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MINUTA DE CONTRATO DE URBANIZAÇÃO
PLANO DE PORMENOR DA QUINTA DO MALHEIRO (PPQM)
MUNICÍPIO DE PORTIMÃO, pessoa coletiva n.º 505 309 939, com sede na Praça 1.º de
Maio, 8500-543 Portimão, neste ato representado por […], titular do cartão do cidadão
n.º […], contribuinte fiscal n.º […],na qualidade de Presidente da Câmara Municipal de
Portimão, adiante designado por MUNICÍPIO ou PRIMEIRO OUTORGANTE;
E
COTA S.A.., pessoa coletiva n.º […], com sede […], contribuinte fiscal n.º […] neste ato
representada por […], titular do cartão do cidadão n.º […], contribuinte fiscal n.º […],
proprietária do prédio sito em […], descrito na Conservatória do Registo Predial de […],
e inscrito na matriz predial […], sob o artigo n.º […];

Julieta Rodrigues Pacheco Rodrigues, [inserir estado civil], residente em [inserir
morada], titular do cartão do cidadão n.º […], contribuinte fiscal n.º […], proprietária do
prédio sito em […], descrito na Conservatória do Registo Predial de […], e inscrito na
matriz predial […], sob o artigo n.º […];
Armando José Andrez, [inserir estado civil], residente em [inserir morada], titular do
cartão do cidadão n.º […], contribuinte fiscal n.º […], proprietário do prédio sito em […],
descrito na Conservatória do Registo Predial de […], e inscrito na matriz predial […], sob
o artigo n.º […];
Valdemar José Vicente Rafael, [inserir estado civil], residente em [inserir morada],
titular do cartão do cidadão n.º […], contribuinte fiscal n.º […], proprietário do prédio
sito em […], descrito na Conservatória do Registo Predial de […], e inscrito na matriz
predial […], sob o artigo n.º […];
GRUDISUL LDA., pessoa coletiva n.º […], com sede […], contribuinte fiscal n.º […] neste
ato representada por […], titular do cartão do cidadão n.º […], contribuinte fiscal n.º […],
proprietária do prédio sito em […], descrito na Conservatória do Registo Predial de […],
e inscrito na matriz predial […], sob o artigo n.º […];
Dionísio António Santos Filipe, [inserir estado civil], residente em [inserir morada],
titular do cartão do cidadão n.º […], contribuinte fiscal n.º […], proprietário do prédio

1

sito em […], descrito na Conservatória do Registo Predial de […], e inscrito na matriz
predial […], sob o artigo n.º […];
Veronique Suzanne Germaine Tartare, [inserir estado civil], residente em [inserir
morada], titular do cartão do cidadão n.º […], contribuinte fiscal n.º […], proprietária do
prédio sito em […], descrito na Conservatória do Registo Predial de […], e inscrito na
matriz predial […], sob o artigo n.º […];
Maria Jesus Silvestre dos Santos, [inserir estado civil], residente em [inserir morada],
titular do cartão do cidadão n.º […], contribuinte fiscal n.º […], proprietário do prédio
sito em […], descrito na Conservatória do Registo Predial de […], e inscrito na matriz
predial […], sob o artigo n.º […];
Firmino Barroso Pires, [inserir estado civil], residente em [inserir morada], titular do
cartão do cidadão n.º […], contribuinte fiscal n.º […], proprietário do prédio sito em […],
descrito na Conservatória do Registo Predial de […], e inscrito na matriz predial […], sob
o artigo n.º […];
AMÉRICO MARQUES AUTOMÓVREIS UNIP, LDA., pessoa coletiva n.º […], com sede […],
contribuinte fiscal n.º […] neste ato representada por […], titular do cartão do cidadão
n.º […], contribuinte fiscal n.º […], proprietária do prédio sito em […], descrito na
Conservatória do Registo Predial de […], e inscrito na matriz predial […], sob o artigo n.º
[…], adiante designados por SEGUNDOS OUTORGANTES.
CONSIDERANDO QUE:
A. Os municípios têm competência para elaborar e aprovar planos municipais de
ordenamento do território, nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 80/2015, de
14 de maio que contém o Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial
(RJIGT), para prossecução das suas atribuições em matéria de ordenamento do
território e de urbanismo;
B. A Câmara Municipal de Portimão, em reunião ordinária do dia 17 de fevereiro de
2016, deliberou desencadear o processo de elaboração do Plano de Pormenor da
Quinta do Malheiro, “PPQM”, tendo aprovado os respetivos Termos de Referência;
C. A elaboração do PPQM resulta da necessidade urgente de prover uma solução
sustentável de localização de um novo cemitério, uma vez que a capacidade do atual
cemitério municipal, localizado dentro da malha urbana de Portimão, encontra-se
presentemente esgotada, não existindo possibilidade de proceder à sua ampliação,
tendo em conta a respetiva localização;
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D. O PPQM irá igualmente prever a ampliação do equipamento de saúde AL-VITAUnidade de Cuidados Continuados, com vista a oferecer novas valências no âmbito
da prestação de serviços médicos e de apoio social, porquanto o referido
equipamento, atualmente, atingiu o limite do índice de construção admissível no
respetivo lote de terreno que ocupa. Esta ampliação irá contribuir de forma
relevante para o aumento da prestação de serviços médicos e de apoio social
disponíveis no município, e paralelamente, tendo em conta a respetiva localização,
contribuirá também para a reestruturação da malha viária e urbana no espaço
intersticial entre o Malheiro e a Ladeira do Vau.
E. O PPQM permitirá também um tratamento mais detalhado ao nível da implantação
das novas construções e definirá complementaridades com os espaços urbanos,
rurais e a estrutura biofísica envolvente, que apresenta elevado interesse
paisagístico e que importa salvaguardar.
F. Em acréscimo, pretende-se uma intervenção global de baixa densidade, enquadrada
no ambiente natural envolvente e com respeito pela continuidade territorial, que
visa garantir a execução das novas intervenções, construções, inclusive do novo
cemitério municipal, em complementaridade com a proteção e conservação dos
recursos naturais existentes.
G. Assim, os objetivos estratégicos para a elaboração do PPQM, tal como constam dos
Termos de Referência aprovados e tendo como referencial que a proposta deverá
basear-se num projeto integrado que dê relevo à vertente do espaço público e social,
resultante de uma estrutura contínua de espaços livres e espaços edificados, são os
seguintes:
a) Promover a definição das implantações de novas construções e do sistema
interno de circulação de transporte público e privado e de estacionamento,
de forma a salvaguardar os valores naturais existentes;
b) Salvaguardar a proteção e valorização ambiental, bem como paisagística,
promovendo uma natural simbiose entre o ambiente natural e as atividades
humanas;
c) Identificar a estrutura ecológica interna e sua articulação com a envolvente,
relativamente a espaços verdes públicos, alinhamentos arbóreos, rede
pedonal, ciclável, planos de água, preservando a qualidade ambiental;
d) Assegurar a continuidade, valorizando as linhas de água existentes e
respetivas margens como unidade estruturantes da paisagem;
e) Reduzir as afluências para jusante, através da criação de áreas de
detenção/retenção das águas pluviais;
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f) Garantir a requalificação da área urbana existente.
H. A área de intervenção do PPQM localiza-se a norte do perímetro urbano do
Malheiro, a sul do perímetro urbano da Ladeira do Vau e a nascente da via V2, com
uma superfície de aproximadamente 22,87,5ha;
I. A referida área de intervenção integra a UP4 – UOPG dos aglomerados Companheira,
Vendas, Ladeira do Vau e área do entreposto comercial, delimitada e regulamentada
nos artigos 57.º e 62.º do regulamento do Plano Diretor Municipal de Portimão;
J. O território do PPQM foi subdividido, de acordo com as premissas do RJIGT, em duas
classes de solo: solo urbano, que pelo seu nível de infraestruturação urbanística, se
destina à urbanização e edificação e solo rústico, que, pela sua reconhecida aptidão
e características biofísicas, se destina à valorização e à exploração de recursos
naturais, integrando espaços de recreio e lazer;
K. Tendo em consideração as duas classes de solo, acima identificadas, foram
delimitadas as respetivas hierárquicas funcionais de categorias e subcategorias de
espaço, em função do aproveitamento e uso que se pretende atribuir;
L. O PPQM prevê 3 Unidades de Execução, a saber: UE1-Abrange grande parte da área
do Plano a Norte da futura via distribuidora municipal de ligação à Via V6, integrando
o Lote 16 do Alvará de Loteamento n.º 1/2006 onde está implantado o equipamento
Al-Vita e o restante território confinante com a Via V2 :UE2-Abrange toda a área a
Sul da futura via distribuidora municipal de ligação à Via V6, integrando o novo
Cemitério e respetiva envolvente urbana e UE3-Abrange o Lote 15 do Alvará de
Loteamento n.º 1/2006 onde está implantado o equipamento Lar da Criança e
parcela decorrente do Alvará de Loteamento 2/2002 para respetiva ampliação;
M. O PPQM será executado preferencialmente através do sistema de cooperação, sem
prejuízo da possibilidade de adoção dos demais sistemas previstos na lei, sendo no
sistema de cooperação, cabe aos particulares de acordo com os critérios
estabelecidos no Plano, proceder à perequação dos benefícios e encargos
resultantes da respetiva execução entre todos os proprietários e titulares de direitos
inerentes à propriedade abrangida.
N. Apesar da criação das diversas unidades de execução do Plano, a perequação
compensatória foi aplicada à totalidade do território de intervenção, numa única
operação;
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O. Com a alteração ao Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial,
aprovada pelo Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, a reclassificação do solo
como urbano obriga à fixação, por via contratual, dos encargos urbanísticos das
operações, do respetivo prazo de execução e das condições de redistribuição de
benefícios e encargos, considerando todos os custos urbanísticos envolvidos, nos
termos previsto no artigo 72.º, n.º 2 daquele diploma;
P. A reclassificação do solo como urbano é limitada ao indispensável, e deve ser
sustentável dos pontos de vista económico e financeiro, traduzindo uma opção de
planeamento que deve ser objeto de contratualização, fixando-se o prazo para a
execução da operação urbanística, os encargos a suportar e a redistribuição de
benefícios e encargos;
Q. Assim, a reclassificação concretiza-se através da elaboração, alteração ou revisão de
plano de pormenor com efeitos registais acompanhado do contrato previsto
naquela disposição legal, o qual fixa os encargos urbanísticos das operações
necessárias à execução do plano de pormenor, o respetivo prazo e as condições de
redistribuição de benefícios e encargos, considerando todos os custos urbanísticos
e todos os interessados envolvidos;
R. Tendo presente que o PPQM será executado preferencialmente através do sistema
de cooperação, no âmbito do qual a iniciativa de execução do plano pertence ao
município, com a cooperação dos particulares interessados, atuando
coordenadamente, de acordo com a programação estabelecida pela câmara
municipal e nos termos do adequado instrumento contratual, sendo os direitos e as
obrigações das partes definidos por contrato de urbanização, no caso, a celebrar
entre o Município e os proprietários da área de intervenção do Plano;
S. O presente Contrato de urbanização fundamenta-se no disposto nos artigos 72.º,
108.º e 150.º do RJIGT, legitimando a reclassificação do solo como urbano por via da
fixação contratual dos respetivos encargos e os demais direitos e obrigações das
partes em sede de execução do Plano, bem como no que concerne aos termos da
concretização da perequação compensatória.

É reciprocamente aceite e celebrado, nos termos e para efeitos dos referidos artigos
72.º e 150.º do RJIGT, o presente Contrato de urbanização o qual se regerá pelas
cláusulas seguintes:
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1.

2.
a)
b)

c)

d)

e)

CLÁUSULA PRIMEIRA
(Objeto)
O presente Contrato tem por objeto regular a relação entre as partes
Outorgantes, na qualidade de únicos proprietários dos terrenos incluídos nas
Unidades de Execução, tendo em vista a execução do Plano de Pormenor da
Quinta do Malheiro (adiante designado simplesmente por PPQM).
O presente Contrato visa regular as relações entre as partes Outorgantes,
designadamente:
Ajustar às disposições do PPQM a configuração e o aproveitamento dos terrenos
para construção;
Estabelecer as obrigações das partes Outorgantes relativamente à execução das
obras de urbanização e as responsabilidades a que ficam sujeitas, bem como
prazo de cumprimento das mesmas, bem como aos demais encargos
urbanísticos decorrentes da execução do Plano;
Formalizar as áreas a ceder, obrigatoriamente, pelos proprietários das Unidades
de Execução destinadas a infraestruturas, espaços verdes e equipamentos de
utilização coletiva;
A definição da perequação dos benefícios e encargos resultantes da execução do
instrumento de planeamento entre todos os proprietários e titulares de direitos
inerentes aos prédios abrangidos pelo Plano de Pormenor;
Estabelecer as condições para a emissão da certidão do PPQM a que alude o
artigo 108.º do RJIGT, para os efeitos nele previstos.

CLÁUSULA SEGUNDA
(Âmbito)
As ações e projetos a implementar ao abrigo do presente Contrato abrangem uma área
de intervenção de cerca de 22,8 ha, corresponde à área delimitada na planta anexa que
constitui o Anexo I ao presente Contrato e que dele faz parte integrante e corresponde
a uma área parcial do território da unidade de Planeamento 4 (UP 4) -UOPG dos
aglomerados Companheira, Vendas, Ladeira do Vau e área do entreposto comercial,
delimitada no PDM de Portimão.

CLÁUSULA TERCEIRA
(Obrigações do Primeiro Outorgante)
O MUNICÍPIO compromete-se a:
a) Proceder à emissão da certidão do PPQM a que alude o artigo 108.º do RJIGT, para
os efeitos nele previstos;
b) Proceder à aprovação das obras de urbanização e receber as comunicações
prévias relativas às obras de edificação previstos no PPQM;
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c) Diligenciar no sentido de serem respeitados pelos órgãos e serviços municipais os
prazos procedimentais legalmente fixados;
d) Fiscalizar e acompanhar a realização das obras de urbanização e edificação
previstas do PPQM;
e) Praticar todos os atos necessários à execução do PPQM;
f) Execução das obras de urbanização da UE 2 e do equipamento cemitério.

CLÁUSULA QUARTA
(Obrigações dos Segundos Outorgantes)
1. Os Segundos Outorgantes obrigam-se a:
a) Realizar todas as obras de urbanização e de infraestruturação da área de
intervenção do PPQM, de acordo com os projetos aprovados pelas entidades
competentes;
b) Pagar as taxas que sejam devidas, designadamente as referidas no artigo 109.º do
RJIGT;
c) Realizar as cedências e compensações nos termos previstos na lei e no presente
Contrato;
d) Assegurar todos os encargos financeiros inerentes ou relativos ao objeto do
presente Contrato, de acordo com os mecanismos de perequação compensatória;
e) Desencadear todos os procedimentos da sua iniciativa ou responsabilidade de que
dependa a concretização do presente Contrato;
f) Realização das obras de urbanização referentes à UE 1 e 3;
g) O Outorgante Cota S.A. obriga-se ainda a assumir os custos inerentes aos projetos
de elaboração do PPQM.

CLÁUSULA QUINTA
(Operações urbanísticas)
Na área de intervenção do PPQM, as Unidades de Execução 1 e 3 são executadas através
das operações urbanísticas previstas no Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro,
com a redação conferida pela Lei n.º 79/2017, de 18 de agosto, que aprovou o Regime
Jurídico da Urbanização e Edificação e a Unidade de Execução 2 é sujeita a uma operação
de reparcelamento urbano nos termos dos artigos 164.º e seguintes do Decreto-Lei n.º
80/2015, de 14 de maio.

CLÁUSULA SEXTA
(Repartição dos encargos urbanísticos)
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A repartição dos encargos urbanísticos, o respetivo financiamento e a identificação da
programação para a execução das obras de urbanização encontram-se identificadas no
quadro com a programação geral, o orçamento e a descrição da perequação
compensatória constantes do Relatório do PPQM que constituem os Anexos II, III, IV e
V ao presente Contrato e que delem fazem parte integrante, nele se prevendo a
comparticipação média e efetiva nos encargos, assim como as cedências para o domínio
público municipal.
CLÁUSULA SÉTIMA
(Encargos de execução do plano)
Os encargos de execução do PPQM (E.E.P) abrangem os custos de urbanização previstos
pelo plano (C.U.P) e os custos dos projetos do plano (C.P.P) e totalizam o montante de
€710.000,00 (setecentos mil euros), conforme mapa com a desagregação dos encargos
do plano constitui o Anexo IV ao presente Contrato e que dele faz parte integrante, e
compreende a execução dos seguintes trabalhos:
a) Infraestruturas de arruamentos;
b) Desmatação, terraplanagem, pavimentação e sinalização;
c) Infraestruturas de abastecimento de águas;
d) Infraestruturas de drenagem de esgotos;
e) Execução de rede de drenagem de águas residuais domésticas;
f) Execução de rede de drenagem de águas pluviais;
g) Infraestruturas elétricas;
h) Infraestruturas de telecomunicações;
i) Execução de rede de telecomunicações;
j) Espaços verdes e;
k) Execução de arranjos exteriores e;
l) Custos dos projetos do PPQM.

CLÁUSULA OITAVA
(Áreas de Cedência)
Através do presente Contrato, são transferidas para o domínio público municipal, as
áreas identificadas no Relatório do PPQM que constitui o Anexo V ao presente contrato
e que dele faz parte integrante.,.

CLÁUSULA NONA
(Perequação compensatória)
A execução do PPQM será feita através da aplicação dos seguintes mecanismos de
perequação compensatória:
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a) Índice Médio de Utilização: I.M.U.= E.P. ÷ A.U., correspondente ao quociente
entre a totalidade da Edificabilidade prevista pelo Plano e a Área Passível de
Urbanização;
b) Índice de Cedência Média: I.M.C. = C.P. ÷ E.P., correspondente ao quociente
entre a totalidade das Cedências e a totalidade da Edificabilidade previstas pelo
Plano;
c) Índice de Comparticipação Média nos Encargos: C.M.E. = E.I.P. ÷ S.L.P.,
correspondente ao quociente entre a totalidade dos Encargos de
Implementação do Plano e a totalidade área de Lotes ou Parcelas previstos pelo
Plano.
CLÁUSULA DÉCIMA

(Fundo de Compensação)
Com o objetivo de receber e pagar as compensações devidas pela perequação será
criado um fundo de compensação, sendo o mesmo gerido pelo Primeiro Outorgante,
nos termos a serem definidos em regulamento municipal.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
(Prazo de execução)
As obras de urbanização e de edificação previstas ao abrigo do presente Contrato
deverão seguir a calendarização prevista na Programação Geral-Grandes Opções do
Planoque constitui o Anexo II ao presente Contrato e que dele faz parte integrante.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA
(Receção das obras de urbanização)
1. As infraestruturas serão recebidas pelo Primeiro Outorgante, nos termos previstos
no artigo 87.º e seguintes do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação.
2. Após a conclusão das obras de urbanização, os terrenos livres destinados à
construção, devem ser mantidos em boas condições de higiene, salubridade e controlo
fitossanitário.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA
(Boa-fé)
As partes Outorgantes, na qualidade em que intervêm, de boa-fé aceitam o presente
Contrato, nos seus precisos termos, comprometendo-se a cumprir as suas cláusulas,
bem como a prestar reciprocamente toda a colaboração que se revele necessária à boa,
regular e célere execução do mesmo.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA

(Vigência do contrato)
1. O presente Contrato produz efeitos com a sua assinatura e mantém-se em vigor até
à emissão da certidão a que refere o artigo 108.º do RJIGT .
2. Em caso de incumprimento por causa imputável a um dos Outorgantes, pode o outro,
a qualquer momento, fazer cessar o presente Contrato.
3. Cessam, ainda, as obrigações constantes do presente Contrato se o quadro legal em
vigor for alterado com incidência nas prestações a que as Outorgantes se vincularam.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA
(Alterações e aditamentos)
Quaisquer alterações ou aditamentos ao presente Contrato só serão válidos desde que
convencionados por escrito, com menção expressa das cláusulas alteradas, aditadas ou
suprimidas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA
(Notificações e comunicações)
Todas as notificações ou outras comunicações a efetuar no âmbito do presente Contrato
devem ser realizadas por escrito e remetidas por carta registada com aviso de receção
a enviar para as sedes ou domicílios dos Outorgantes, ou para a morada que, através
deste meio, venha a ser indicada por alguma das Partes em substituição daquelas.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA

(Resolução de conflitos e foro)
1. Em caso de litígio quanto a questões respeitantes à interpretação, execução ou
integração do presente protocolo, as Outorgantes diligenciarão no sentido de obter uma
solução concertada devendo a mesma ser alcançada no prazo de 30 (trinta) dias a contar
da solicitação feita, por qualquer uma delas, para o início do processo.
2. Esgotado o prazo previsto no número anterior sem que haja acordo das Outorgantes,
o litígio será dirimido, definitivamente, por arbitragem, de acordo com o estipulado na
presente cláusula e na Lei n.º 63/2011, de 14 de dezembro.
3. As questões que venham a ser submetidas a arbitragem, ao abrigo da presente
cláusula, serão julgadas segundo o critério da equidade por um tribunal arbitral
composto por três árbitros, a não ser que as Outorgantes, de comum acordo, optem
pelo julgamento das mesmas por um único árbitro por elas escolhido.
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O presente Contrato é constituído pelos seguintes anexos, que dele fazem parte
integrante:
Anexo I – Planta de implantação;
Anexo II – Programação Geral-Grandes opções do plano com efeito na reclassificação
do solo;
Anexo III – Orçamento da receita e da despesa para o ano financeiro de 2018 e grandes
opções do plano 2018/2021;
Anexo IV-Encargos da execução do plano;
Anexo V- Quadros descritivos da perequação compensatória.
Feito em duplicado em Portimão aos [---] dias do mês de [---] de dois mil edezoito, em
11 exemplares com valor de original, sendo entregue um exemplar a cada Outorgante.
O PRIMEIRO OUTORGANTE
________________________________________

OS SEGUNDOS OUTORGANTES

________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
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