26 de Janeiro de 2005. — O Presidente da Câmara, José António Rondão Almeida.

50 000,00 Concurso limitado.

357 000,00 Concurso público.

118,111,86 Concurso limitado.
54 000,00 Concurso limitado.

766 090,72 Concurso público.

3 999,00 Concurso por ajuste
directo.
791 100,74 Concurso público.

3 339 248,70 Concurso público.

Forma de atribuição
Valor da adjudicação
(sem IVA) (em euros)

357 167,12 Concurso público.
CONSDEP — Construções, Saneamentos, Drenagens, Estradas
e Pavimentos, L.da

Aviso n.º 1479/2005 (2.ª série) — AP. — Nos termos do
artigo 275.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março, faz-se público que, durante o ano 2004, foram adjudicadas as seguintes obras
constantes no mapa anexo.

ELVIPRÉDIOS — Sociedade Elvense de Construção Civil, L.da ......

25 de Janeiro de 2005. — O Vereador com competências delegadas, Nuno Miguel Fernandes Mocinha.

BOSOGOL — Construções e Obras Públicas, S. A. .........................

Cláudio José Marmelo Nascimento Carapuça, técnico de 2.ª classe — engenheiro civil, por mais um ano, com início a 1 de Janeiro de 2005, vencimento mensal ilíquido de 915,47 euros,
índice 289, 1.º escalão.
Maria Sofia Loureiro dos Santos Santana, técnico superior de
2.ª classe — serviço social, por mais um ano, com início a 15
de Fevereiro de 2005, vencimento mensal líquido de 1241,32 euros,
correspondente ao índice 400, 1.º escalão.
Ana Cristina Correia Santos e Maria José Velez Pereira Oliveira,
auxiliares administrativos, por mais seis meses, com efeitos a 1
de Março e 16 de Janeiro de 2005, respectivamente, vencimento mensal ilíquido de 397,22 euros, correspondente ao índice 128,
1.º escalão.
Vitória do Céu Loureiro Lérias, técnico superior de 2.ª classe —
educação social, por mais seis meses, com efeitos a 1 de Fevereiro de 2005, vencimento mensal ilíquido de 1241,32 euros,
correspondente ao índice 400, 1.º escalão.

Tecnovia Madeira — Sociedade de Empreitadas, L.da/OPSA —
Obras y Pavimentos Especiales, S. A.
AGROCINCO — Construções, S. A. ................................................
ELVIPRÉDIOS — Sociedade Elvense de Construção Civil, L.da ......

Também por despachos do presidente e vice-presidente desta
autarquia, foram renovados, ao abrigo do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 427/89, de 7 de Dezembro, pela redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 218/98, de 17 de Julho, os contratos de trabalho a
termo certo celebrados com:

Empreitada de construção da estação de camionagem, parque de estacionamento e nó
viário.
Empreitada de requalificação de parques desportivos municipais — pavimentos sintéticos
dos campos 2 e 3 do estádio municipal e arranjos do campo n.º 2.
Empreitada de arranjos exteriores gerais da Terrugem ......................................................
Empreitada de adaptação do Convento de São Francisco a arquivo municipal — recuperação das instalações da antiga casa do guarda e igreja.
Empreitada de requalificação de parques desportivos municipais — balneários e edifício
de apoio.
Empreitada de remodelação da abegoaria municipal — arranjos exteriores — construção civil.
Empreitada de requalificação urbana e funcional de aldeias e vilas — São Vicente —
pavilhão multiusos.

Carlos Manuel Ronda Mendes, João Paulo Alvarrão Mota e José
Manuel Caras Altas Demétrio, para a categoria de operário —
electricista, índice 142, 1.º escalão, vencimento mensal ilíquido
de 440,67 euros, com início a 1 de Janeiro de 2005.
Abílio José Barradas Latas, Carla Maria Nazaré Valadas, Gustavo
Américo Pardal Russo, Henrique Manuel Adagas Calado, José
Adelino Gama Ablú, Luís Filipe Santinhos Vieira, Nuno Manuel
Maroto Candeias, Roberto Carlos Correia Rosinha e Rui Alexandre Tinta Fina Martins, para a categoria de cantoneiro de
limpeza, índice 155, 1.º escalão, vencimento mensal ilíquido de
481,01 euros, com início a 2 de Dezembro de 2004.

SOPROCIL — Sociedade de Projectos e Construções Civis, S. A.

Aviso n.º 1478/2005 (2.ª série) — AP. — Contratos a termo resolutivo certo. — Nuno Miguel Fernandes Mocinha, vereador da Câmara Municipal de Elvas:
Torna público, no uso de competências que lhe foram delegadas, que na sequência de despachos do presidente desta autarquia,
foram celebrados contratos de trabalho a termo resolutivo certo,
pelo período de um ano, renováveis, nos termos do artigo 139.º
da Lei n.º 99/2003, de 27 de Agosto, com:

SOMAGUE — Engenharia, S. A. ...................................................... Empreitada de requalificação paisagista, ambiental e urbana da cidade de Elvas — Praça
da República e construção de parque subterrâneo.
LICIVIL — Gestão de Projectos, Obras e Imobiliária, L.da ........... Empreitada de construção de uma portaria na Escola do 1.º Ciclo da Boa-Fé ...............

CÂMARA MUNICIPAL DE ELVAS

Denominação da obra

3 de Fevereiro de 2005. — O Vereador em permanência, Luís
Barreiros.

29

Entidades adjudicatárias

Construção de instalações sanitárias/balneários na Escola do
1.º Ciclo de São Silvestre — 123 855,24 euros — concurso
limitado — Joaquim Dias Costa.
Reparação do tecto do jardim-de-infância de Vila do Carvalho — 3920 euros — concurso por ajuste directo — Joaquim Dias Costa.
Protecção da empena do lote 51, da Quinta da Alâmpada —
3562,30 euros — concurso por ajuste directo — Joaquim Dias
Costa.
Execução de base para instalação de um campo de jogos no
Bairro da Alâmpada — 24 192,65 euros — concurso limitado — José Manuel Pinheiro Madaleno.

Lista das adjudicações de obras públicas efectuadas durante o ano de 2004, a que se refere o artigo 275.º do Decreto-Lei n.º 59/99, de 2 de Março
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Entidades adjudicatárias

Denominação da obra

CONSTRADAS — Estradas e Construção Civil, S. A. ................... Empreitada de relocalização de actividades produtivas na Terrugem — arranjos dos espaços exteriores da envolvente à praça de touros.
PAVIA — Pavimentos e Vias, S. A. ................................................. Empreitada de requalificação urbana e funcional de aldeias e vilas — Santa Eulália —
arranjos exteriores no Bairro Dr. Gonçalves Proença.
AGROCINCO — Construções, S. A. ................................................ Empreitada de requalificação urbana e funcional de aldeias e vilas — São Brás e São Lourenço — arranjos exteriores da zona dos estendais da calçadinha.
CERTAR — Sociedade de Construções, S. A. .................................. Empreitada de requalificação de parques desportivos municipais — maciços das colunas
de iluminação do campo n.º 2.
SENPAPOR — Construções e Obras Públicas, L.da ......................... Empreitada de requalificação urbana e funcional de aldeias e vilas — Barbacena — 2.ª fase
LICIVIL — Gestão de Projectos, Obras e Imobiliária, L.da ........... Empreitada de execução de lages aligeiradas no mercado diário da Terrugem ................

AGROCINCO — Construções, S. A. ................................................ Empreitada de requalificação urbana e funcional dos bairros periféricos — Boa Fé —
parque infantil.
CONSTROPE — Construção Civil e Obras Públicas, L.da ............. Empreitada de requalificação urbana de São Brás e São Lourenço — requalificação da envolvente ao infantário, sede da junta de freguesia e execução de centro de convívio.
SENPAPOR — Construções e Obras Públicas, L.da ......................... Empreitada de requalificação urbana e funcional dos bairros periféricos de Elvas —
Boa Fé — execução de muros de suporte e escadas.
Tecnovia Madeira — Sociedade de Empreitadas, S. A. .................. Empreitada de requalificação de parques desportivos municipais — pavimentação do topo
norte do campo n.º 3.
SENPAPOR — Construções e Obras Públicas, L.da ......................... Empreitada de requalificação urbana e funcional dos bairros periféricos — Boa Fé —
parque infantil — Rua dos Hortelões.
SENPAPOR — Construções e Obras Públicas, L.da ......................... Empreitada de requalificação urbana e funcional dos bairros periféricos — Boa Fé —
acessos às traseiras da Rua de Sacadura Cabral — pavimentação.

Forma de atribuição

142 703,22 Concurso público.
176 486,43 Concurso público.
35 067,76 Concurso limitado.
5 997,05 Concurso por ajuste
directo.
339 083,73 Concurso público.
2 751,00 Concurso por ajuste
directo.
96 051,10 Concurso limitado.
5 454 825,98 Concurso público.
249 217,43 Concurso público.
63 112,22 Concurso limitado.
18 600,00 Concurso por ajuste
directo.
6 808,44 Concurso por ajuste
directo.
45 267,10 Concurso limitado.
273 956,61 Concurso público.
123 605,01 Concurso público.
24 895,60 Concurso por ajuste
directo.
56 994,22 Concurso limitado.
9 289,06 Concurso por ajuste
directo.

Edital n.º 163/2005 (2.ª série) — AP. — Pedro Manuel Brilha Barrena, vice-presidente da Câmara Municipal do concelho de Elvas:
Torna público que, de harmonia com a deliberação desta Câmara Municipal, tomada em reunião ordinária de 26 de Janeiro de 2005 e nos termos do artigo 118.º do Código do Procedimento
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de Novembro, durante o período de 30 dias, a contar da data da sua publicação no Diário da República, é submetido à apreciação
pública, para recolha de sugestões, a 3.ª alteração ao Regulamento Municipal de Taxas de Urbanização e de Edificação e tabela anexa do município de Elvas, durante o qual poderá a mesma ser
consultada na Divisão de Administração Urbanística, durante as horas normais de expediente, e sobre ela serem formuladas, por escrito, as sugestões tidas por convenientes, dirigidas ao presidente
da Câmara Municipal de Elvas.
E para constar se publica este e outros de igual teor, que vão ser afixados nos lugares públicos do estilo.
1 de Fevereiro de 2005. — Por delegação de competências, o Vice-Presidente da Câmara, Pedro Manuel Brilha Barrena.
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CERTAR — Sociedade de Construção, S. A. ................................... Empreitada de remodelação do edifício dos Paços do Concelho de Elvas — ampliação
com edifício anexo.
SOMEC — Sociedade Metropolitana de Construções, S. A. ........... Empreitada de adaptação da praça de touros a pavilhão multiusos .................................
Sociedade de Empreitadas — CENTREJO, L.da ............................... Empreitada de pavilhão multiusos de Vila Boim ................................................................
SENPAPOR, L.da ................................................................................ Empreitada de requalificação urbana e funcional dos bairros — Boa Fé — arranjos
de espaços exteriores — acessibilidades.
ELVIPRÉDIOS — Sociedade Elvense de Construção Civil, L.da ...... Empreitada de execução de rebocos, pintura e escadas de acesso ao mercado diário
da Terrugem.
BOSOGOL — Construções e Obras Públicas, L.da ........................... Empreitada de remodelação da abegoaria municipal — entrada principal .......................

Valor da adjudicação
(sem IVA) (em euros)

