
 
C â m a r a  M u n i c i p a l   d e   S ã o   B r á s   d e   A l p o r t e l 

 
 

 

TENDO EM CONTA O DESFASAMENTO TEMPORAL, AS ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS E TÉCNICAS ENTRETANTO OCORRIDAS, 

BEM COMO A NECESSIDADE DE PROCEDER À REABERTURA DO PROCEDIMENTO DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE PORMENOR 

NA MODALIDADE DE PLANO DE INTERVENÇÃO EM ESPAÇO RURAL DAS INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS DO PERAL, NOS TERMOS 

DO REGIME JURÍDICO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL PROPÕE-SE QUE O CONTRATO PARA PLANEAMENTO 

CELEBRADO A 30 DE JULHO DE 2010 ENTRE O MUNICÍPIO DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL E A EMPRESA EDUARDO PINTO 

CONTREIRAS & FILHOS LDA. PASSE A TER A SEGUINTE REDAÇÃO:  

 

 

Minuta de Contrato para Planeamento 

Para reabertura do processo de elaboração do Plano de Pormenor  

“Plano de Intervenção em Espaço Rural, das instalações industriais do 
Peral” 

São Brás de Alportel  

 

Entre: 

Câmara Municipal de São Brás de Alportel, pessoa colectiva n.º 503219924, com sede na Rua Gago Coutinho, 
n.º 1, aqui representada pelo Senhor Presidente Vitor Manuel Martins Guerreiro, adiante designado por primeira 
outorgante, 

e 

Eduardo Pinto Contreiras & Filhos, Lda., pessoa colectiva n.º 500091366, com sede em Sítio do Peral – Cx. 
Postal 28A, 8150-052, São Brás de Alportel, aqui representada pelo Gerente Eng.º Filipe Duarte Contreiras Bispo, 
adiante designado por segunda outorgante, 

Considerando que:  

a) O Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT), sofreu uma profunda reformulação, 
no claro sentido de reforçar a autonomia das autarquias nos processos de planeamento territorial 
municipal, bem como, no quadro do princípio de concertação dos interesses públicos – privados. 
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b) Neste âmbito, reconhecendo a faculdade que decorre da autonomia pública contratual, procedeu-se 
ao enquadramento normativo dos designados contratos para planeamento, clarificando os princípios 
fundamentais a que se encontram sujeitos. 

c) No quadro do RJIGT, o Artigo 81.º relativo à Contratualização, do Decreto-lei n.º 80/2015 de14 de 
maio (RJIGT), define que: 

1. Os interessados na elaboração, na revisão ou na alteração de um plano de urbanização ou de 
um plano de pormenor, podem propor à câmara municipal a celebração de um contrato para 
planeamento.  

2. A celebração do contrato para planeamento depende de deliberação da câmara municipal 
devidamente fundamentada, que explicite:  
a) As razões que justificam, do ponto de vista do interesse local, a sua celebração;  
b) A oportunidade da deliberação, tendo em conta os termos de referência do futuro plano, 
designadamente, a sua articulação e a sua coerência com a estratégia territorial do município e o 
seu enquadramento na programação constante do plano diretor municipal ou do programa ou do 
plano intermunicipal;  
c) A eventual necessidade de alteração aos planos intermunicipais e municipais em vigor. 
 

 

d) Neste contexto é-nos ora proposto que seja elaborado do Plano de Pormenor de Intervenção em 
Espaço Rural na zona extractiva do Peral, nos terrenos afectos à pedreira n.º 4517 e outros contíguos a 
esta, com uma área de 41,38hectares por Eduardo Pinto Contreiras & Filhos Lda. 

e) Os contratos apresentam-se como um instrumento adequado para ajustar ou conciliar interesses 
públicos e privados divergentes ou convergentes, tendo neste caso sido apresentado a coberto do oficio, 
datado de …….,maio de 2017 proposta de contrato que tem por objecto a realização de Plano de 
Pormenor, com consequente alteração do Plano Director Municipal, na área de intervenção em causa. 

f) O PROT Algarve aprovado pela Resolução de Conselho de Ministros n.º 102/2007 de 3 de Agosto1 
revela no seu volume II, Pg. 30 e 31 para a qualidade e quantidade das rochas extractivas, no Algarve  e 
especialmente no concelho de São Brás de Alportel e a indústria extractiva é vista como uma área 
económica com potencial. O Algarve possui, em quantidade e qualidade, recursos geológicos que 
justificam a sua exploração alimentando actividades fundamentais para a região como sejam a indústria 
cimenteira, a construção civil e as obras públicas. Para além desta utilização, enquanto bens intermédios 
de outros processos produtivos, merece também destaque o sector regional das rochas ornamentais, 
onde sobressaem o sienito, na zona de Monchique e a brecha algarvia, na zona barrocal entre São Brás 
de Alportel e Tavira. 

g) No ponto 4.9 do PROT publicado a 3 de Agosto de 2007 é mencionado que a estratégia regional para 
a indústria extrativa elege, como princípio fundamental, a minimização dos conflitos de uso do solo que 
se geram sobretudo ao nível dos impactes paisagísticos e ambientais (ruído, poeiras, depósitos de 
escombros, etc.) das pedreiras. Neste sentido, em sede de revisão do PDM, deverão ser rigorosamente 
delimitadas as áreas de incidência das actividades extractivas: quer as que se encontram em exploração, 
quer as áreas de reserva para exploração futura, quer ainda aquelas em que a exploração já foi 
abandonada. Todas as áreas que contenham pedreiras em actividade, deverão dispor de Plano 
Ambiental e de Recuperação Paisagística de Pedreira (PARP) elaborado nos termos da legislação 
específica em vigor. As medidas de gestão e de minimização de impactes, incluídas nestes planos, 
deverão ser complementadas, em sede de plano municipal de ordenamento do território, por 
regulamentação específica que assegure o enquadramento na envolvente, nomeadamente em termos 

                                                           
1Alterado pela Declaração de Rectificação n.º 85-C/2007, publicada na 1ª série do Diário da República a 2 de Outubro. 
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de integração paisagística, acessos e circulação de veículos pesados, afastamento ao edificado 
envolvente (faixas non-aedificandi), sistemas de escoamento e drenagem de águas e localização de 
escombreiras. 

h) A pedreira n.º 4517, sita no Peral, actualmente sobre exploração da firma Eduardo Pinto Contreiras & 
Filhos Lda, encontra-se assinalada no PDM de São Brás de Alportel2 como área extractiva categoria I e é 
reconhecida como parte da estratégia de ocupação e aproveitamento do território mas o município não 
tem possibilidade material e financeira de tomar a seu cargo todas as operações que concretizem as 
estratégias definidas pelo município. Os privados apresentam-se assim como uma peça indispensável e 
incontornável de jogo de interesses entre público e privado a qual não pode, nem deve ser ignorada pela 
Administração se pretender tornar eficazes e operativas aquelas estratégias e regras. 

i) Este contrato para planeamento traduz-se na vontade de criar acções de ordenamento do território que 
vão de encontro aos interesses dos destinatários que as legitimam, reduzindo litigiosidade, diminuindo os 
riscos dos investimentos programados por parte dos promotores e fomentando a maior eficácia e 
eficiência administrativa. 

j) No presente caso, não se deve negligenciar os litígios existentes com os habitantes vizinhos, e que 
reclamam a sua qualidade de vida e a reparação de futuros danos. Este domínio deve ser extremamente 
bem ponderado e considera-se que deve haver um esforço concreto por parte do promotor no sentido de 
ir de encontro às expectativas desses habitantes vizinhos. 

l) O plano de pormenor em consideração irá implicar a alteração do PDM em vigor ao abrigo da própria 

disposição aliena b) do n.º 4 do artigo 21º do regulamento do PDM de São Brás de Alportel, 

pretendendo-se a conversão de áreas agrícolas, de protecção e valorização e reserva ecológica nacional 

(REN), para áreas onde a extracção de inertes e as indústrias conexas possam laborar. A REN 

mencionada classifica-se como áreas de máxima infiltração, actualmente denominado como áreas 

estratégicas de protecção e recarga de aquíferos (Decreto-lei n.º 166/2008 de 22 de Agosto, alterado e 

republicado Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de novembro). Verifica-se assim que é expectável que a 

solução a adoptar com o futuro plano de pormenor promova uma alteração na qualificação actual do solo 

em parte da intervenção do plano de pormenor, bem como, uma redelimitação da REN. 

m) A pedreira actualmente em laboração esgotou as reservas de recurso dentro dos limites da área 
licenciada pelo que se torna imperativa a ampliação da pedreira de forma a dotá-la de reservas que a 
tornem economicamente viável. A laboração da pedreira está assim fora da área licenciada, tendo sido 
feito o pedido para a regularização das áreas intervencionadas não abrangidas pelo licenciamento inicial, 
ao abrigo do Decreto-Lei n.º 165/2014 de 5 de Novembro. Esse pedido foi deferido condicionalmente na 
conferência decisória de 11/11/2016, tendo sido dado um prazo de 4 meses após a notificação para 
entrega do PIER. 

o) A importância da promoção desde contrato e plano de pormenor, no sentido de fomentar o 
desenvolvimento económico, a disponibilização de recursos naturais (pedra) precisos às actividades 
humanas e actividades industriais conexas, e o emprego. 

 
é mutuamente aceite e reciprocamente celebrado o presente contrato para planeamento nos termos do 
artigo  do Decreto lei n.º 80/2015 de 14 de maio, (R.J.I.G.T.), que se regerá pelas cláusulas seguintes: 

 

                                                           
2 Eficaz pela RCM 71/95 de 18 de Junho e, publicado em Diário da República de 19 de Julho de 1995, I série, alterado pelo 
aviso n.º 26039/2007, publicado no DR II Série, n.º 249 de 27 de Dezembro. 
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Cláusula Primeira 

(Objecto) 

O presente contrato tem por objecto regulamentar as relações entre as partes outorgantes, tendo em vista a 
elaboração de um plano de pormenor, sob a figura de projecto de intervenção em espaço rural (adiante designado 
por P.I.E.R.), de acordo com os termos de referência que constituem o anexo I deste contrato e que dele são parte 
integrante. 

 

Cláusula Segunda 

(Âmbito territorial) 

1-A área deste P.I.E.R. integra cerca de 41,38 hectares incluindo todas as instalações Industriais do Peral, 
actualmente exploradas pela segunda outorgante, compreendendo a Pedreira do Peral (licenciada com o n.º 
4517), a Central de Britagem e Classificação de Pedra anexa (licenciada com o n.º 5/1349) e a Fábrica de Pré-
Fabricados em Betão (licenciada com o n.º 5/1428), as quais estão localizadas nos prédios rústicos descritos sob 
os números 11018, 10170, 7937, 7791, 13305, 12932, 4429, 12515, 12815, 5509, 13265, 13568, nos prédios 
mistos sob os números 7960 e 13140 e num prédio urbano inscrito na matriz predial com o artigo 10169, todos 
registados na Conservatória do Registo Predial de São Brás de Alportel e respectivamente inscritos na matriz com 
os artigos: R-12965, R-12969, R-13029, R-13032, R-13062, R-13070, R-13071, R-13072, R-13119, R-13120, R-
24058, R-24165, R-12966, R-12967, U-6943, U-7418, U-8428 e U-4745, abrangendo ainda as instalações 
industriais da segunda outorgante e terrenos contíguos, sitas no sítio do Peral, freguesia e concelho de S. Brás de 
Alportel.  

 
2- Todos os prédios identificados no número anterior são propriedade da segunda outorgante, à excepção dos 
prédios rústicos registados na Conservatória do Registo Predial de São Brás de Alportel, sob os números nºs 
11018 e 10170 e do prédio misto n.º 7960 (onde se localiza parte da pedreira e os seus anexos), os quais são 
propriedade de Maria Eduarda da Luz Contreiras Pinheiro Bispo e de seu marido Valdemiro Pinheiro Bispo. Os 
prédios cuja propriedade não são da segunda outorgante, têm contrato de exploração e/ou cedência com a 
mesma. 

 

Cláusula Terceira 

(Objectivos) 

1- O Plano de Pormenor (P.I.E.R.) em causa consiste num plano municipal de ordenamento do território que 
enquanto instrumento de natureza regulamentar pretende nos termos do disposto dos artigos 79º a 81º do 
R.J.I.G.T.: 

 Regularizar a situação existente através da inscrição nos instrumentos de gestão territorial, 
nomeadamente no PDM de São Brás de Alportel, que não contemplou parte da área licenciada da 
pedreira do Peral e da indústria anexa de Britagem e Classificação de Pedra e a totalidade das áreas 
licenciadas da Fábrica de pré-fabricados em Betão, as quais já se encontravam licenciadas à data da 
publicação do PDM; 

 Dar resposta à conferência decisória no âmbito do decreto-lei n.º 165/2014 de 5 de novembro; 

 Racionalizar a exploração do recurso geológico existente, garantindo a preservação de valores técnicos, 
económicos, ambientais e do âmbito da segurança e saúde no trabalho; 

 Criar riqueza e postos de trabalho para a população; 

 Ampliar a zona do espaço de indústria extractiva consolidada tipo I permitindo dar continuidade à 
actividade extractiva e das indústrias conexas existentes (a Central de Britagem e Classificação de Pedra 
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anexa à pedreira e a Fábrica de Pré-fabricados em Betão) e a possibilitar a legalização de outras 
indústrias conexas que eventualmente venham a existir (nomeadamente, de Produção de Betão Pronto e 
de Produção de Massas Betuminosas), bem como o desenvolvimento de outras actividades no futuro 
associadas à recuperação e valorização dos espaços explorados, com destaque para a deposição de 
resíduos; 

 Redefinir o regime de uso do solo, através da qualificação em solo rural, nomeadamente para espaços de 
indústria extractiva, indústrias conexas e outras actividades a estas associadas, como a deposição de 
resíduos. 

 Na escala adequada, estabelecer as condições e os parâmetros urbanísticos de aproveitamento do solo 
a observar. 

 Integrar os resultados da avaliação ambiental estratégica efectuada no âmbito do Decreto-lei n.º 
232/2007 de 15 de Junho no respetivo PIER e da avaliação de impacte ambiental (n.º 2907 de 
08/11/2016) 

 Integrar medidas de salvaguarda e de minimização dos impactes decorrentes das actividades industriais 
acima referidas para as habitações vizinhas. 

2- O disposto no presente contrato não substitui sobre o PIER, quanto ao conteúdo e ao regime de uso do solo a 
assumir pelo P.I.E.R., apenas adquirindo eficácia na medida em que vier a ser nele incorporado que, por sua vez, 
terá que ser definitivamente aprovado e publicado de forma legal. 

 

Cláusula Quarta 

(Integração no Plano Director Municipal) 

1- De acordo com o P.D.M. de S. Brás de Alportel (R.C.M. n.º 71/95, de 19 de Julho alterado e republicado pelo 
aviso n.º 10012/2009, publicado no DR II Série, n.º 99 de 22 de Maio), a área supra identificada, na cláusula 

segunda, está classificada na respectiva Planta de Ordenamento como “Espaços de Indústria Extractiva – 
Categoria I”, “Espaços Naturais – Áreas de Protecção e Valorização” e “Espaços Agrícolas – Espaços Agrícolas 
Condicionados e Espaços Agrícolas Indiscriminados”. 

2- Deverá ter-se em consideração que às indústrias extractivas não se aplica a figura de relocalização industrial, 
porque a indústria extractiva localiza-se efectivamente onde existe recursos. 

3 - O P.I.E.R. em questão pressupõe a alteração do P.D.M. de São Brás de Alportel, com a extensão da zona de 
indústria extractiva classe um, permitindo a actividade extractiva e as indústrias conexas como a britadeira, e a 
produção de peças pré-fabricadas em betão, bem como de actividades futuras associadas à recuperação e 
valorização da zona de lavra, com destaque para a deposição de resíduos. 

 

Cláusula Quinta 

(Interesse público) 

A Primeira outorgante reconhece que a operação de ordenamento da zona extractiva do Peral, já em exploração 
desde a década de 1980, se reveste de manifesto interesse municipal. O interesse público no planeamento desta 
zona deve ser prosseguido através da figura mais completa de um plano de pormenor, que estabeleça o quadro 
de relações com a envolvente próxima, cujo valor cénico e paisagístico impõe especiais cuidados no estudo de 
soluções de uso do solo mais adequadas, devidamente ponderadas no relatório conclusivo de adequada avaliação 
ambiental. 
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Cláusula Sexta 

(Elaboração do P.I.E.R.) 

A elaboração do P.I.E.R. e estudos associados compete à primeira outorgante, sendo determinada por sua 
deliberação, a publicar em Diário da República e a divulgar através da comunicação social e na respectiva página 
da internet, ao abrigo do no artigo 6.º, conjugado com os n.º 2 do artigo 88.º e alíneas a) e c) do n.º 4 do artigo 
191.º do RJIGT. 

 

Clausula Sétima 

(Acompanhamento do P.I.E.R.) 

A primeira outorgante dará conhecimento à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve, 
bem como, à Direcção Geral de Energia e Geologia da deliberação acima referida com o objectivo de solicitar o 
acompanhamento desta entidade para a elaboração do P.I.E.R., no âmbito do previsto no art.º 86.º do Decreto-lei 
n.º 80/2015 de 14 de maio (R.J.I.G.T.) 

  

Cláusula Oitava 

(Equipa técnica) 

1- A equipa técnica para a elaboração do P.I.E.R. será constituída por: 

a) Técnicos a designar por ambas as outorgantes, devendo cumprir os requisitos previstos no n.º 2 do 
Decreto-lei n.º 292/95 de 14 de Novembro.  

 

Cláusula Nona 

 (Reunião preparatória) 

1- Após a assinatura do presente contrato, realizar-se-á uma reunião entre a primeira outorgante e a equipa 
técnica para se definirem os objectivos pretendidos com o P.I.E.R. e as linhas gerais que irão servir à sua 
elaboração. 

2-  Sempre que for oportuno, a primeira outorgante reunirá com a equipa técnica para se efectuar o ponto 
de situação do processo e para se programarem medidas que garantam a boa e rápida elaboração do 
P.I.E.R., calendarizando as mesmas de modo a dar cumprimento ao que a Lei dispõe como fases da 
elaboração. 

 

Cláusula Décima 

 (Vigência) 

1- O período de vigência deste contrato decorre desde a data da sua assinatura até à publicação do P.I.E.R. 
no diário da república, nos termos dos artigos 92.º e 191º do R.J.I.G.T.. 

2- Em caso de incumprimento por causa imputável a qualquer das outorgantes, pode a outra, 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 partes se vinculam. 



CMSBA   7/9 
 

 

 

Cláusula Décima Primeira 

(Obrigações da primeira outorgante) 

A primeira outorgante, com vista à elaboração, aprovação e publicação no Diário da República do P.I.E.R., obriga-
se a: 

a) Assegurar os contactos, no âmbito da inerente responsabilidade, com as demais entidades da administração. 

b) Cumprir todas as medidas e procedimentos legalmente exigíveis, ou que sejam consideradas como as mais 
adequadas, para a elaboração, aprovação e publicação no Diário da República do PIER. 

c) Apresentar o PIER à C.C.D.R. do Algarve no prazo máximo de 30 dias úteis e para efeitos do artigo 86.º do 
Decreto-lei n.º 80/2015 de 14 de maio (R.J.I.G.T.), após conclusão da proposta do mesmo. 

d) Submeter a proposta do P.I.E.R., objecto do presente contrato, à Assembleia Municipal, com vista à sua 
aprovação, no prazo máximo de 60 dias após o parecer emitido pela C.C.D.R. - Algarve, nos termos da alínea 
anterior. 

e) Comunicar à segunda outorgante todos os pareceres, informações ou comunicações feitos por quaisquer 
entidades que intervenham no procedimento de elaboração, acompanhamento e aprovação do P.I.E.R., bem 
como a responder dentro do prazo de dez dias a qualquer pedido de informação ou esclarecimentos que lhe seja 
dirigido pela segunda outorgante. 

 

Cláusula Décima Segunda 

(Obrigações da segunda Outorgante) 

A segunda Outorgante obriga-se a: 

a) Colaborar na elaboração da proposta de plano para o denominado P.I.E.R., de acordo com os termos de 
referência estabelecidos pelo Município de São Brás de Alportel; 

b) Fornecer todos os elementos relevantes que sejam solicitados pela segunda outorgante, para que a elaboração 
do P.I.E.R. venha a ser concluída com sucesso, nomeadamente proceder ao levantamento topográfico e cadastral 
dos terrenos da área de intervenção, cartografia homologada, a Avaliação Ambiental Estratégica do P.I.E.R., o 
Mapa de Ruído (caso seja aplicável), a apresentação de título de legitimidade de proprietário ou contratos 
existentes com terceiros.  

c) Apoiar, através de equipa técnica por si nomeada, o processo de Discussão pública, a prestar todos os 
esclarecimentos necessários perante os Órgãos Autárquicos e respectivos Serviços do Município, bem como, às 
Entidades que nos termos legais tenham de emitir parecer sobre o P.I.E.R. 

 

Cláusula Décima Terceira 

(Prazo de elaboração) 

O P.I.E.R. será elaborado no prazo de 24 meses a contar da data da publicação em Diário da República, da 
deliberação da Câmara Municipal de São Brás de Alportel que determina a respectiva elaboração. 
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Cláusula Décima Quarta 

(Reformulação, alterações e aditamentos) 

1- As cláusulas do presente contrato podem ser objecto de reformulação, em função da regulamentação 
prevista para o Decreto-lei n.º 80/2015 de 14 de maio (RJIGT), ou demais legislação que venha a ser 
publicada e que incida sobre o mesmo. 

2- Quaisquer aditamentos e alterações ao presente contrato só serão válidos desde que convencionadas 
por escrito e assinado por ambas as partes, com expressa indicação da cláusula ou cláusulas aditadas, 
modificadas ou suprimidas. 

3- Sem prejuízo do disposto no número anterior e do cumprimento das normas legais aplicáveis, os 
aspectos de concretização e desenvolvimento do disposto no presente Contrato poderão ser regulados 
em sede de Acordos de Execução, a serem outorgados entre as Partes, sem prejuízo de associação de 
outras entidades que de comum acordo se reconheça ter interesse em envolver. 

 

Cláusula Décima Quinta 

(Notificações e comunicações) 

1- Qualquer notificação ou comunicação a ser efectuada entre as partes identificadas neste contrato deverá 
ser feita por escrito, através de carta ou e-mail a enviar para os seguintes endereços:  

primeira outorgante: Rua Gago Coutinho, n.º 1, 8150-151 São Brás de Alportel e  camara@cm-sbras.pt,  

segunda outorgante: Sítio do Peral – Cx. Postal 28A, 8150-052, São Brás de Alportel e  
epc@epcontreiras.pt. 

 

Cláusula Décima Sexta 

(Formato das peças) 

Todas as peças escritas relativas e associadas ao P.I.E.R. deverão ser apresentadas em formato digital (Word) e 
as peças desenhadas em formato shapefile, para integração em Sistema de Informação Geográfica (SIG), 
georreferenciado ao datum ETRS89-TM06 e que em ambas as situações permitam livremente a alteração do seu 
conteúdo e a impressão. 

 

Cláusula Décima Sétima 

(Plano de Pedreira) 

Após a entrada em vigor do P.I.E.R., com a respectiva publicação em Diário da República, a segunda outorgante 
poderá promover a alteração do plano de pedreira no âmbito da aplicação do P.I.E.R. 

 

Cláusula Décima Oitava 

(Resolução de Conflitos) 

1- Para a resolução de qualquer desacordo ou conflito respeitante à interpretação ou execução do presente 
Contrato, os outorgantes procurarão obter um acordo justo e adequado, no prazo máximo de 30 dias 
contado da data em que qualquer uma das outorgantes envie à outra uma notificação para esse efeito. 
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2- Na ausência do acordo referido no número anterior, a parte interessada notificará a outra da sua intenção 
de submeter a matéria da divergência a Tribunal Arbitral, que será constituído e funcionará nos termos do 
disposto nos artigos 180º e seguintes do Código de Processo nos Tribunais Administrativos e Fiscais. 

 

Cláusula Décima Nona 

(Direito de reserva) 

A primeira outorgante reserva-se o direito de, fundamentadamente, não aprovar o P.I.E.R. objecto do presente 
contrato para planeamento, no pleno exercício dos seus poderes públicos em matéria de planeamento. 

 

 

 

Cláusula Vigésima 

(Aprovação do Contrato) 

O presente contrato foi aprovado por deliberação da Câmara Municipal de São Brás de Alportel de……. 2017 e foi 
objecto de publicitação pública, tal como determinado na Reunião de Câmara de…………….  

 

Cláusula Vigésima Primeira 

(Assinatura) 

Os contratantes (outorgantes), nas respectivas qualidades em que outorgam, declaram estar de acordo com o 
conteúdo do presente contrato para planeamento da elaboração do Plano de Pormenor de Intervenção em Espaço 
Rural, da pedreira n.º 4517 e parcelas contíguas, pelo que o vão assinar em duplicado, ficando um exemplar em 
poder de cada um destes. 

 

São Brás de Alportel, ……..de ….. de 2017, 

O 1º Outorgante 
 

O 2º Outorgante 
 

O Presidente da Câmara Municipal de São Brás de 
Alportel 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gerente da Firma Eduardo Pinto Contreiras & 
Filhos Lda 

 


