arrematação judicial ou

administrativa ou qualquer outro acto que afecte a livre disponibilida-
de da quota;

d) Partilha por divórcio ou separação judicial se a quota não for
adjudicada ao seu titular.

2 — A assembleia geral que proceder à amortização deverá delibe-
rar se, em virtude dela as demais quotas serão aumentadas no seu valor
nominal ou se a quota amortizada figurará no balanço com vista à
eventual criação subsequente de uma ou mais quotas destinadas a se-
rem alienadas a sócios ou a terceiros.

3 — Na deliberação que tiver por objecto a amortização não terá
direito de voto o titular da quota a amortizar.

10.º

1 — Salvo norma imperativa em contrário ou acordo entre a soci-
edade e o titular de quota a amortizar, a contrapartida da amortiza-
ção será igual ao valor da quota, tal como resultar do último balanço
aprovado e sem qualquer correcção dos seus elementos activos e pas-
sivos, acrescidos dos lucros ou diminuído dos prejuízos apurados atra-
vés de um balancete dado com referência à data em que se houver
verificado o facto determinante da amortização.

2 — Sempre salvo norma imperativa ou acordo diverso, o paga-
mento da contrapartida da amortização será efectuado em seis pres-
tações mensais sucessivas e iguais, vencendo-se a primeira no mês
seguinte à amortização, com juros à taxa de desconto do Banco de
Portugal em vigor à data do vencimento de cada prestação.

11.º

1 — O sócio que pretenda exonerar-se dará conhecimento dos
motivos à sociedade por meio de carta registada, enviada com pelo
menos seis meses de antecedência, devendo a assembleia geral
pronunciar-se sobre o pedido no prazo de 30 dias.

2 — Poderá ser excluído da sociedade o sócio que:
a) Se recuse sem justo motivo ao cumprimento da sua obrigação de

trabalho para com a sociedade ou se mostre indisponível para o efei-
to de forma definitiva;

b) Violar de forma grave e culposa as disposições dos estatutos,
regulamento interno ou deliberações da assembleia Geral.

Mais declaram os outorgantes:
Que desde já autorizam a gerência a proceder ao levantamento da

quantia depositada para aquisição de bens e equipamentos.
Adverti as outorgantes de que deverão requerer no prazo de três

meses na competente Conservatória do Registo Comercial o registo
deste acto.

Foram exibidos:
a) O certificado de admissibilidade da firma adoptada, emitido pelo

Registo Nacional de Pessoas Colectivas, em 16 de Agosto de 2004;
b) O duplicado da guia de depósito efectuado na agência da Caixa

de Crédito Agrícola Mútuo da Póvoa de Varzim, Vila do Conde e
Esposende, C. R. L., em Vila do Conde, em 6 de Setembro de 2004,
da totalidade do capital social em nome da sociedade.
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A sociedade tem o cartão de pessoa colectiva n.º P 507038398 e o
código de actividade 01300.

Foi feita aos outorgantes a leitura desta escritura.

Está conforme.

30 de Dezembro de 2005. — (Assinatura ilegível.) 2011839599

A. J. CARVALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 01595/940323; identificação de pessoa colectiva n.º 503159670;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 4/051221.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Deslocada a sede para a Rua de Nossa Senhora do Ó, bloco 4, loja C,
Touguinha.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, foi
depositado na pasta respectiva.

27 de Dezembro de 2005. — (Assinatura ilegível.) 2011839548

COELHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 00795/861117; identificação de pessoa colectiva n.º 501812741;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 2/051221.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Dissolução e liquidação. Data da aprovação das contas: 14 de Se-
tembro de 2005.

Está conforme.

28 de Dezembro de 2005. — (Assinatura ilegível.) 2011839556

VALDEMAR JOSÉ MAIA FERREIRA — COMÉRCIO
DE MOBILIÁRIO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 01945/960715; identificação de pessoa colectiva n.º 503679194;
inscrições n.os 3 e 4; números e data das apresentações: 9 e 10/
051220.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Aumento de capital e alteração do contrato.
Capital: € 24 939,90, após o reforço de € 14 963,94, realizado

em dinheiro, subscrito por ambos os sócios Valdemar José Maia Fer-
reira, € 14 215,74, e Maurício dos Reis Amorim Ferreira, € 748,20.

Alterado o artigo 3.º e aditado o artigo 10.º
Sócios e quotas:
Valdemar José Maia Ferreira — € 23 692,90;
Maurício dos Reis Amorim Ferreira — € 1247.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil contos, dividido em duas quotas, uma do valor nominal de quatro
mil setecentos e cinquenta contos, pertencente ao sócio Valdemar
José Maia Ferreira, e outra do valor nominal de duzentos e cinquenta
contos pertencente ao sócio Maurício dos Reis Amorim Ferreira.

ARTIGO 10.º

Os sócios ficam autorizados a fazer prestações suplementares de
capital até ao montante global de cinco mil contos.

Alteração do contrato.
Alterado: artigos 1.º e 3.º
Sede: Rua de São Lourenço, 40, Vila do Conde.
Capital: € 24 939,90
Sócios e quotas:
Valdemar José Maia Ferreira — € 23 692,90; e
Maurício dos Reis Amorim Ferreira — € 1247.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Valdemar José Maia Ferreira —
Comércio de Mobiliário e Material de Escritório, L.da, e tem a sua
sede na freguesia e concelho de Vila do Conde, na Rua de São Louren-
ço, 40, e durará por tempo indeterminado.

§ único. Por simples deliberação da gerência pode a sede da socie-
dade ser mudada dentro do mesmo concelho ou para concelho limí-
trofe, assim como proceder à criação de sucursais, filiais, delegações
ou quaisquer outras formas de representação social quer no território
nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de vinte e
quatro mil novecentos e trinta e nove euros e noventa cêntimos e
corresponde à soma de duas quotas desiguais:

a) Uma do valor nominal de vinte e três mil seiscentos e noventa
e dois euros e noventa cêntimos, pertencente ao sócio Valdemar José
Maia Ferreira;

b) Uma quota do valor nominal de mil duzentos e quarenta e sete
euros do sócio Maurício dos Reis Amorim Ferreira.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, foi
depositado na pasta respectiva.

27 de Dezembro de 2005. — (Assinatura ilegível.) 2011839530

FRANCISCO & SÓNIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 4158/051219; identificação de pessoa colectiva n.º 507515846;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 13/051219.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato social:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Francisco & Sónia, L.da, tem a
sua sede na Praça de Luís de Camões, 49, da freguesia e concelho de
Vila do Conde.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto: comércio a retalho de material óp-
tico, fotográfico, cinematográfico e de instrumentos de precisão.

ARTIGO 3.º

O capital social, realizado, é de cinco mil euros e corresponde à
soma de três quotas, uma no valor de três mil euros pertencente à
sócia Maria José Ramos dos Santos e duas quotas de valor igual a mil
euros pertencentes uma a cada um dos sócios: Francisco José Ramos
dos Santos Costa e Sónia Cristina Ramos dos Santos Costa.

ARTIGO 4.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que esta
carecer, nos termos que vieram a ser deliberados em assembleia-geral
e a sociedade poderá exigir aos sócios prestações suplementares de
capital até ao limite de cem mil euros.

ARTIGO 5.º

1 — A gerência e administração da Sociedade, bem como a sua
representação em juízo e fora dele, activa e passivamente, fica a cargo
dos sócios Maria José Ramos dos Santos e Francisco José Ramos dos
Santos Costa que, desde já, ficam nomeados gerentes, com dispensa
de caução e com ou sem remuneração conforme for deliberado em
assembleia geral.

2 — A sociedade fica obrigada em todos os seus actos e contratos
coma assinatura conjunta dos gerentes.

3 — Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar e vender veículos automóveis e bens imóveis;
b) Tomar de arrendamento ou trespasse quaisquer locais ou estabe-

lecimentos;
c) Confessar, desistir e transigir em juízo.
4 — Os gerentes não poderão obrigar a sociedade em actos estra-

nhos ao seu objecto, designadamente fianças, abonações, letras de favor
e avales.

5 — A gerência fica desde já autorizada, mesmo antes do registo
definitivo do contrato, a praticar todos os actos necessários à sua
constituição, ao seu registo, instalação e a celebrar quaisquer negócios
jurídicos em nome da sociedade.
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6 — Para os fins previstos no número anterior, poderá a gerência
efectuar os levantamentos necessários na conta aberta em nome da
sociedade onde foi depositado o montante para realização do capital
social.

ARTIGO 6.º

1 — A cessão de quotas é livre entre sócios mas a cessão a estra-
nhos fica dependente do consentimento da sociedade, a quem fica
reservado o direito de preferência.

2 — O sócio que pretender ceder a sua quota a estranhos notificará
a Sociedade por escrito, com aviso de recepção, mencionando e iden-
tificando o respectivo cessionário, bem como o preço ajustado, o modo
como ele será pago e todas as demais condições, para efeitos da últi-
ma parte do n.º 1 deste artigo.

3 — Nos 20 dias subsequentes à comunicação referida no número
anterior, a sociedade responderá igualmente por escrito, com aviso
de recepção se pretende ou não optar.

ARTIGO 7.º

1 — A sociedade poderá amortizar qualquer quota, nos seguintes casos:
a) Insolvência ou falência do sócio titular;
b) Arresto, arrolamento ou penhora da quota;
c) Venda ou adjudicação judicial da quota, seja qual for a forma

usada;
d) No caso de cessão de quota, sem cumprimento do disposto no

artigo 6.º;
e) Se o sócio proprietário infringir o artigo 180.º do Código das

Sociedades Comerciais;
f) Inabilitação ou interdição do sócio.
2 — O valor da aquisição da quota, no caso de a Sociedade amor-

tizar, será o que resultar pelo último balanço aprovado.
3 — Aquele valor será pago em quatro prestações trimestrais, con-

secutivas e iguais, sem direito a qualquer juro ou compensação.

ARTIGO 8.º

Os lucros líquidos apurados anualmente, depois de constituídas as
reservas previstas no Código das Sociedades Comerciais, terão a apli-
cação que for determinada em assembleia geral.

ARTIGO 9.º

A sociedade não se dissolve por morte de qualquer dos sócios, con-
tinuando com os seus herdeiros, devendo aqueles escolher, de entre
eles, um que a todos represente, enquanto a quota se mantiver em
comunhão hereditária.

ARTIGO 10.º

As assembleias gerais, quando a lei não prescreva outros prazos e
formalidades, serão convocadas por meio de cartas registadas com aviso
de recepção, indicando os assuntos a tratar, e dirigidas aos sócios com
antecedência mínima de 15 dias.

Está conforme.

21 de Dezembro de 2005. — (Assinatura ilegível.) 2011839513

OLIVEIRA & LEITÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 01986/961018; identificação de pessoa colectiva n.º 503751529;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 1/051216.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Designação de gerência:
Nomeado: Manuel da Conceição Leitão, casado, Rua Central de

Tresval, 53, Gião, em 9 de Outubro de 1996.

Está conforme.

2 de Janeiro de 2006. — (Assinatura ilegível.) 2011839491

VILA NOVA DE GAIA

PRONTOFIT — INDÚSTRIA TÊXTIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 06130/1998019; identificação de pessoa colectiva
n.º 501289399; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: PC-
-237/29062005.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004, referente à soci-
edade em epigrafe.

Está conforme.

5 de Novembro de 2005. — A Ajudante, Ana Dias do Vale.
2008949958

LEMOS & ABREU, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 60 458/20021125; identificação de pessoa colectiva
n.º 505621002; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: PC-
-236/29062005.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004, referente à soci-
edade em epigrafe.

Está conforme.

5 de Novembro de 2005. — A Ajudante, Ana Dias do Vale.
2008949150

CONTABILIS PERFECTA — CONTABILIDADE,
INFORMÁTICA, GESTÃO E PRODUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 60 424/20021114; identificação de pessoa colectiva
n.º 506237451; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: PC-
-238/29062005.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004, referente à soci-
edade em epigrafe.

Está conforme.

5 de Novembro de 2005. — A Ajudante, Ana Dias do Vale.
2002300020

TURISBESSA — EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 11 967/20020319; identificação de pessoa colectiva
n.º 506072215; inscrição n.º 5; número e data da apresentação: PC-
-224/29062005.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta da sociedade
em epígrafe os documentos referentes à prestação de contas do ano
de 2004.

Está conforme.

12 de Novembro de 2005. — A Ajudante, Ana Dias do Vale.
2008949524

CONSTRUÇÕES VIEIRA DE AVINTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 01251/19930514; identificação de pessoa colectiva
n.º 502266570; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: PC-
-240/29062005.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004, referente à so-
ciedade em epígrafe.

Está conforme.

5 de Novembro de 2005. — A Ajudante, Ana Dias do Vale.
2004115289

MARIZURI — CONFEITARIA E CAFÉ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 46 506/19891129; identificação de pessoa colectiva
n.º 502252472; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: PC-
-234/29062005.
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Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004, referente à soci-
edade em epigrafe.

Está conforme.

5 de Novembro de 2005. — A Ajudante, Ana Dias do Vale.
2002240116

ARCA DAS VIAGENS — VIAGENS E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 10 074/20010321; identificação de pessoa colectiva
n.º 502427280; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: PC-
-235/29062005.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004, referente à soci-
edade em epigrafe.

Está conforme.

5 de Novembro de 2005. — A Ajudante, Ana Dias do Vale.
2008949141

GARAGEM DE REPARAÇÃO DE AUTOMÓVEIS
DE AGOSTINHO & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 11 696/20020128; identificação de pessoa colectiva
n.º 505897253; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: PC-
-194/29062005.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004, referente à soci-
edade em epigrafe.

Está conforme.

5 de Novembro de 2005. — A Ajudante, Ana Dias do Vale.
2002236534

BELEZA & NUNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula/
identificação de pessoa colectiva n.º 501380620; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: PC-128/04072005.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta da sociedade
em epígrafe os documentos referentes à prestação de contas do ano
de 2004.

Está conforme.

23 de Novembro de 2005. — A Ajudante Principal, Elsa Maria
Teixeira Soares. 2008966364

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES RIBEIRO BARBOSA
& RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 44 057; identificação de pessoa colectiva n.º 501868518; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: PC-110/30062005.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004, referente à soci-
edade em epigrafe.

Está conforme.

5 de Novembro de 2005. — A Ajudante, Ana Dias do Vale.
2010409078

RIBEIRA PEQUENA — SOCIEDADE
DE DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 50 973/19940114; identificação de pessoa colectiva

n.º 503121037; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: PC-
-226/29062005.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta da sociedade
em epígrafe os documentos referentes à prestação de contas do ano
de 2004.

Está conforme.

12 de Novembro de 2005. — A Ajudante, Ana Dias do Vale.
2012296181

CONFEITARIA PENINHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 00461/19910208; identificação de pessoa colectiva
n.º 502495847; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: PC-
-225/29062005.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta da sociedade
em epígrafe os documentos referentes à prestação de contas do ano
de 2004.

Está conforme.

12 de Novembro de 2005. — A Ajudante, Ana Dias do Vale.
2004053089

MÓVEIS DE MOBILIÁRIO DE ANTÓNIO ALVES
CARNEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 23 644/19790403; identificação de pessoa colectiva
n.º 500717680; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: PC-
-233/29062005.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004, referente à soci-
edade em epigrafe.

Está conforme.

5 de Novembro de 2005. — A Ajudante, Ana Dias do Vale.
2008949583

SEBASTIÃO ALVES CARNEIRO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 23 650/19790403; identificação de pessoa colectiva
n.º 500718253; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: PC-
-232/29062005.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004, referente à soci-
edade em epigrafe.

Está conforme.

5 de Novembro de 2005. — A Ajudante, Ana Dias do Vale.
2008949575

SIGLA — SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 06334/19980304; identificação de pessoa colectiva
n.º 504098039; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: PC-
-221/29062005.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta da sociedade
em epígrafe os documentos referentes à prestação de contas do ano
de 2004.

Está conforme.

12 de Novembro de 2005. — A Ajudante, Ana Dias do Vale.
2009719930
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SANIJATO — EQUIPAMENTOS PARA A CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 25 189/19800506; identificação de pessoa colectiva
n.º 500931267; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: PC-
-228/29062005.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004, referente à soci-
edade em epigrafe.

Está conforme.

12 de Novembro de 2005. — A Ajudante, Ana Dias do Vale.
2008949559

MANUEL SILVA & DOMINGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 01503/19930818; identificação de pessoa colectiva
n.º 503065790; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: PC-
-227/29062005.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta da sociedade
em epígrafe os documentos referentes à prestação de contas do ano
de 2004.

Está conforme.

12 de Novembro de 2005. — A Ajudante, Ana Dias do Vale.
2004053070

ANTÓNIO M. MARTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 11 086/20011012; identificação de pessoa colectiva
n.º 505706130; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: PC-
-174/01072005.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004, referente à soci-
edade em epigrafe.

Está conforme.

19 de Novembro de 2005. — A Ajudante, Ana Dias do Vale.
2010409264

PREDIPREDISPOR — SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 11 193/20011026; identificação de pessoa colectiva
n.º 505824825; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: PC-
-182/29062005.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta da sociedade
em epígrafe os documentos referentes à prestação de contas do ano
de 2004.

Está conforme.

29 de Outubro de 2005. — A Ajudante, Ana Dias do Vale.
2008948048

AB E JM — SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 08943/20000510; identificação de pessoa colectiva
n.º 504762001; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: PC-
-106/30062005.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta da sociedade
em epígrafe os documentos referentes à prestação de contas do ano
de 2004.

Está conforme.

5 de Novembro de 2005. — A Ajudante, Ana Dias do Vale.
2010419448

DUBAN — IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 09842/20010125; identificação de pessoa colectiva
n.º 505212048; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: PC-
-222/29062005.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta da sociedade
em epígrafe os documentos referentes à prestação de contas do ano
de 2004.

Está conforme.

12 de Novembro de 2005. — A Ajudante, Ana Dias do Vale.
2008949532

OLIVEIRA & CORREIA PINTO — ADMINISTRAÇÃO
E GESTÃO DE CONDOMÍNIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 09567/20001031; identificação de pessoa colectiva
n.º 505083825; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: PC-
-229/29062005.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004, referente à soci-
edade em epigrafe.

Está conforme.

5 de Novembro de 2005. — A Ajudante, Ana Dias do Vale.
2004053062

ALFREDO DA SILVA BARBOSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 00165/19870331; identificação de pessoa colectiva
n.º 501800050; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: PC-
-231/29062005.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2004, referente à soci-
edade em epigrafe.

Está conforme.

5 de Novembro de 2005. — A Ajudante, Ana Dias do Vale.
2008949567

SANTARÉM
ABRANTES

AUTO TÁXI AREENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1762/
010803; identificação de pessoa colectiva n.º 505654393; data da
entrega: 050629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos da prestação de contas refe-
rentes ao exercício de 2004.

30 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2011871948

IRMÃOS MOTA & SIMÕES — CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1636/
000313; identificação de pessoa colectiva n.º 504896415; data da
entrega: 050629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos da prestação de contas refe-
rentes ao exercício de 2004.

30 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2011871956
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JOLOCAVI — SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO
CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1868/
020603; identificação de pessoa colectiva n.º 506112080; data da
entrega: 050629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos da prestação de contas refe-
rentes ao exercício de 2004.

30 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2011871964

JOMAIS — HOTELARIA E COMÉRCIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 921/
900216; identificação de pessoa colectiva n.º 502331380; data da
entrega: 050629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos da prestação de contas refe-
rentes ao exercício de 2004.

30 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2011871972

MANUEL GONÇALVES VITÓRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1744/
010705; identificação de pessoa colectiva n.º 505571170; data da
entrega: 050629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos da prestação de contas refe-
rentes ao exercício de 2004.

30 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2011871980

PEGOCONTA — GABINETE DE ORGANIZAÇÃO
E ELABORAÇÃO DE CONTABILIDADE E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1497/
980402; identificação de pessoa colectiva n.º 504132997; data da
entrega: 050629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos da prestação de contas refe-
rentes ao exercício de 2004.

30 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2011871999

R. P.  J.  — INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1621/
991209; identificação de pessoa colectiva n.º 504575643; data da
entrega: 050629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos da prestação de contas refe-
rentes ao exercício de 2004.

30 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2011872006

JOÃO CORREIA ROSADO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1253/
950120; identificação de pessoa colectiva n.º 503340243; data da
entrega: 050629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos da prestação de contas refe-
rentes ao exercício de 2004.

23 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2011871115

RUI COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1337/
960403; identificação de pessoa colectiva n.º 503628697; data da
entrega: 050629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos da prestação de contas refe-
rentes ao exercício de 2004.

30 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2011871387

TÁXI MORGADO & CONSTANTINO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1733/
010608; identificação de pessoa colectiva n.º 505470330; data da
entrega: 050629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos da prestação de contas refe-
rentes ao exercício de 2004.

30 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2011871352

SOCIEDADE METALÚRGICA DE ALFERRAREDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 116/
481231; identificação de pessoa colectiva n.º 500260320; data da
entrega: 050629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos da prestação de contas refe-
rentes ao exercício de 2004.

23 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2011871280

SOFLORA — ARBORIZAÇÕES E GESTÃO
FLORESTAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 860/
890616; identificação de pessoa colectiva n.º 502174870; data da
entrega: 050629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos da prestação de contas refe-
rentes ao exercício de 2004.

30 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2011871310

ZONA B — ESPECTÁCULOS MUSICAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1431/
970718; identificação de pessoa colectiva n.º 503929670; data da
entrega: 050629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos da prestação de contas refe-
rentes ao exercício de 2004.

30 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2011871360
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ESPAÇOS E SOLUÇÕES, SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1814/
011212; identificação de pessoa colectiva n.º 505802589; data da
entrega: 050629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos da prestação de contas refe-
rentes ao exercício de 2004.

30 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2011868068

ALVES MINEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 226/
621108; identificação de pessoa colectiva n.º 500564280; data da
entrega: 050629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos da prestação de contas refe-
rentes ao exercício de 2004.

30 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2011871336

SOCIEDADE AGRÍCOLA DA MALHADA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1586/
990628; identificação de pessoa colectiva n.º 504709224; data da
entrega: 050629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos da prestação de contas refe-
rentes ao exercício de 2004.

30 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2011871344

BRANCO ÚTIL — LIMPEZA E MANUTENÇÃO
DE EDIFÍCIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1993/
031202; identificação de pessoa colectiva n.º 506745708; data da
entrega: 050629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos da prestação de contas refe-
rentes ao exercício de 2004.

30 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2011871913

CANIL MONTE DA COTOVIA — ACTIVIDADES
CINEGÉTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 2055/
041102; identificação de pessoa colectiva n.º 507006755; data da
entrega: 050629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos da prestação de contas refe-
rentes ao exercício de 2004.

30 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2011871921

TURITUBUCI — AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1886/
020717; identificação de pessoa colectiva n.º 506199150; data da
entrega: 050629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos da prestação de contas refe-
rentes ao exercício de 2004.

30 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2011871930

ALUMÍNIOS VALENTE & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1346/
960522; identificação de pessoa colectiva n.º 503665304; data da
entrega: 050629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos da prestação de contas refe-
rentes ao exercício de 2004.

30 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2011871735

APARÍCIO, CARVALHO & C.A,  L .DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 178/
600627; identificação de pessoa colectiva n.º 500027340; data da
entrega: 050629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2004 foram depo-
sitados na pasta respectiva.

30 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2011871743

AUTO-REBOQUES MOEDAS & JORGE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1738/
010620; identificação de pessoa colectiva n.º 505480280; data da
entrega: 050629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2004 foram depo-
sitados na pasta respectiva.

30 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2011871760

CARLOS GONÇALVES COENTRO, HERDEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 556/
800122; identificação de pessoa colectiva n.º 500926875; data da
entrega: 050629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2004 foram depo-
sitados na pasta respectiva.

30 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2011871778

CERVEJARIA, SNACK-BAR O GAVETO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1033/
910712; identificação de pessoa colectiva n.º 502588039; data da
entrega: 050629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2004 foram depo-
sitados na pasta respectiva.

30 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2011871786
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COOLDRINKS — EXPLORAÇÃO DE MÁQUINAS
DE VENDA AUTOMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1783/
011002; identificação de pessoa colectiva n.º 505641178; data da
entrega: 050629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2004 foram depo-
sitados na pasta respectiva.

30 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2011871794

PEDIAMED — CLÍNICA PEDIÁTRICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 2065/
930729; identificação de pessoa colectiva n.º 503034860; data da
entrega: 050629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2004 foram depo-
sitados na pasta respectiva.

23 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2011871107

P. M. P. — TRANSPORTES, SERVIÇOS, COMÉRCIO
E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS MOTORIZADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1277/
950629; identificação de pessoa colectiva n.º 503441775; data da
entrega: 050629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2004 foram depo-
sitados na pasta respectiva.

23 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2011871093

CARLOS SOUSA MARCOS — COMÉRCIO DE RETALHO
DE VEÍCULOS AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1604/
990915; identificação de pessoa colectiva n.º 504524488; data da
entrega: 050629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2004 foram depo-
sitados na pasta respectiva.

23 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2011871085

BORDA D’ÁGUA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1691/
001218; identificação de pessoa colectiva n.º 505172305; data da
entrega: 050629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2004 foram depo-
sitados na pasta respectiva.

23 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2011871077

CLÍNICA DENTÁRIA VICTOR MAGALHÃES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 751/
871023; identificação de pessoa colectiva n.º 501889264; data da
entrega: 050629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2004 foram depo-
sitados na pasta respectiva.

23 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2011870917

MANUEL J. BERNARDINO ESTEVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1008/
910222; identificação de pessoa colectiva n.º 502505540; data da
entrega: 050629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2004 foram depo-
sitados na pasta respectiva.

23 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2011870909

BARATA & APARÍCIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 650/
830513; identificação de pessoa colectiva n.º 501414118; data da
entrega: 050629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2004 foram depo-
sitados na pasta respectiva.

23 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2011870895

ABRANLÓGICA — INFORMÁTICA
E TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1376/
961127; identificação de pessoa colectiva n.º 503763608; data da
entrega: 050629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2004 foram depo-
sitados na pasta respectiva.

23 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2011870887

LUMIERE — EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES
ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1477/
980122; identificação de pessoa colectiva n.º 504060287; data da
entrega: 050629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2004 foram depo-
sitados na pasta respectiva.

23 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2011870879

ALZIRA & PAULA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1215/
940420; identificação de pessoa colectiva n.º 503186511; data da
entrega: 050629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2004 foram depo-
sitados na pasta respectiva.

23 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2011870860
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JOÃO VICENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1700/
010125; identificação de pessoa colectiva n.º 505284243; data da
entrega: 050629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2004 foram depo-
sitados na pasta respectiva.

30 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2011871808

ABRANLIMPA — LIMPEZAS E MANUTENÇÃO
INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1130/
921228; identificação de pessoa colectiva n.º 502920505; data da
entrega: 050629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2004 foram depo-
sitados na pasta respectiva.

23 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2011871123

ADIANTE — SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1412/
970507; identificação de pessoa colectiva n.º 503886025; data da
entrega: 050629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2004 foram depo-
sitados na pasta respectiva.

23 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2011871131

RODRIGUES & SOFIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1022/
910416; identificação de pessoa colectiva n.º 502548266; data da
entrega: 050629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2004 foram depo-
sitados na pasta respectiva.

23 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2011871140

SOPADEL — SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 395/
730104; identificação de pessoa colectiva n.º 500273480; data da
entrega: 050629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2004 foram depo-
sitados na pasta respectiva.

23 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2011871158

FRANCISCO FELISBERTO DE MATOS & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 862/
890621; identificação de pessoa colectiva n.º 502181150; data da
entrega: 050629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2004 foram depo-
sitados na pasta respectiva.

23 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2011871166

COMÉRCIO PNEUS LUCAS & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1104/
920708; identificação de pessoa colectiva n.º 502802901; data da
entrega: 050629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2004 foram depo-
sitados na pasta respectiva.

23 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2011871174

SOCAPE — SOCIEDADE DE CARVÃO DO PEGO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 853/
890504; identificação de pessoa colectiva n.º 502152834; data da
entrega: 050629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2004 foram depo-
sitados na pasta respectiva.

23 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2011871182

ESPERANÇA NASCIMENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 977/
901010; identificação de pessoa colectiva n.º 502431849; data da
entrega: 050629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2004 foram depo-
sitados na pasta respectiva.

23 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2011871190

TOPABRANTES — ENGENHARIA
E ARQUITECTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1036/
910716; identificação de pessoa colectiva n.º 501983880; data da
entrega: 050629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2004 foram depo-
sitados na pasta respectiva.

23 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2011871204

AGRIALVEGUENSE — COMÉRCIO DE RAÇÕES
E CEREAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1888/
020130; identificação de pessoa colectiva n.º 504612441; data da
entrega: 050629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos da prestação de contas refe-
rentes ao exercício de 2004.

23 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2011871212

ROSA NAZARÉ RODRIGUES DOS SANTOS
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1874/
020619; identificação de pessoa colectiva n.º 505584271; data da
entrega: 050629.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos da prestação de contas refe-
rentes ao exercício de 2004.

23 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2011871220

ALTIMETRO — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1305/
951110; identificação de pessoa colectiva n.º 503531847; data da
entrega: 050629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos da prestação de contas refe-
rentes ao exercício de 2004.

23 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2011871239

PARAMODELISMO — COMÉRCIO DE ARTIGOS
PARA MODELISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1166/
930616; identificação de pessoa colectiva n.º 503013374; data da
entrega: 050629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos da prestação de contas refe-
rentes ao exercício de 2004.

23 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2011871247

ABRANCASA, CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1589/
990630; identificação de pessoa colectiva n.º 504560972; data da
entrega: 050629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos da prestação de contas refe-
rentes ao exercício de 2004.

23 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2011871255

CANAS & REI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 722/
870122; identificação de pessoa colectiva n.º 501770879; data da
entrega: 050629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos da prestação de contas refe-
rentes ao exercício de 2004.

23 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2011871263

VIRGÍNIA DE JESUS & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 223/
620522; identificação de pessoa colectiva n.º 500464812; data da
entrega: 050629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos da prestação de contas refe-
rentes ao exercício de 2004.

30 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2011871883

VALENTE & MARQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 539/
790417; identificação de pessoa colectiva n.º 500839573; data da
entrega: 050629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos da prestação de contas refe-
rentes ao exercício de 2004.

30 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2011871875

TRANSPORTES JOSÉ MENDES E LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 398/
730425; identificação de pessoa colectiva n.º 500288950; data da
entrega: 050629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos da prestação de contas refe-
rentes ao exercício de 2004.

30 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2011871867

TRANSPORTES DIAS & JESUS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1725/
010516; identificação de pessoa colectiva n.º 505429438; data da
entrega: 050629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos da prestação de contas refe-
rentes ao exercício de 2004.

30 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2011871859

TRANSPORTES DAMAS & LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 328/
681122; identificação de pessoa colectiva n.º 500464898; data da
entrega: 050629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos da prestação de contas refe-
rentes ao exercício de 2004.

30 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2011871840

PRONTO A COMER JARDIM DOS PLÁTANOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1989/
031110; identificação de pessoa colectiva n.º 506425690; data da
entrega: 050629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos da prestação de contas refe-
rentes ao exercício de 2004.

30 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2011871832

MANUEL ALVES DE OLIVEIRA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 435/
760102; identificação de pessoa colectiva n.º 500377820; data da
entrega: 050629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos da prestação de contas refe-
rentes ao exercício de 2004.

30 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2011871824
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JOSÉ RIBEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 473/
770812; identificação de pessoa colectiva n.º 500688133; data da
entrega: 050629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos da prestação de contas refe-
rentes ao exercício de 2004.

30 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2011871816

JOÃO RODRIGUES & IRMÃOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 504/
780313; identificação de pessoa colectiva n.º 500739870; data da
entrega: 050629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos da prestação de contas refe-
rentes ao exercício de 2004.

23 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2011870925

MADEIRAS, RAMIRO MANUEL MORAIS NOGUEIRA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1946/
030416; identificação de pessoa colectiva n.º 506477665; data da
entrega: 050629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos da prestação de contas refe-
rentes ao exercício de 2004.

23 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2011870933

CLÍNICA DENTÁRIA DR. MARCELLO CASTELLANO
JÚNIOR, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1252/
950120; identificação de pessoa colectiva n.º 503340286; data da
entrega: 050629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos da prestação de contas refe-
rentes ao exercício de 2004.

23 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2011870941

JOÃO RODRIGUES & RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1954/
030507; identificação de pessoa colectiva n.º 506513157; data da
entrega: 050629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos da prestação de contas refe-
rentes ao exercício de 2004.

23 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2011870976

BENTO — REPARAÇÕES AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 978/
901012; identificação de pessoa colectiva n.º 502431865; data da
entrega: 050629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos da prestação de contas refe-
rentes ao exercício de 2004.

23 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2011870984

CONSULJETO — ENGENHARIA E ARQUITECTURA,
CONSULTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1107/
920716; identificação de pessoa colectiva n.º 502806290; data da
entrega: 050629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos da prestação de contas refe-
rentes ao exercício de 2004.

23 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2011870992

RICARDO ALMEIDA, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1986/
031015; identificação de pessoa colectiva n.º 506736156; data da
entrega: 050629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos da prestação de contas refe-
rentes ao exercício de 2004.

23 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2011871042

LUÍS, MARGARIDO ENG.A,  L .DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 854/
890509; identificação de pessoa colectiva n.º 502154985; data da
entrega: 050629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos da prestação de contas refe-
rentes ao exercício de 2004.

23 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2011871069

L. BARREIRO — TÁXI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1740/
010626; identificação de pessoa colectiva n.º 505535238; data da
entrega: 050629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos da prestação de contas refe-
rentes ao exercício de 2004.

30 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2011871328

OLIVEIRA & BARREIRO — CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1893/
020904; identificação de pessoa colectiva n.º 506198839; data da
entrega: 050629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos da prestação de contas refe-
rentes ao exercício de 2004.

30 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2011871395
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ISMAEL & FILOMENA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 825/
881117; identificação de pessoa colectiva n.º 502065761; data da
entrega: 050629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos da prestação de contas refe-
rentes ao exercício de 2004.

30 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2011868106

AMÍLCAR RICARDO DE MATOS MARCHANTE,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1913/
030108; identificação de pessoa colectiva n.º 506209652; data da
entrega: 050629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos da prestação de contas refe-
rentes ao exercício de 2004.

30 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2011871417

SOCIEDADE IMOBILIÁRIA DO TRAMAGAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 880/
890908; identificação de pessoa colectiva n.º 502220040; data da
entrega: 050629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos da prestação de contas refe-
rentes ao exercício de 2004.

30 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2011871425

MANUEL VAZ RAMALHO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1830/
020128; identificação de pessoa colectiva n.º 505726513; data da
entrega: 050629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos da prestação de contas refe-
rentes ao exercício de 2004.

30 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2011871433

CENTRO AGRÍCOLA DE TRAMAGAL, SOCIEDADE
DE AGRICULTURA DE GRUPO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1259/
950315; identificação de pessoa colectiva n.º 503381675; data da
entrega: 050629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos da prestação de contas refe-
rentes ao exercício de 2004.

30 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2011871441

CONSTRUTORA BEMPOSTENSE — DE BISPO
& GUIMARÃES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 602/
810914; identificação de pessoa colectiva n.º 501198245; data da
entrega: 050629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos da prestação de contas refe-
rentes ao exercício de 2004.

23 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2011870836

MAMADE — CONSTRUÇÃO E MÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1176/
930818; identificação de pessoa colectiva n.º 503048380; data da
entrega: 050629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos da prestação de contas refe-
rentes ao exercício de 2004.

23 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2011870844

REALMENTE — INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE MÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 2018/
040506; identificação de pessoa colectiva n.º 506980839; data da
entrega: 050629.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos da prestação de contas refe-
rentes ao exercício de 2004.

23 de Dezembro de 2005. — A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2011870852

CARTAXO

TÁXIS FRANCISCO AMENDOEIRA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 01514/
001026; identificação de pessoa colectiva n.º 505145286; número
e data do depósito: 200/20050629.

Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou o depósito dos do-
cumentos relativos à prestação de contas do exercício do ano de 2004.

4 de Janeiro de 2006. — A Escriturária Superior, Célia Paula
J. S. Vicente Paula. 2006654705

VILAZOO — COMÉRCIO DE ANIMAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 01792/
20041015; identificação de pessoa colectiva n.º 507047109; nú-
mero e data do depósito: 199/20050629.

Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou o depósito dos do-
cumentos relativos à prestação de contas do exercício do ano de 2004.

4 de Janeiro de 2006. — A Escriturária Superior, Célia Paula
J. S. Vicente Paula. 2006654691

ORMAL — ORGANIZAÇÃO REPARADORA
DE MATERIAL AUTOMÓVEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 00130/
601128; identificação de pessoa colectiva n.º 500208450; número
e data do depósito: 198/20050629.

Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou o depósito dos do-
cumentos relativos à prestação de contas do exercício do ano de 2004.

4 de Janeiro de 2006. — A Escriturária Superior, Célia Paula
J. S. Vicente Paula. 2006654683



DIÁRIO DA REPÚBLICA — III SÉRIEN.º 100 — 24 de Maio de 2006 10 169

ISABEL RAMOS — CLÍNICA PEDIÁTRICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 01554/
20010509; identificação de pessoa colectiva n.º 505458543; nú-
mero e data do depósito: 197/20050629.

Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou o depósito dos do-
cumentos relativos à prestação de contas do exercício do ano de 2004.

4 de Janeiro de 2006. — A Escriturária Superior, Célia Paula
J. S. Vicente Paula. 2006654675

ESCOLA DE CONDUÇÃO TODOS OS SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 01682/
20021022; identificação de pessoa colectiva n.º 506293203; nú-
mero e data do depósito: 196/20050629.

Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou o depósito dos do-
cumentos relativos à prestação de contas do exercício do ano de 2004.

4 de Janeiro de 2006. — A Escriturária Superior, Célia Paula
J. S. Vicente Paula. 2006654667

JOSÉ M. PIRES TEIXEIRA — CLÍNICA GINECOLÓGICA
E OBSTETRÍCIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 01493/
000524; identificação de pessoa colectiva n.º 504956183; número
e data do depósito: 195/20050629.

Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou o depósito dos do-
cumentos relativos à prestação de contas do exercício do ano de 2004.

4 de Janeiro de 2006. — A Escriturária Superior, Célia Paula
J. S. Vicente Paula. 2006654659

NOVALUZ — COMÉRCIO DE ELECTRODOMÉSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cartaxo. Matrícula n.º 01351/
971212; identificação de pessoa colectiva n.º 504037579; número
e data do depósito: 193/20050629.

Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou o depósito dos do-
cumentos relativos à prestação de contas do exercício do ano de 2004.

4 de Janeiro de 2006. — A Escriturária Superior, Célia Paula
J. S. Vicente Paula. 2006654640

SETÚBAL
PALMELA

MARATECAPARQUE — COMPRA, VENDA E ALUGUER
DE MÁQUINAS, UNIPESSOAL, L.DA

Rectificação. — No Diário da República, 3.ª série, n.º 54, de 17
de Março de 2005, a p. 5897, saiu com inexactidão a publicação re-
lativa à sociedade MARATECAPARQUE — Compra, Venda e Alu-
guer de Máquinas, Unipessoal, L.da, sob o registo n.º 2004669934.
Assim, logo no início, onde se lê «identificação de pessoa colectiva
n.º 504388827;» deve ler-se «identificação de pessoa colectiva
n.º 504938827;».

17 de Maio de 2005. — INCM, Serviço de Publicações Oficiais.
3000204277

SETÚBAL

CACF — CONTABILIDADE, AUDITORIA
E CONSULTORIA FISCAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 6240/
20010730.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade mencionada em epígrafe do ano de 2004.

27 de Dezembro de 2005. — A Ajudante Principal, Ana Paula
Queiroz Ferreira. 2003702750

MODELSET — MODELISMO E RADIOCOMANDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 03304/
930407; identificação de pessoa colectiva n.º 502987170; inscri-
ções n.os 02 e 03; números e data das apresentações: 03, 04 e 05/
20051214.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os seguintes actos de registo:

Aumento e redenominação do capital social.
Montante do reforço e como foi subscrito: € 3004,80, em dinhei-

ro, em partes iguais pelos sócios.
Capital após o reforço: € 5000.
Sócios e quotas:
1 — José Manuel Rodrigues Carmona Morgado — € 2500.
2 — Salvador Albano Ávila Lopes — € 2500.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 13 de Dezembro de 2005.

Está conforme o original.

23 de Dezembro de 2005. — A Conservadora, Maria Helena Nobre
Palma Rosa dos Santos Frederico. 2011831237

I. ALVES & J. FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 06141/
20010529; identificação de pessoa colectiva n.º 505396068; ins-
crição n.º 02; número e data da apresentação: 07/20051214.

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 Dezembro de 2005.

Está conforme o original.

22 de Dezembro de 2005. — A Conservadora, Maria Helena Nobre
Palma Rosa dos Santos Frederico. 2011365961

HIGIENOLIMPE — COMÉRCIO DE PRODUTOS
DE HIGIENE E LIMPEZA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 03841/
950131; identificação de pessoa colectiva n.º 503360171; inscri-
ções n.os 07, 08 e 09; números e datas das apresentações: 11 e 12/
20051028, 03/20051216.

Certifico que foram efectuados os seguintes actos de registo:
Designação de secretário, efectuada em 15 de Outubro de 2005,

Luís Miguel Ferreira Torres, casado, Rua do MFA, 36, 1.º, esquerdo,
Amora, Seixal.

Designação de secretário suplente, efectuada em 26 de Outubro de
2005, Viliano Manuel Pereira da Silva, casado, Rua de Alves Redol,
11, Paivas, Amora, Seixal.

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 26 de Outubro de 2005.

23 de Dezembro de 2005. — A Conservadora, Maria Helena Nobre
Palma Rosa dos Santos Frederico. 2011058066

CONSTRUÇÕES DELFIM & ANDRÉ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 05697/
20000706; inscrições n.os 04 e 05; números e data das apresenta-
ções: 05 e 06/20051216.

Certifico que foram efectuados os seguintes actos de registo:
Designação de secretário, efectuada em 12 de Dezembro de 2005,

Luís Miguel Ferreira Torres, casado, Rua do MFA, 36, 1.º, esquerdo,
Amora, Seixal; suplente — Paulo Jorge Lopes Pinto, casado, Rua do
Bem Estar, 5, Brejos de Azeitão, Setúbal.
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Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 15 de Dezembro de 2005.

23 de Dezembro de 2005. — A Conservadora, Maria Helena Nobre
Palma Rosa dos Santos Frederico. 2011831377

RIBEIRO & GUERREIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 06945/
20030130; identificação de pessoa colectiva n.º 506438210; aver-
bamento n.º 01 à inscrição n.º 01 e inscrição n.º 04; números e data
das apresentações: 01, 02 e 03/20051215.

Certifico que foram efectuados os seguintes actos de registo:
Cessação de funções de gerência de António José da Silva Ribeiro,

em 6 de Dezembro de 2005, por renúncia.
Alteração parcial do contrato, tendo em consequência o n.º 2 do

artigo 1.º e o artigo 3.º ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 — (Mantém-se.)
2 — A sociedade tem a sua sede na Rua de Frederico Franco Paiva,

50, Armazém F, em Vila Nogueira de Azeitão, freguesia de São Lou-
renço, concelho de Setúbal.

3 — (Mantém-se.)
ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e corresponde à soma de duas quotas iguais no valor nomi-
nal de dois mil e quinhentos euros cada, pertencente ao sócio Antó-
nio João Bernardo Guerreiro.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

27 de Dezembro de 2005. — A Conservadora, Maria Helena Nobre
Palma Rosa dos Santos Frederico. 2011831342

SABORES MONTE BELO — RESTAURAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 7544/
20041117; inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 10/
20041117.

Certifico que João Carlos Nunes da Conceição, casado com Maria
Irene Barão Gomes da Conceição na comunhão de adquiridos, Aveni-
da de Nuno Álvares, 42, 4.º, C, Setúbal; Maria Irene Barão Gomes da
Conceição e Carla Alexandra Pinto Bonito dos Santos, casada com
Paulo Jorge Hilário dos Santos na comunhão de adquiridos, Avenida
do Alentejo, 9, 5.º, esquerdo, Setúbal, constituíram a sociedade em
epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Sabores Monte Belo — Restaura-
ção L.da

2 — A sociedade tem a sua sede na Avenida do Alentejo, lote 6,
loja 6-C, freguesia de Setúbal (São Sebastião), concelho de Setúbal.

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 estabelecimentos
de restauração e bebidas.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de oito
mil euros e corresponde à soma de três quotas: duas iguais do valor
nominal de dois mil euros, pertencente uma a cada um dos sócios
João Carlos Nunes da Conceição e Maria Irene Barão Gomes da Con-
ceição, e uma do valor nominal de quatro mil euros, pertencente à
sócia Carla Alexandra Pinto Bonito dos Santos.

2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global igual a três vezes o capital social.

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.

2 — Para a sociedade ficar obrigada é necessária a intervenção
conjunta de dois gerentes.

3 — A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcial-
mente, em participação nos lucros da sociedade.

4 — Ficam desde já nomeados gerentes todos os sócios.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu, e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade, que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida,
se defere aos sócios não cedentes .

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
sociedade, 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.

27 de Dezembro de 2005. — A Ajudante Principal, Ana Paula
Queiroz Ferreira. 2004358602

FONSECA & CARDOSO SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 2413/
891129; identificação de pessoa colectiva n.º 502274948.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade mencionada em epígrafe do ano de 2004.

30 de Dezembro de 2005. — A Adjunta da Conservadora, Sónia
Cristina Doutel Parada de Carvalho. 2003677976

COMPARSUL — REPRESENTAÇÕES DE MATERIAIS
DE ESCRITÓRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 2655/
901120; identificação de pessoa colectiva n.º 502494786.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes às pres-
tações de contas da sociedade mencionada em epígrafe dos anos de
2002, 2003 e 2004.

30 de Dezembro de 2005. — A Adjunta da Conservadora, Sónia
Cristina Doutel Parada de Carvalho. 2003702784

FISIOREIS & FISIOTERAPIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 5933/
20010130.
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Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade mencionada em epígrafe do ano de 2004.

30 de Dezembro de 2005. — A Adjunta da Conservadora, Sónia
Cristina Doutel Parada de Carvalho. 2011078849

MARÇALO DA SILVA — SOLUÇÕES AGRÍCOLAS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 07453/
20040810; identificação de pessoa colectiva n.º 507006968; ins-
crição n.º 02; número e data da apresentação: 04/20051215.

Certifico que foram efectuados os seguintes actos de registo:
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 9 de Dezembro de 2005.

23 de Dezembro de 2005. — A Conservadora, Maria Helena Nobre
Palma Rosa dos Santos Frederico. 2004395206

LOURENÇO & LAURENT, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 7490/
20040922.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade mencionada em epígrafe do ano de 2004.

28 de Dezembro de 2005. — A Ajudante Principal, Ana Paula
Queiroz Ferreira. 2004640600

SABORES MONTE BELO — RESTAURAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 7544/
20041117.

Certifico que ficaram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade mencionada em epígrafe do ano de 2004.

28 de Dezembro de 2005. — A Ajudante Principal, Ana Paula
Queiroz Ferreira. 2011086906

VIANA DO CASTELO
ARCOS DE VALDEVEZ

LIMARTEC — MONTAGENS ELÉCTRICAS
E ELECTROMECÂNICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arcos de Valdevez. Matrícula
n.º 00613; identificação de pessoa colectiva n.º 506516300.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que, em relação à sociedade em epígrafe, foi
efectuado em 2 de Dezembro de 2005 o depósito das contas relativas
ao ano de 2003.

Está conforme o original.

4 de Janeiro de 2006. — A Adjunta do Conservador, em substituição
legal, Maria Sónia Romero Dias. 2004369426

LIMARTEC — MONTAGENS ELÉCTRICAS
E ELECTROMECÂNICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arcos de Valdevez. Matrícula
n.º 00613; identificação de pessoa colectiva n.º 506516300.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que, em relação à sociedade em epígrafe, foi
efectuado em 2 de Dezembro de 2005 o depósito das contas relativas
ao ano de 2004.

Está conforme o original.

4 de Janeiro de 2006. — A Adjunta do Conservador, em substituição
legal, Maria Sónia Romero Dias. 2004369442

LIMARTEC — MONTAGENS ELÉCTRICAS
E ELECTROMECÂNICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arcos de Valdevez. Matrícula
n.º 00613/030417; identificação de pessoa colectiva n.º 506516300;
averbamento n.º 01 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 02/051202.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que, em relação à sociedade em epígrafe, foi
registado o seguinte acto de registo:

Mudança da sede para o lugar de Cadorcas, freguesia de Guilhade-
zes, concelho de Arcos de Valdevez.

Está conforme o original.

4 de Janeiro de 2006. — A Adjunta do Conservador, em substituição
legal, Maria Sónia Romero Dias. 2004369434

PONTE DE LIMA

CONSTRUÇÕES CERQUEIRA & CRUZ, L.DA

Sede: Portela, Vitorino de Piães, 4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 1478/20051229; identificação de pessoa colectiva
n.º 507553560; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 15/
20051229.

Certifico que por escritura lavrada aos 22 de Dezembro de 2005 de
fl. 48 a fl. 49 v.º do livro n.º 7-J do Cartório Notarial do Dr. Joaquim
Daniel Correia de Sousa, sito na Avenida de António Feijó, Ponte de
Lima, entre Domingos Oliveira Cerqueira e mulher, Maria Natália
Bandeira da Cruz Cerqueira, casados na comunhão de adquiridos, cons-
tituíram entre si uma sociedade comercial por quotas que será regula-
da pelo disposto nos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma Construções Cerqueira & Cruz, L.da,
tem a sua sede no lugar de Portela, da freguesia de Vitorino de Piães,
do concelho de Ponte de Lima.

§ único. A sociedade poderá mudar a sua sede dentro do mesmo
concelho ou para concelhos limítrofes, bem como criar, instalar, trans-
ferir ou encerrar quaisquer estabelecimentos, sucursais ou outras for-
mas de representação social, por simples deliberação da gerência.

2.º

A sociedade tem o objecto seguinte: indústria de construção civil e
empreitadas de obras públicas, actividades de acabamentos, revesti-
mentos de pavimentos e de paredes, execução de trabalhos de terra-
planagens e arranjos paisagísticos, aluguer de máquinas para a indus-
tria de construção civil.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinco mil euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais de dois
e quinhentos euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios, Do-
mingos Oliveira Cerqueira e Maria Natália Bandeira da Cruz Cerquei-
ra.

4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme vier
a ser deliberado em assembleia geral, será exercida por um ou mais
gerentes a nomear em assembleia geral, ficando desde já designado
gerente o sócio Domingos Oliveira Cerqueira.

§ único.: Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos, é suficiente a assinatura de um gerente.

5.º

A divisão e cessão de quotas é livremente permitida entre os só-
cios; porém, quando a favor de estranhos, depende de autorização da
sociedade, por escrito, à qual é reservado o direito de preferência, em
primeiro lugar e aos sócios não cedentes em segundo.

6.º

Os sócios poderão fazer prestações suplementares de capital até ao
quíntuplo do capital social existente no momento da deliberação, na
proporção das respectivas quotas.
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7.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos que ela care-
cer, nos termos e condições que vierem a ser deliberados em assem-
bleia geral.

8.º

As assembleias gerais, quando a lei não prescreva prazos e forma-
lidades especiais, serão convocadas por carta registada, com aviso de
recepção, dirigida aos sócios com a antecedência mínima de quinze
dias.

Está conforme.

2 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Adelisa Maria de
Magalhães Vieira Pereira Velho. 2007884461

SAFE LIFE — INDÚSTRIA DE COMPONENTES
DE SEGURANÇA AUTOMÓVEL, S. A.

Sede: Zona Industrial da Gemieira, lotes 15 a 20, Gemieira,
4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 1355/20040517; identificação de pessoa colectiva
n.º 504822268;averbamento n.º 03 à inscrição n.º 6 e inscrição
n.º 8; números e data das apresentações: 14 e 15/20051230.

Certifico que pelo averbamento n.º 3 à inscrição n.º 6 foi feita a
cessação das funções de fiscal único efectivo Velosa, Nadais
& Associados, SROC, representada por José Augusto Nadais de Sousa
e a cessação de funções de fiscal único suplente Luís Vieira Lomelino
Velosa, revisor oficial de contas, data 13 de Dezembro de 2005, por
renúncia e pela acta n.º 12, foi feita a designação dos membros de
fiscalização em substituição das renúncias.

Designados:
Fiscal único efectivo — Ernst & Young Audit & Associados —

 SROC, S. A., representada por Óscar Manuel Machado de Figueiredo,
revisor oficial de contas; suplente — António Manuel Dantas de
Amorim, revisor oficial de contas, data da deliberação: 13 de Dezem-
bro de 2005.

3 de Janeiro de 2006. — A Segunda-Ajudante, Adelisa Maria de
Magalhães Vieira Pereira Velho. 2007884658

VISEU
MANGUALDE

M. E R. TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mangualde. Matrícula
n.º 503327344; (anteriormente matriculada nesta Conservatória sob
o n.º 632); inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 03/
20051215.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feita a dis-
solução e encerramento da liquidação.

Data da aprovação das contas: 15 de Dezembro de 2005.

Conferida, está conforme.

4 de Janeiro de 2006. — A Escriturária Superior, Armanda Maria
Paiva Giestas. 2007246465

RECORTE — REDE COMERCIAL TÊXTIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mangualde. Matrícula
n.º 502964383; (anteriormente matriculada nesta Conservatória sob
o n.º 586); inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 04/
20051215.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe foi feita a disso-
lução e encerramento da liquidação.

Data da aprovação das contas: 5 de Dezembro de 2005.

Conferida, está conforme.

4 de Janeiro de 2006. — A Escriturária Superior, Armanda Maria
Paiva Giestas. 2007246457

OLIVEIRA DE FRADES

CONTATROCOS, L.DA

Sede: Belmonte, freguesia de Ribeiradio, concelho
de Oliveira de Frades

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Frades. Matrícula
n.º 654/20051129; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
05/20051129.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe entre José
Manuel Santos Nogueira, Maria Margarida Santos Nogueira e Susana
Nogueira da Silva, todos solteiros, maiores, e residentes no lugar de
Parada, da freguesia de Ribeiradio, concelho de Oliveira de Frades, e
a última residente no lugar de Candemil, da referida freguesia de Ri-
beiradio, que se rege pelo contrato de teor seguinte:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a denominação CONTATROCOS, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede no lugar de Belmonte, freguesia de
Ribeiradio, 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 na prestação de serviços de conta-
bilidade e gestão, consultoria e apoio à organização de empresas. Ela-
boração de projectos e estudos diversos, incluindo os de viabilidade
técnico-económica. Campanhas de marketing e publicidade. Papela-
ria e reprografia. Comércio de material informático e consumíveis
informáticos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de dez mil euros e corresponde à soma de três quotas: uma no valor
nominal de quatro mil e quinhentos euros pertencente ao sócio José
Manuel dos Santos Nogueira, uma do valor nominal de três mil e
quinhentos euros pertencente à sócia Maria Margarida dos Santos
Nogueira e uma do valor nominal de dois mil euros pertencente à
sócia Susana Nogueira da Silva.

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 cem 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 José Manuel dos San-
tos Nogueira.

Está conforme o original.

30 de Dezembro de 2005. — A Conservadora, (Assinatura ilegível.)
2011752787
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CLASSEAVES — SOCIEDADE AVÍCOLA,  L.DA

Sede: Zona Industrial, lotes 35 e 36, vila, freguesia
e concelho de Oliveira de Frades

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Frades. Matrícula
n.º 456/20010606; identificação de pessoa colectiva n.º 505511282;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 2; número e data da apresenta-
ção: 2/22122005.

Certifico que pela apresentação em epígrafe, a sociedade procedeu
ao registo de dissolução e encerramento da liquidação, sendo a data de
aprovação das contas o dia 20 de Novembro de 2005.

Conferido, está conforme.

2 de Janeiro de 2006. — A Conservadora, Maria Margarida Martins
da Costa Henriques Flores. 2011753872

SANTA COMBA DÃO

BREGAS TRANS — TRANSPORTES
DE MERCADORIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Comba Dão. Matrícula
n.º 728; identificação de pessoa colectiva n.º 504512897; data da
apresentação: 29062005.

Certifico que foram depositados na pasta própria da sociedade em
epígrafe os documentos referentes à prestação de contas do exercício
do ano de 2004.

Está conforme o original.

3 de Janeiro de 2005. — O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004904127

SELVINOR SOCIEDADE CONCESSIONÁRIA
DE REFEITÓRIOS E RESTAURANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Comba Dão. Matrícula
n.º 329; identificação de pessoa colectiva n.º 501196307; data da
apresentação: 29062005.

Certifico que foram depositados na pasta própria da sociedade em
epígrafe os documentos referentes à prestação de contas do exercício
do ano de 2004.

Está conforme o original.

3 de Janeiro de 2005. — O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004904135

TRICOLENE — MALHAS E JARDINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Comba Dão. Matrícula
n.º 830; identificação de pessoa colectiva n.º 506357899; data da
apresentação: 29062005.

Certifico que foram depositados na pasta própria da sociedade em
epígrafe os documentos referentes à prestação de contas do exercício
do ano de 2004.

Está conforme o original.

3 de Janeiro de 2005. — O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004904224

CARPINOVA — CARPINTARIA E MÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Comba Dão. Matrícula
n.º 666; identificação de pessoa colectiva n.º 503749877; data da
apresentação: 29062005.

Certifico que foram depositados na pasta própria da sociedade em
epígrafe os documentos referentes à prestação de contas do exercício
do ano de 2004.

Está conforme o original.

3 de Janeiro de 2005. — O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004904100

OURIVESARIA PÉROLA DO DÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Comba Dão. Matrícula
n.º 689; identificação de pessoa colectiva n.º 503974161; data da
apresentação: 29062005.

Certifico que foram depositados na pasta própria da sociedade em
epígrafe os documentos referentes à prestação de contas do exercício
do ano de 2004.

Está conforme o original.

3 de Janeiro de 2005. — O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004904119

TOMÁS & TOMÁS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Comba Dão. Matrícula
n.º 703; identificação de pessoa colectiva n.º 504142461; data da
apresentação: 29062005.

Certifico que foram depositados na pasta própria da sociedade em
epígrafe os documentos referentes à prestação de contas do exercício
do ano de 2004.

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2005. — O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004904186

CARPINTARIA MECÂNICA DO COVAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Comba Dão. Matrícula
n.º 448; identificação de pessoa colectiva n.º 501909699; data da
apresentação: 29062005.

Certifico que foram depositados na pasta própria da sociedade em
epígrafe os documentos referentes à prestação de contas do exercício
do ano de 2004.

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2005. — O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004904178

ANTÓNIO JOÃO SIMÕES SANTOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Comba Dão. Matrícula
n.º 851; identificação de pessoa colectiva n.º 507051882; data da
apresentação: 29062005.

Certifico que foram depositados na pasta própria da sociedade em
epígrafe os documentos referentes à prestação de contas do exercício
do ano de 2004.

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2005. — O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004904160

JOSÉ NUNES FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Comba Dão. Matrícula
n.º 181; identificação de pessoa colectiva n.º 500370761; data da
apresentação: 29062005.

Certifico que foram depositados na pasta própria da sociedade em
epígrafe os documentos referentes à prestação de contas do exercício
do ano de 2004.

Está conforme o original.

5 de Janeiro de 2005. — O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004904151

TAXICEBO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Comba Dão. Matrícula
n.º 144; identificação de pessoa colectiva n.º 500572461; inscri-
ção n.º 12; número e data da apresentação: 01/20051223.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe foi efectuado o
seguinte acto de registo:

A — alteração parcial do pacto social, com modificação para soci-
edade unipessoal, tendo os artigos 1.º, 3.º, 4.º e 6.º, que ficaram com
a redacção seguinte:

1.º

A sociedade adopta a denominação TAXICEBO, Unipessoal, L.da,
tem a sua sede na Rua da Paz, 5, Venda do Sêbo, freguesia de Óvoa,
concelho de Santa Comba Dão.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros va-
lores constantes da contabilidade, é de cinco mil euros, representado
por duas quotas, uma no valor nominal de quatro mil trezentos e se-
tenta e cinco euros e outra do valor nominal de seiscentos e vinte e
cinco euros, pertencentes ao sócio único Jean Michel Dias Ferreira.

4.º

1 — A gerência e a representação da sociedade pertence ao sócio
único ou a não sócios a designar em assembleia geral e poderá ser
remunerada ou não conforme aquele decidir, ficando desde já nome-
ados gerentes o sócio Jean Michel Dias Ferreira e o não sócio José
Carlos Cordeiro dos Santos, casado, residente na Rua de Adolfo Lou-
reiro, 14, 1.º, direito, B, em Coimbra, este titular da capacidade pro-
fissional.

2 — A sociedade obriga-se com a intervenção de um gerente.

6.º

Fica desde já autorizada a celebração de negócios jurídicos entre e
sócio único e a sociedade, os quais devem servir à prossecução do
objecto da sociedade e cumprir os demais requisitos previstos no ar-
tigo 270.º-F, do Código das Sociedades Comerciais.

Foi depositado na pasta respectiva o texto completo do pacto social
na sua redacção actualizada.

Está conforme o original.

Dezembro de 2005. — O Ajudante, Afonso Gomes F. Viegas.
2008203573

TONDELA

NARCISO & COIMBRA — EMPREENDIMENTOS
TURÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tondela. Matrícula n.º 01144/
20051213; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 01/
20051213.

Certifico que entre Ana Paula Sousa Gomes Narciso e Avelar da
Costa Coimbra, casados no regime da separação de bens, foi constitu-
ída a sociedade em epígrafe, que se regerá pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 — A sociedade adopta a firma Narciso & Coimbra — Empreen-
dimentos Turísticos, L.da

2 — A sociedade tem a sua sede em Adiça, na Quinta do Vale Mi-
nhoto, freguesia de Mouraz, concelho de Tondela.

3 — Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-
da, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo
a mesma criar ou encerrar sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a construção civil e obras públicas;
promoção imobiliária; compra e venda de imóveis e revenda dos ad-
quiridos para esse fim; gestão e administração de imóveis; exploração
de lares para idosos; prestação de serviços de apoio domiciliário; or-
ganização e produção de eventos; animação turística; prestação de
serviços de decoração e design de interiores; elaboração, desenvolvi-
mento e implementação de projectos turísticos e de recreio; explora-
ção de unidades hoteleiras; exploração de actividades hoteleiras, de-
signadamente, restauração, cafetaria, pastelaria, gelataria, snack-bar
e bar.

ARTIGO 3.º

1 — O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de doze mil e quinhentos euros e corresponde à soma de
duas quotas no igual valor nominal de seis mil duzentos e cinquenta
euros tituladas uma por cada um dos sócios.

2 — Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global de cento e vinte e cinco mil euros.

3 — Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 — A gerência da sociedade compete a sócios ou a não sócios, a
nomear em assembleia-geral, com ou sem remuneração, conforme aí
for deliberado.

2 — Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo que com objecto diferente do seu e em sociedades regula-
das por leis especiais ou em agrupamentos complementares de em-
presas.

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 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; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 — Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou a tercei-
ros.

3 — Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último ba-
lanço aprovado.

4 — Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante comum.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

Disposição transitória

1 — Os actuais sócios ficam, desde já, nomeados gerentes.
2 — A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do

capital social depositado a fim de custear as despesas de constituição
e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede
social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direi-
tos, mesmo antes cio seu registo definitivo, assumindo a sociedade
todos os actos praticados pela gerência, nesse período, logo que defi-
nitivamente matriculada.

Está conforme o original.

O Ajudante, (Assinatura ilegível.) 2008254291

ANISERRA — TRANSPORTES DE MERCADORIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tondela. Matrícula n.º 00793/
000330; identificação de pessoa colectiva n.º 504889052; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 03/20051227.
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Diário normal — 7 dias úteis;

Em suplemento:

Com entrega nas livrarias da INCM — 4 dias úteis;

Enviados pelo correio — 5 dias úteis.

As datas de publicação dos anúncios no Diário da República, 3.ª série, ocorrem nos seguin-

tes prazos, contados a partir do dia seguinte ao da sua entrada nos serviços da Imprensa Nacional-

-Casa da Moeda, S. A.:

1. Concursos públicos
2. Despachos, Éditos, Avisos e Declarações

3. Diversos [excepto relatórios, balancetes e socieda-

des (sem registo)]

AVISO

Diário normal — 5 dias úteis;

Em suplemento:

Com entrega nas livrarias da INCM — 4 dias úteis;

Enviados pelo correio — 5 dias úteis.

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: 27 de Dezembro de 2005.

Está conforme o original.

28 de Dezembro de 2005. — O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008254330

SPR — PAPELARIA LIVRARIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tondela. Matrícula n.º 01143/
051209; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 01/
20051209.

Certifico que entre Sandra Patrícia Lopes Rodrigues Vilares e ma-
rido, Valter Rui Manuel Pereira Vilares, comunhão de adquiridos, foi
constituída a sociedade em epígrafe, que se regerá pelo seguinte con-
trato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma SPR — Papelaria Livraria, Unipessoal,
L.da, e tem a sua sede na Rua de António da Silva Ribeiro, Edificio
Caramulo, loja A, freguesia de Campo de Besteiros, concelho de Tondela.

§ único. Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como criar ou encenar filiais, sucursais ou qualquer forma de repre-
sentação social.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto: comercialização de artigos de pape-
laria, livraria, jornais, tabaco, brindes, brinquedos, marroquinaria, bi-
juteria, consumíveis para informática e artigos fotográficos.

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 cinquenta mil euros.

Está conforme o original.

13 de Dezembro de 2005. — O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008254194
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