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EDITAL 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE 24/10/2022  

 

Francisco Lopes de Carvalho, Presidente da Câmara Municipal do 
Concelho de Penalva do Castelo: 

 
Faz saber que, e para cumprimento do art.º 56.º do anexo I, da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, a Câmara Municipal, em sua reunião ordinária de 24 
de outubro de 2022, tomou a seguinte deliberação: ----------------------------------------  
 
“EMPREITADAS -----------------------------------------------------------------------  
 
PROCESSO N.º 10/2021 - EMPREITADA DE "REQUALIFICAÇÃO DA RUA 1.º 
DE DEZEMBRO" - TRABALHOS COMPLEMENTARES - ALTERAÇÃO DO 
PROJETO: -------------------------------------------------------------------------------  
Presente uma informação da fiscalização da empreitada “Requalificação da Rua 1.º de 

dezembro”, do seguinte teor: ------------------------------------------------------------------------  
“A empreitada de “Requalificação da Rua primeiro de Dezembro” foi objeto de 
procedimento ao abrigo do Código de Contratos Públicos, identificando-se a seguinte 
informação: ---------------------------------------------------------------------------------------------  
- Tipo de Procedimento: Concurso Público, publicado em D.R., segunda série, número 
quatro, de quinze de abril de dois mil e vinte e um, com o anúncio número quatro mil 
novecentos e sessenta e seis barra dois mil e vinte e um; ----------------------------------------  
- Contrato celebrado com a empresa "Pavisteel, Unipessoal." em vinte de julho de dois 
mil e vinte e um, com visto de TC em vinte e cinco de fevereiro de dois mil e vinte e dois; -  
- Valor de adjudicação de um milhão quarenta e oito mil seiscentos e nove euros e oitenta 
e um cêntimos, ao qual acresce o I.V.A., à taxa legal em vigor; --------------------------------  
- Comunicação ao empreiteiro da aprovação do Plano de Segurança e Saúde feita por 
ofício número mil oitocentos e noventa e um de dois de julho de dois mil e vinte e um. ----  
- Comunicada a abertura do estaleiro ao ACT através do ofício número dois mil duzentos 
e sessenta e oito, de doze de abril de dois mil e vinte e dois; -------------------------------------  
- O Auto de Consignação é de oito de abril de dois mil e vinte e dois; -------------------------  
- O prazo de execução das obras é de trezentos e sessenta e cinco dias seguidos; ------------  
No decorrer da obra verificou-se ser possível melhorar as condições de segurança, 
circulação rodoviária e pedonal na rua primeiro de Dezembro, mediante a cedência de 
uma faixa de terreno e reperfilamento do passeio a construir junto à “Casa da Moita”. ---  
Estes trabalhos são técnica e economicamente separáveis do objeto do contrato sem 
inconvenientes graves e não implicam um aumento considerável de custos para o dono da 
obra, uma vez que a adjudicação a outro empreiteiro não compromete a responsabilidade 
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global da obra, pelo que não são enquadráveis no artigo trezentos e setenta do CCP, 
devendo ser adjudicados em sequência de um novo procedimento. ----------------------------  
O valor orçamentado para os trabalhos é de vinte e um mil cento e quarenta e oito euros 
mais IVA, conforme mapa anexo. -------------------------------------------------------------------  
À consideração superior” ----------------------------------------------------------------------------  
A Câmara, de acordo com a informação da fiscalização da obra, deliberou, por 
unanimidade, autorizar a alteração do projeto.” --------------------------------------------------  
 

Para constar e devidos efeitos se publica o presente Edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares públicos do costume. 

E eu,                                                                                         , Chefe da Unidade 
Orgânica de Gestão Administrativa e de Recursos Humanos o subscrevi. 

 
Paços do Município de Penalva do Castelo, 25 de outubro de 2022. 

O Presidente da Câmara, 
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