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EDITAL 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE 14/11/2022  

 

José Dias Lopes Laires, Vice-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 14 
de novembro de 2022, tomou a seguinte deliberação: -------------------------------------  
 
“EMPREITADAS -----------------------------------------------------------------------  
 
PROCESSO N.º 21/2021 - EMPREITADA DE "REQUALIFICAÇÃO DO 
MOSTEIRO DO SANTO SEPULCRO" - SUSPENSÃO DO PRAZO DE 
EXECUÇÃO - RATIFICAÇÃO DE DESPACHO: -------------------------------------  
Presente o Despacho de suspensão do prazo de execução da empreitada de “Requalificação 
do Mosteiro do Santo Sepulcro”, do seguinte teor: -----------------------------------------------  
“Considerando a informação técnica elaborada pelo responsável pela fiscalização da obra, 
a qual transcrevo: -------------------------------------------------------------------------------------  
“A consignação da obra foi realizada em vinte e um de março de dois mil e vinte e dois à 
empresa António Lopes Pina Lda., sendo do prazo de execução de trezentos e sessenta e 
cinco dias. ----------------------------------------------------------------------------------------------  
A obra de “Requalificação do Mosteiro do Santo Sepulcro” necessita de acompanhamento 
arqueológico, conforme parecer emitido pela DRCC - (DRC/2002/18-
11/33827/PPA/10660 (C.S:220077).---------------------------------------------------------------  
Assim, por despacho do Exmo. Sr. Presidente da Câmara, datado de quatro de julho de 
dois mil e vinte e dois, foi determinada a abertura do procedimento para a aquisição de 
serviços de acompanhamento arqueológico, tendo o contrato sido assinado com a empresa 
EON – Industrias Criativas Lda. em nove de agosto de dois mil e vinte e dois. -------------  
Posteriormente, em treze de outubro de dois mil e vinte e dois, por despacho da Sra. 
Subdiretora da Direção Regional de Cultura do Centro, foi aprovado condicionalmente o 
PATA – Trabalhos Arqueológicos. -----------------------------------------------------------------  
 Por essa situação, a obra esteve suspensão desde o dia vinte e um de março até ao dia 
trinta de setembro do corrente ano, por impossibilidade temporária da empresa cumprir o 
contrato, designadamente, pela necessidade de acompanhamento arqueológico. -------------  
Face ao exposto, propõe-se, com efeitos retroativos, a aprovação da suspensão da obra no 
período de vinte e um de março de dois mil e vinte e dois a trinta de setembro de dois mil e 
vinte e dois, nos termos do disposto no artigo duzentos e noventa e sete CCP.”; ------------  
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Considerando que, de acordo com o número três do artigo trinta e cinco do Anexo I, da 
Lei número setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro, em circunstâncias 
excecionais, e no caso de, por motivo de urgência, não ser possível reunir 
extraordinariamente a Câmara Municipal, o Presidente da Câmara, pode praticar 
quaisquer atos da competência desta, ficando os mesmos sujeitos a ratificação na primeira 
reunião realizada após a sua prática, sob pena de anulabilidade; -------------------------------  
Assim, e tendo em conta os factos determino a suspensão do prazo de execução da 
empreitada de “Requalificação do Mosteiro do Santo Sepulcro”, desde o dia vinte e um de 
março de dois mil e vinte e dois até ao dia trinta de setembro de dois mil e vinte e dois, 
devendo ser elaborados os respetivos autos de suspensão e levantamento da suspensão. ---  
Determino que este despacho seja submetido à ratificação da próxima reunião da Câmara 
Municipal.” --------------------------------------------------------------------------------------------  
A Câmara, deliberou, por unanimidade, ratificar o presente Despacho.” ---------------------  
 

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, 15 de novembro de 2022. 

O Vice-Presidente da Câmara, 
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