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EDITAL 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE 26/12/2022  

 

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 26 
de dezembro de 2022, tomou a seguinte deliberação: -------------------------------------  
 
“EMPREITADAS -----------------------------------------------------------------------  
 
PROCESSO N.º 5/2019 - EMPREITADA DE "ARRANJO URBANÍSTICO DA 
PRAÇA (ANTIGO MUNICÍPIO)" - PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE 
EXECUÇÃO: ----------------------------------------------------------------------------  
O senhor Presidente da Câmara apresentou uma proposta, do seguinte teor: ----------------  
“Considerando o pedido de prorrogação do prazo de execução apresentado pela empresa 
adjudicatária “Lopes & Irmãos, Lda.” em vinte de dezembro de dois mil e vinte e dois; ----  
Considerando a fundamentação apresentada para sustentar o pedido de prorrogação do 
prazo de execução até ao dia trinta de abril de dois mil e vinte e três. -------------------------  
Considerando a informação da fiscalização datada de vinte de dezembro de dois mil e 
vinte e dois e assinada digitalmente em vinte e um de dezembro de dois mil e vinte e dois, 
a propor a prorrogação do prazo de execução da empreitada sem direito a qualquer 
acréscimo de valor da revisão de preços em relação ao prazo acrescido, que a seguir se 
transcreve: ---------------------------------------------------------------------------------------------  
“A empreitada “Arranjo urbanístico da Praça (Antigo Município) 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 
cento e dois, de vinte e oito de maio de dois mil e dezanove, com o anúncio número cinco 
mil quatrocentos e cinquenta e seis barra dois mil e dezanove; ---------------------------------  
- Contrato celebrado com a empresa "Lopes e Irmão, Lda." em dezasseis de outubro de 
dois mil e dezanove; -----------------------------------------------------------------------------------  
- Valor de adjudicação de seiscentos e quarenta e três mil novecentos e cinquenta e dois 
euros e dezasseis cêntimos mais IVA; --------------------------------------------------------------  
- Comunicação ao empreiteiro da aprovação do Plano de Segurança e Saúde feita em vinte 
e sete de setembro de dois mil e vinte e um. -------------------------------------------------------  
- O Auto de Consignação é de catorze de janeiro de dois mil e vinte; --------------------------  
- O prazo de execução das obras é de quinze meses; ----------------------------------------------  
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- Trabalhos Complementares número um de suprimento de erros e omissões, no valor de 
dezoito mil quatrocentos e noventa e um euros e noventa e três cêntimos mais IVA, 
aprovados por despacho de vinte e sete de julho de dois mil e vinte, ratificado em reunião 
de Câmara de dez de agosto de dois mil e vinte. --------------------------------------------------  
- Trabalhos Complementares número dois com preços da proposta de alteração do projeto, 
no valor de noventa e sete mil setecentos e noventa e sete euros e catorze cêntimos mais 
IVA, aprovados em reunião de câmara de oito de novembro de dois mil e vinte e um. ------  
- Trabalhos Complementares número três com preços acordados de alteração do projeto, 
no valor de oitenta e seis mil quinhentos e sessenta euros mais IVA, aprovados em 
reunião de câmara de oito de novembro de dois mil e vinte e um. ------------------------------  
- Trabalhos a menos número um, no valor de treze mil seiscentos e vinte e oito euros e 
sessenta e oito cêntimos mais IVA, aprovados por despacho de vinte e sete de julho de dois 
mil e vinte, ratificado em reunião de Câmara de dez de agosto de dois mil e vinte. ----------  
- Trabalhos a menos número dois, no valor de noventa e nove mil cento e sessenta e dois 
euros e cinquenta e quatro cêntimos mais IVA, aprovados por despacho de vinte e sete de 
julho de dois mil e vinte, aprovados em reunião de câmara de oito de novembro de dois mil 
e vinte e um. -------------------------------------------------------------------------------------------  
Relativamente ao pedido de prorrogação do prazo de execução por mais cento e vinte e 
dois dias (até trinta de abril de dois mil e vinte e três), cumpre-me informar o seguinte: --  
Um. O prazo para conclusão da obra termina no dia trinta de dezembro de dois mil e 
vinte e dois; --------------------------------------------------------------------------------------------  
Dois. O pedido encontra-se instruído com um Plano de Trabalhos, Plano de mão-de-obra, 
Planos de Equipamentos, Plano de Pagamentos e Cronograma Financeiro; -----------------  
Três. O adjudicatário fundamenta a não conclusão dos trabalhos da execução da obra 
dentro do prazo estabelecido, com a conjuntura provocada pela situação clínica de 
pandemia Coronavirus (covid dezanove), pela falta de matérias-primas, no mercado 
nacional e internacional, acrescido do contexto da guerra da Ucrânia, pela dificuldade na 
contratação de mão-de-obra, pela execução de trabalhos complementares e pela alteração a 
elementos de projetos; --------------------------------------------------------------------------------  
Quatro. Na realidade, não é fácil compreender e fundamentar mais uma prorrogação do 
prazo de execução de cento e vinte e dois dias, tendo em consideração que desde a última 
prorrogação do prazo (deliberação camarária de vinte e seis de setembro de dois mil e 
vinte e dois), não ocorreu nenhuma situação excecional que a justifique; ---------------------  
Cinco. O atraso na conclusão empreitada, para além de consubstanciar o incumprimento 
definitivo do contrato, confere à câmara o direito de resolver o contrato da empreitada, 
nos termos do disposto na alínea a) do número um do artigo trezentos e trinta e três do 
CPP, bem como a aplicação de sanção contratual por atraso na realização da obra, nos 
termos previstos no artigo quatrocentos e três do CCP; -----------------------------------------  
Seis. No entanto, a resolução de contrato seria sempre a solução mais gravosa para ambas 
as partes, tendo em consideração os trabalhos que faltam executar; ---------------------------  
Sete. A concessão de nova prorrogação de prazo deverá ser graciosa; -------------------------  
Oito. À consideração superior”.---------------------------------------------------------------------  
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Assim, e tendo em conta os factos, proponho que a Exma. Câmara Municipal delibere no 
sentido de prorrogar o prazo de execução da obra, de acordo com a informação da 
fiscalização, até ao dia trinta de abril de dois mil e vinte e três.” --------------------  
A Câmara deliberou, por maioria, com duas abstenções dos Vereadores, senhores Pedro 
Jorge Cabral Monteiro e José Carlos Pinto Fernandes, autorizar a prorrogação do prazo de 
execução da empreitada “Arranjo urbanístico da Praça (Antigo Município)”, até ao dia 
trinta de abril de dois mil e vinte e três, de forma graciosa.” -----------------------------------  
 

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, 27 de dezembro de 2022. 

O Presidente da Câmara, 
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