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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 30/2021 - EMPREITADA DE "PISCINA COBERTA - 
BENEFICIAÇÃO E CONSERVAÇÃO - GINÁSIO NO EDIFÍCIO DA PISCINA 
COBERTA" - PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO - RATIFICAÇÃO 
DE DESPACHO: ------------------------------------------------------------------------  
Presente o Despacho de prorrogação do prazo de execução da empreitada de “Piscina 
Coberta - Beneficiação e Conservação - Ginásio no Edifício da Piscina Coberta”, do 
seguinte teor: ------------------------------------------------------------------------------------------  
“Considerando o pedido de prorrogação do prazo de execução apresentado pela empresa 
adjudicatária “Pavisteel, Lda.” datado de catorze de dezembro de dois mil e vinte e dois; -  
Considerando a fundamentação apresentada para sustentar o pedido de prorrogação do 
prazo de execução por mais noventa dias que a seguir se transcreve:--------------------------  
“Um - Condições climatéricas adversas ----------------------------------------------  
Os últimos dois meses tem sido de constante pluviosidade, e o presente mês consultando 
os dados disponíveis no IPMA, também continuará igual. Esta situação não nos tem 
permitido laborar na maior parte dos dias, e os que conseguimos foram com rendimentos 
baixos, o que consequentemente nos tem atrasado os trabalhos nomeadamente os 
trabalhos de aplicação de revestimentos exteriores para que a obra possa ser fechada. 
Como não temos conseguido terminar os exteriores não foi possível fechar a obra com as 
caixilharias e efetuar o revestimento de paredes e tetos interiores. -----------------------------  
Dois- Dificuldade na contratação de mão-de-obra (recursos humanos) -----------  
Continuamos como é do conhecimento geral a ter uma grande dificuldade no ramo da 
construção aquisição de mão-de-obra, a qual é transversal a todos as empresas, 
nomeadamente a mão-de-obra, qualificada. Infelizmente, esta é uma realidade, cada vez 
mais notória no nosso país, que afeta não só a produção na nossa empresa, como na 
entrega de produtos por parte de outras empresas fornecedoras. Toda esta problemática, 
de um modo geral, impede muitas empresas do ramo, levar por diante seus propósitos. 
Esta situação acaba por afetar claramente o Plano de Trabalhos traçado, “deitando por 
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terra”, o cumprimento dos respetivos objetivos, e consequentemente o prazo de conclusão 
de obra.”; -----------------------------------------------------------------------------------------------  
Considerando a informação da fiscalização datada de dezanove de dezembro de dois mil e 
vinte e dois, a propor a prorrogação do prazo de execução da empreitada por mais noventa 
dias sem direito a qualquer acréscimo de valor da revisão de preços em relação ao prazo 
acrescido, conforme transcrição: --------------------------------------------------------------------  
“Um. O pedido não se encontra instruído com um Plano de Trabalhos, Plano de mão-de-
obra, Planos de Equipamentos e Plano de Pagamentos; -----------------------------------------  
Dois. O adjudicatário fundamenta a não conclusão dos trabalhos da execução da obra 
dentro do prazo estabelecido, com as “Condições climatéricas adversas, e pela 
“Dificuldade na contratação de mão-de-obra (recursos humanos).”; --------------------------  
Três. Na realidade, não é fácil compreender e fundamentar como pode uma obra com um 
prazo de execução de duzentos e dez dias, cujo prazo já foi prorrogado por duas vezes 
(cento e cinquenta mais noventa), necessitar de mais noventa dias para a sua conclusão; -  
Quatro. A taxa de execução financeira da empreitada limita-se a quarenta e dois por cento 
do valor da adjudicação inicial; ---------------------------------------------------------------------  
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;”; -----------------------  
Considerando que o prazo de execução da empreitada supra, termina em dezanove de 
dezembro de dois mil e vinte e dois; ----------------------------------------------------------------  
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, na sua atual 
redação, 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 que se proceda à prorrogação do prazo de 
execução da obra, de acordo com a informação da fiscalização, por mais noventa dias de 
calendário, sem direito a qualquer acréscimo de valor da revisão de preços em relação ao 
prazo acrescido. ----------------------------------------------------------------------------------------  
Determino que este despacho seja submetido à ratificação da Câmara Municipal na 
próxima reunião.” -------------------------------------------------------------------------------------  
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. 
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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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