Município de Vila Nova de Poiares
Câmara Municipal
3350-156 Vila Nova de Poiares – Telef. 23 942 0850 - Fax. 23942180 0
NIF 505371600 - Email: geral@cm-vilanovadepoiares.pt

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS “ELABORAÇÃO DA 3ª ALTERAÇÃO DA 1ª REVISÃO DO PLANO
DIRETOR MUNICIPAL DE VILA NOVA DE POIARES.”

Contrato n.º 24/2020| procedimento nº 30/2020 – Plataforma Acingov
Na sequência do lançamento de um procedimento contratual ao abrigo do disposto na al. b) do n.º 1
do art.º 16º, conjugado com a al. c) do n.º 1 do art.º 20.º ambos do Código dos Contratos Públicos,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008 de 29 de janeiro, com as alterações e nova redação dada pelo
Decreto Lei n.º 111-B/2017 de 31 de agosto, por despacho do Presidente da Câmara Municipal de
Vila Nova de Poiares datado de 30 de setembro de 2020, no uso das suas competências previstas na
al. f) do n.º 1 do art.º 35º do Anexo I à Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, conjugado com o disposto
na al. a) do n.º 1 do art.º 18º do Decreto-Lei 197/99 de 8 de junho e de acordo com o previsto no nº
1 do art.º 98º do supra referido Código dos Contratos Públicos, foi, em simultâneo, aprovado a
minuta do contrato e adjudicada à segunda outorgante o “ELABORAÇÃO DA 3ª ALTERAÇÃO DA
1ª REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE VILA NOVA DE POIARES” em conformidade
com as cláusulas previstas no caderno de encargos, no respetivo convite e de acordo com a proposta
apresentada, documentos que aqui se dão por fielmente reproduzidos sendo do inteiro conhecimento
e aceite por ambas as partes.
Após o cumprimento das formalidades legais é celebrado o presente contrato entre os outorgantes:

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE POIARES, Pessoa Coletiva número 505 371 600, representado
neste ato por João Miguel Sousa Henriques, na qualidade de Presidente da Câmara Municipal, no uso
dos poderes que lhe são conferidos pela alínea al. f) do n.º 2 do artigo 35.º do Anexo I à Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro, adiante designado por primeiro outorgante ou Município, e
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LUGAR DO PLANO - GESTÃO DO TERRITÓRIO E CULTURA LDA, número de pessoa coletiva
506378802, com sede na Av. Araújo e Silva, nº 52, Aveiro, adiante designada por segunda outorgante
ou prestadora de serviços, aqui representada por, FERNANDA MARIA DA COSTA QUINTA, titular do
cartão de cidadão nº 8434085, NIF 190883243, na qualidade de gerente, com poderes suficientes
para outorgar o presente contrato conforme foi verificado pela certidão permanente, com o código
de acesso 5022-1786-4 615, acedida, nos termos do artigo 75º do Código do Registo Comercial,
subscrita em 18/11/2013 e válida até 18/11/2021, e junta ao processo administrativo, documentos
que se encontram patenteados no procedimento e que se encontram certificados digitalmente nos
termos legais.
Regendo-se pelas seguintes cláusulas:
Cláusula 1.ª
Objeto
1. O presente contrato tem por objeto principal a aquisição de serviços para ELABORAÇÃO
DA 3ª ALTERAÇÃO DA 1ª REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE VILA
NOVA DE POIARES. de acordo com o previsto no convite, no caderno de encargos,
nomeadamente nas suas condições técnicas, as quais se dão aqui por inteiramente
reproduzidas para todos os devidos efeitos legais, e na proposta apresentada pela segunda
outorgante submetida na plataforma eletrónica ACINGOV em 14/06/2020.
2. Os trabalhos serão executados de acordo com o faseamento e metodologia proposta pelo
Adjudicatário, que incluem, obrigatoriamente, as seguintes fases:
Fase 1: Termos de referência/Início do procedimento de alteração do PDM
Elaboração dos termos de referência/fundamentação, baseado nas especificações técnicas,
para deliberação municipal, abertura do procedimento e auscultação pública. Os termos de
referência devem incluir a seguinte informação:
1) Introdução
2) Enquadramento envolvente na Região
3) Descrição sumária das alterações que se pretendem
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4) Oportunidade de alteração
5) Enquadramento legal
6) Metodologia, prazo de elaboração e programa dos trabalhos (com cronograma)
7) Conteúdo material e documental
8) Avaliação dos eventuais efeitos significativos no ambiente, caso haja necessidade de
efetuar a AAE, exclui-se do âmbito deste contrato.
9) Equipa
Fase 2: Estudos de Caracterização / Diagnóstico / Proposta Preliminar de Alteração
Fase 3: Proposta de Alteração do Plano / Conferência de Serviços / Concertação
Fase 4: Discussão Pública / Versão Final de Plano / Publicação e Depósito
3. A prestação de serviços é executada de acordo com as Cláusulas Especiais/Condições
Técnicas constantes do Anexo I ao presente contrato, e que dele faz parte integrante para
todos os devidos e legais efeitos.
Cláusula 2.ª
Prazo de Execução do Contrato
1. A prestação de serviços, após a celebração do presente contrato e sem prejuízo das
obrigações acessórias que devam perdurar para além da cessação do mesmo, tem como prazo
máximo de execução 180 dias (cento e oitenta) dias, devendo os serviços estar concluídos,
na sua íntegra e de acordo com o estabelecido nas peças do procedimento,
impreterivelmente, até 15/06/2021.
2. O prazo máximo referido no número anterior terá de contemplar as seguintes fases:
Fase 1: Termos de referência/Início do procedimento de alteração do PDM
Fase 2: Estudos de Caracterização / Diagnóstico / Proposta Preliminar de Alteração
Fase 3: Proposta de Alteração do Plano / Conferência de Serviços / Concertação
Fase 4: Discussão Pública / Versão Final de Plano / Publicação e Depósito
3. O contrato mantém-se em vigor até à conclusão dos serviços em conformidade com os
respetivos termos e condições e o disposto na lei, sem prejuízo das obrigações acessórias que
devam perdurar para além da cessação do Contrato.
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Cláusula 3.ª
Preço Contratual
1. Como contrapartida do serviço prestado, bem como pelo cumprimento das demais
obrigações constantes do Caderno de Encargos, e consequentemente do presente contrato
o Município de Vila Nova de Poiares pagará à segunda outorgante a quantia de € 29.000,00
(vinte e nove mil euros), acrescido de IVA calculado à taxa legal em vigor.
2. O preço referido no número anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja
responsabilidade não esteja expressamente atribuída ao contraente público, nomeadamente
as despesas de alojamento, alimentação e deslocação de meios humanos, despesas de
aquisição, transporte, armazenamento e manutenção de meios materiais bem como
quaisquer encargos decorrentes da utilização de marcas registadas, patentes ou licenças
Cláusula 4.ª
Condições de Pagamento
1. A quantia devida pelo Município de Vila Nova de Poiares, deve ser paga no prazo de 60 dias
após a receção pelo Município de Vila Nova de Poiares das respetivas faturas, as quais só
poderão ser emitidas após o vencimento das obrigações respetivas.
2. Para os efeitos do número anterior, a emissão das faturas deverá ser efetuada de acordo com
o seguinte faseamento:
Entrega da proposta preliminar - 40%
Entrega da proposta de alteração - 40%
Reunião de Conferência Procedimental - 10%
Aprovação em Assembleia Municipal - 10%
3. Em caso de discordância por parte do Município de Vila Nova de Poiares, quanto aos valores
indicados nas faturas, deve este comunicar ao fornecedor, por escrito, os respetivos
fundamentos, ficando o fornecedor obrigado a prestar os esclarecimentos necessários ou
proceder à emissão de nova fatura corrigida.
4. Desde que devidamente emitidas e observado o disposto no n.º 1, as faturas são pagas através
de transferência bancária, devendo o fornecedor indicar o IBAN para o efeito.
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Cláusula 5.ª
Cabimento e compromisso
1. O encargo referido na cláusula anterior será satisfeito pela seguinte dotação em vigor e na
qual tem cabimento no orçamento: na classificação orgânica 0102, na classificação
económica 020220 ao qual foram atribuídos os números de cabimento e compromisso
válidos e sequenciais, 26870 e 27590 em 27/08/2020 e 08/10/2020 respetivamente, em
conformidade com o previsto na Lei nº 8/2012 de 21 de fevereiro de 2012, na redação atual,
estando os encargos cativos na respetiva conta corrente, conforme se pode verificar pelas
competentes fichas de compromisso e cabimento, as quais se encontram anexas ao presente
contrato e dele fazem parte integrante.
2. O Presidente da Câmara Municipal autorizou a despesa plurianual por despacho de 1 de
setembro de 2020, no uso da competência que lhe foi delegada através da autorização
genérica favorável para assunção de encargos plurianuais, aprovada em sessão de Assembleia
Municipal de 20/12/2019
Cláusula 6.ª
Obrigações do prestador de serviços
1. Sem prejuízo de outras obrigações previstas na legislação aplicável, no presente Caderno de
Encargos ou nas cláusulas contratuais, da celebração do contrato decorrem para o
adjudicatário as seguintes obrigações principais:
a) Executar os trabalhos que lhe forem adjudicados, de acordo com os requisitos da
prestação de serviços definidos no caderno de encargos e demais documentos
contratuais;
b) Prestar de forma correta e fidedigna as informações referentes às condições da
prestação de serviços, bem como prestar todos os esclarecimentos que se
justifiquem;
c)

Executar os trabalhos que lhe forem adjudicados, com observância das normas
vigentes e que se relacionem com os trabalhos em causa, e com absoluta
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subordinação aos princípios da ética profissional, isenção, independência, zelo e
competência;
d) Cumprir todas as condições fixadas para a execução dos trabalhos no presente
caderno de encargos e proposta apresentada;
e)

Realizar todos os trabalhos enumerados na adjudicação, nas condições de prazo e
preço contratados;

f)

Prestar as informações que forem solicitadas pela Câmara Municipal de Vila Nova
de Poiares;

g)

Realizar uma reunião de trabalho com a periodicidade mínima mensal, nas
instalações da entidade adjudicante, que contará com o coordenador da equipa;

h) Emitir pareceres no âmbito da gestão urbanística, até à entrada em vigor do plano e
no prazo de 15 (quinze) dias seguidos, sempre que forem solicitados pelo Municipio;
i)

Disponibilizar o ou os técnicos e o coordenador da equipa projetista, com
qualificação técnico-científica adequada, bem como toda a documentação
necessária, para garantir uma correta articulação entre esta e o Municipio;

j)

Indicar o/os técnico(s) a quem, em qualquer momento, poderão ser solicitados
esclarecimentos;

k) Expor os trabalhos e, esclarecer quaisquer dúvidas nas sessões de esclarecimento
prévias do Executivo Municipal e da Comissão de Acompanhamento (CA), nas
Discussões Públicas, nas Sessões de Esclarecimento Públicas e da Assembleia
Municipal, nas quais a apresentação e aprovação das diferentes fases estiver
agendada;
l)

Preparar a documentação necessária no período de discussão publica e estar
disponível para a prestação de esclarecimentos que forem solicitados;

2. A título acessório, o prestador de serviços fica ainda obrigado, designadamente, a recorrer a
todos os meios humanos, equipamentos, materiais e tecnologias que sejam necessários e
adequados à prestação do serviço, bem como ao estabelecimento do sistema de organização
necessário à perfeita e completa execução da prestação de serviços a seu cargo, cumprir com
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zelo o serviço prestado, dar resposta célere por solicitação do Município de Vila Nova de
Poiares.
Cláusula 7.ª
Forma de prestação do serviço
1. Para o acompanhamento da execução do contrato, a primeira outorgante fica obrigada a
manter, durante a elaboração dos estudos, reuniões mensais de coordenação com os
representantes do Município, das quais deve ser lavrada ata a assinar por todos os
intervenientes na reunião.
2. As reuniões previstas no número anterior devem ser alvo de uma convocatória escrita, com
uma antecedência não inferior a 8 dias, devendo ser elaborada a agenda prévia para cada
reunião, pela entidade que a convocou.
3. A prestadora de serviços fica também obrigada a apresentar, com uma periodicidade mensal,
um relatório com a evolução de todas as operações objeto dos serviços e com o cumprimento
de todas as obrigações emergentes do contrato.
4. Todos os relatórios, registos, comunicações, atas e demais documentos elaborados pela
prestadora de serviços devem ser integralmente redigidos em português.
Cláusula 8.ª
Erros e omissões
1. A Entidade responsável pela execução do projeto deverá comunicar à Câmara Municipal de
Vila Nova de Poiares, logo que deles se aperceba, quaisquer erros e omissões que julgue
existirem no projeto e nos demais documentos porque se rege a execução dos trabalhos.
2.

A falta de cumprimento da obrigação estabelecida no número anterior torna a segunda
outorgante responsável pelas consequências do erro ou da omissão, se se provar que agiu
com dolo ou negligência incompatível com o normal conhecimento das normas técnicas a
aplicar; qualquer trabalho realizado com base em elementos deficientes ou errados é
considerado como inaceitável devendo ser corrigido pelo adjudicatário inteiramente à sua
conta.
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Cláusula 9.ª
Receção dos trabalhos a realizar ao abrigo do contrato
1. No prazo de 30 dias a contar da entrega dos elementos referentes a cada fase de execução
do contrato, o Município de Vila Nova de Poiares procede à respetiva análise, com vista a
verificar se os mesmos reúnem as características, especificações e requisitos técnicos
definidos no Parte II do Caderno de Encargos e na proposta adjudicada, bem como outros
requisitos exigidos por lei.
2. Na análise a que se refere o número anterior, a prestadora de serviços deve prestar ao
Município de Vila Nova de Poiares toda a cooperação e todos os esclarecimentos
necessários.
3. No caso de a análise do Município de Vila Nova de Poiares a que se refere o n.º 1 não
comprovar a conformidade dos elementos entregues com as exigências legais, ou no caso de
existirem discrepâncias com as características, especificações e requisitos técnicos definidos
na Parte II do Caderno de Encargos, o Município de Vila Nova de Poiares deve informar,
por escrito, a prestadora de serviços.
4. No caso previsto no número anterior, a prestadora de serviços deve proceder, à sua custa e
no prazo razoável que for determinado pelo Município de Vila Nova de Poiares, às alterações
e complementos necessários para garantir o cumprimento das exigências legais e das
características, especificações e requisitos técnicos exigidos.
5. Após a realização das alterações e complementos necessários pela prestadora de serviços, no
prazo respetivo, o Município de Vila Nova de Poiares procede a nova análise, nos termos do
n.º 1.
6. Caso a análise do Município de Vila Nova de Poiares, a que se refere o n.º 1, comprove a
conformidade dos elementos entregues pelo prestador de serviços com as exigências legais,
e neles não sejam detetadas quaisquer discrepâncias com as características, especificações e
requisitos técnicos definidos na Parte II do Caderno de Encargos, deve ser emitida, no prazo
máximo de 30 dias a contar do termo dessa análise, declaração de aceitação pelo Município
de Vila Nova de Poiares.
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7. A emissão da declaração a que se refere o número anterior não implica a aceitação de
eventuais discrepâncias com as exigências legais ou com as características, especificações e
requisitos técnicos previstos na Parte II do Caderno de Encargos
8. Com a declaração de aceitação a que se refere o número 6, ocorre a transferência da posse e
da propriedade dos elementos a desenvolver ao abrigo do presente contrato para o Município
de Vila Nova de Poiares, incluindo os direitos autorais sobre todas as criações intelectuais
abrangidas pelos serviços a prestar.
9. Pela cessão dos direitos a que alude o número anterior não é devida qualquer contrapartida
para além do preço a pagar nos termos do presente Caderno de Encargos.
Cláusula 10.ª
Responsabilidade do prestador de serviços por prejuízos decorrentes da execução de
trabalhos de suprimentos de erros e omissões
A aprovação do projeto pelo Município de Vila Nova de Poiares não exime a responsabilidade do
prestador de serviços pelo cumprimento defeituoso do contrato, designadamente pelos erros e
omissões nos dados, peças ou informações de sua autoria e/ou por si fornecidas, pela violação das
regras de arte ou de deveres de zelo e de cuidado.
Cláusula 11.ª
Assistência Técnica
A segunda outorgante fica obrigada, no âmbito da presente prestação de serviços, a prestar a
assistência técnica decorrente da prestação de serviços e que se verifique ser necessária,
designadamente:


Emitir pareceres no âmbito da gestão urbanística, até à entrada em vigor do plano e no prazo
de 15 (quinze) dias seguidos, sempre que forem solicitados pelo Municipio;



Expor os trabalhos e, esclarecer quaisquer dúvidas nas sessões de esclarecimento prévias do
Executivo Municipal e da Comissão de Acompanhamento (CA), nas Discussões Públicas,
nas Sessões de Esclarecimento Públicas e da Assembleia Municipal, nas quais a apresentação
e aprovação das diferentes fases estiver agendada;
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Prestar os esclarecimentos que forem solicitados no âmbito da Discussão Pública
Clausula 12.ª
Caução

O presente contrato está dispensado da prestação da caução de acordo com o estabelecido no n.º 2
do artigo 88.º do CCP.
Clausula 13.ª
Resolução do Contrato
Para além das penalidades contratuais previstas na cláusula 17ª do caderno de encargos, o
incumprimento, por uma das partes dos deveres resultantes do contrato confere à outra parte, o
direito de resolver o contrato com os fundamentos previstos nas clausulas 19ª e 20ª do caderno de
encargos bem como os consignados no art.º 332º e seguintes do Código dos Contratos Públicos, sem
prejuízo das correspondentes indemnizações legais.
Cláusula 14.ª
Documentos habilitantes e documentos integrantes do contrato
1. Fazem parte integrante do contrato os documentos elencados no n.º 2 do art.º 96º do Código
dos Contratos Públicos aprovado pelo DL nº 18/2008 de 29 de janeiro, com as alterações e
nova redação dada pelo Decreto Lei n.º 111-B/2017 de 31 de agosto, sendo que em caso de
divergência a prevalência é determinada pela ordem pela qual é indicado no referido número
e artigo.
2. A segunda outorgante fez prova de que se encontra habilitada nos termos do art.º 81º do
mesmo diploma, encontrando-se os documentos habilitantes juntos ao processo.
Cláusula 15.ª
Aplicação subsidiária
Em tudo o que não esteja especialmente previsto no presente contrato aplicar-se-á as normas
constantes do Código dos Contratos Públicos.
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Cláusula 16.ª
Gestão e Acompanhamento
O Município de Vila Nova de Poiares, dando cumprimento ao disposto no art.º 290 A do Código
dos Contratos Públicos aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008 de 29 de janeiro, com as alterações
e nova redação dada pelo Decreto Lei n.º 111-B/2017 de 31 de agosto, designa como gestora do
contrato, com a função de acompanhar permanentemente a execução deste, Ana Margarida Dias
Santa.
Cláusula 17.ª
Foro competente
Para a resolução de todos os litígios emergentes deste contrato é competente o Tribunal
Administrativo e Fiscal de Coimbra, com a expressa renúncia a qualquer outro.
Ambos os contraentes aceitam o presente contrato com todas as obrigações que dele emergem, pela
forma como fica exarado e documentos que dele passam a fazer parte integrante, atrás mencionados.
O presente contrato é celebrado em suporte eletrónico e com aposição de assinaturas eletrónicas, nos
termos e para os efeitos do nº 1 do art.º 94 do CCP, constando a data da sua celebração na plataforma
eletrónica ACINGOV no fluxo do procedimento.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

LUGAR DO PLANO - GESTÃO DO TERRITÓRIO E
CULTURA LDA,

João Miguel Sousa Henriques
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Anexo I- Clausulas especiais/Condições Técnicas
Fases da prestação do serviço
Os trabalhos serão executados de acordo com o faseamento e metodologia proposta pelo
Adjudicatário, que incluem, obrigatoriamente, as seguintes fases:
Fase 1: Termos de referência/Início do procedimento de alteração do PDM
Elaboração dos termos de referência/fundamentação, baseado nas especificações técnicas, para
deliberação municipal, abertura do procedimento e auscultação pública. Os termos de referência
devem incluir a seguinte informação:
1) Introdução
2) Enquadramento envolvente na Região
3) Descrição sumária das alterações que se pretendem
4) Oportunidade de alteração
5) Enquadramento legal
6) Metodologia, prazo de elaboração e programa dos trabalhos (com cronograma)
7) Conteúdo material e documental
8) Avaliação dos eventuais efeitos significativos no ambiente, caso haja necessidade
de efetuar a AAE, exclui-se do âmbito deste contrato.
9) Equipa
Fase 2: Estudos de Caracterização / Diagnóstico / Proposta Preliminar de Alteração
Fase 3: Proposta de Alteração do Plano / Conferência de Serviços / Concertação
Fase 4: Discussão Pública / Versão Final de Plano / Publicação e Depósito
Elementos a entregar pelo Adjudicatário
O Adjudicatário entregará ao Município de Vila Nova de Poiares, em cada uma das fases 1 a 3, da
elaboração do estudo, 1 (um) exemplar completo do processo em formato de papel e 1 (um) exemplar
em suporte digital CD/DVD, ou equivalente, com ficheiros originais editáveis e em pdf, para efeitos
de análise prévia. Na fase 4 devem ser entregues 3 (três) exemplares completos do processo em
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formato papel e 1 (um) exemplar em suporte digital CD/DVD, ou equivalente, com ficheiros
originais editáveis e em pdf.
O Adjudicatário obriga-se a fornecer novos exemplares completos do processo, nas mesmas
condições referidas no número anterior, sempre que da apreciação do processo resulte a introdução
de alterações, correções ou melhorias.
Ultrapassando o referido nos pontos anteriores, o adjudicatário deverá ainda entregar, em cada uma
das fases, o número necessário de exemplares completos, em suporte papel e em suporte digital,
(ficheiros editáveis e pdf) para procedimentos inerentes às deliberações camarárias, sem prejuízo do
número de exemplares que venha a ser exigível para efeitos de consulta às entidades externas, à
comissão de acompanhamento e aprovação por parte da Assembleia Municipal.
As peças escritas e desenhadas fornecidas em formato papel devem revestir formato normalizado,
contendo os respetivos logótipos e quadrícula e sem encadernação rígida, de forma a permitir a
reprodução colorida e a preto e branco.
O formato digital dos documentos obedece às seguintes características:
a)

A parte escrita em formato DOC, XLS ou compatível;

b)

A parte gráfica do estudo deverá ser fornecida em DWG, SHAPEFILE e MDB.

O Adjudicatário cede ao Município de Vila Nova de Poiares a propriedade do trabalho contratado,
devendo proceder à entrega de toda a informação base e dos documentos originais com eles
relacionados.
O trabalho entregue torna-se propriedade do Município, que poderá usar e reproduzir para fins de
divulgação, sem prejuízo do direito dos seus autores os poderem utilizar em comunicações ou
publicações científicas.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Objetivos
1. Alteração, e produção, dos elementos que constituem o Plano Diretor Municipal em vigor,
de acordo Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT) em vigor (D.L.
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80/2015, de 14/5). O processo de alteração do plano deverá ser organizado em
conformidade com o referido regime legal nomeadamente no que se refere ao conteúdo
material e documental.
2. Para além das modificações impostas pelo RJIGT, este procedimento de alteração é
oportuno para:
• Justificar e enquadrar também em acordo com o REOT.
• Inclusão do Plano de Ordenamento da Albufeira das Fronhas (POAF)
• Inclusão do Plano Regional de Ordenamento Florestal (PROF)
• Inclusão do Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI)
3. Serão efetuadas alterações de zonamentos, pequenas correções de estrutura viária,
alterações de parâmetros urbanísticos e de regras de aplicação, que implicarão a realização
de novas peças escritas e desenhadas. Os conteúdos documentais e materiais, necessários
à boa execução e aprovação do plano, são os constantes do RJIGT do D.L. 80/2015 de
14/5, dos quais se refere:
a) Regulamento;
b) Relatório (onde se indica objeto e objetivos estratégicos, justificação de novos índices,
com possível abordagem numérica, e abordagem de modelo perequativo,
fundamentação técnica da proposta de plano e enquadramento das orientações dos
planos acima descritos, e demais elementos necessários);
c) Relatório ambiental e resumo não técnico;
d) Peças desenhadas;
4.

Este trabalho de alteração do PDM visa, ainda, a viabilização da utilização da informação
em ambiente SIG (Sistemas de Informação Geográfica). Neste sentido, as propostas
técnicas, designadamente os elementos cartográficos e alfanuméricos, deverão ser
disponibilizados em formato vectorial do tipo DWG e Shapefile, sendo a informação
alfanumérica apresentada, preferencialmente, em formato MDB ou XLS, com os
respetivos metadados associados.
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Requisitos Gerais
Como já foi referido os conteúdos documentais e materiais, necessários à boa execução e aprovação
do plano, são os constantes do RJIGT do D.L. 80/2015 de 14/5. A sistematização e organização
do processo de alteração do PDM, deve contemplar os seguintes itens:
•

Atualizações legais e de adaptação

•

Atualização do vocabulário de acordo com o D.R. 5/2019 de 27/9

•

Atualização de conceitos e definições municipais

•

Objetivos estratégicos

•

Definições (novos conceitos)

•

Sistemas de Estruturação Territorial

•

Novas regras da REN

•

Classificação do solo

•

Compatibilização/inclusão do PMDFCI

•

Inclusão do Plano de Ordenamento da Albufeira das Fronhas (POAF)

•

Inclusão do Plano Regional de Ordenamento Florestal (PROF)

•

Condicionamentos estéticos, ambientais e paisagísticos

•

Zonamento acústico – Atualização do Mapa de Ruído

•

Atualização da Carta Educativa

•

Regime de edificabilidade (nova legislação turística, plano regional de
ordenamento, programa nacional, regras urbanas (RGEU, parâmetros
urbanísticos geométricos e outros);

•

Ocupações nos espaços agrícolas, florestais (rever capacidade construtiva);

•

Rever a capacidade construtiva dos aglomerados rurais e áreas de edificação
dispersa

•

Rever índices de espaços urbanos, nomeadamente em áreas consolidadas em a
capacidade edificativa precisa de ser regulada de outra forma, mais volumétrica
do que por utilização em área
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•

Considerar regras de licenciamento que imputem aos investidores / requerentes,
obrigações de suportarem encargos de construção e ou reforço de infraestruturas
urbanas em falta, necessárias a construção e seu uso pretendido

•

Rever a rede viária, de condição nacional e regional, também à luz da legislação
da recente delegação de competências aos Municípios

•

Rever o carácter público das Serventias

•

Rever a informação relativa à rede de abastecimento de água e de saneamento de
águas residuais

•

Programação de execução do PDM em correspondência com o orçamento
municipal, considerando também situações de perequação

•

Rever as UOPG, quanto ao interesse e regras de aplicação sem Plano de
Pormenor e valências de uso aplicadas (enquadramento no RJIGT)

•

Verificação e adaptações de toda a cartografia em que há dependências interativas
ou apenas de presença de informação

•

As peças desenhadas são elaboradas em suporte digital, de acordo com as normas
técnicas da DGT, com metadados associados, para o modelo de dados em
questão

•

Adaptação das peças desenhadas existentes de acordo com as normas descritas
no ponto anterior, bem como das peças escritas

Elementos a fornecer pelo Municipio
Informação Digital:
•

Cartografia Vetorial Homologada do Concelho à escala 1/10.000 (em produção pela
CIM, disponibilizada após homologação da DGT);

•

Cartografia Vetorial à escala 1/2.000, homologada, para os aglomerados urbanos
2019;

•

Ortofotomapas da DGT de 2018;

•

Todos os elementos do PDM em vigor;

•

Cartografia Militar de 2020, à escala 1/25.000;
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•

Carta de Ocupação do Solo (COS);

•

Plano de Ordenamento da Albufeira das Fronhas (POAF)

•

Plano Regional de Ordenamento Florestal (PROF)

•

Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI)

•

Toponímia do Concelho (a atualizar de acordo com os eixos de via resultantes da
cartografia 1:10000)

•

Outros instrumentos de planeamento, nomeadamente Planos de Pormenor;

•

Outros elementos relevantes para a execução do estudo.

Apresentação do trabalho
Todos os documentos técnicos que constituem o processo de alteração do Plano Diretor Municipal
ou versões preliminares, serão entregues em dossiês com as peças escritas, em folhas A4 e os
desenhos dobrados também em formato A4, no número de exemplares necessários a fornecer às
entidades que constituem a Comissão de Acompanhamento, bem como 3 (cinco) exemplares
completos em suporte papel e 1 (um) suporte digital (ficheiros editáveis e pdf).
Devem ainda ser considerados válidos todos os procedimentos a seguir descritos:
a) A cartografia base deverá ser enriquecida com a informação específica do PDM,
sem comprometer a informação original, atento ao disposto no Decreto
Regulamentar n.º 10/2009, de 29 de maio;
b) As categorias e subcategorias de espaços serão representadas tendo em conta as
recomendações técnicas da DGT – Direção Geral do Território, para a elaboração
do PMOT em suporto SIG (Sistemas de Informação Geografia), bem como a
“Simbologia e sistematização grafia a utilizar no PDM”;
c) Todos os ficheiros gráficos a elaborar deverão permitir a sobreposição exata não só
de toda a informação geográfica neles contida, mas também da legenda, moldura e
logótipo.
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Controlo de Qualidade (Geográfica /Espacial e Alfanumérica)
A entidade adjudicatária fica obrigada a efetuar o controlo de qualidade da informação. Num Sistema
de Informação Geográfica (SIG) a garantir que a informação produzida está correta e atualizada.
Considera-se essencial, para apresentação e validação da informação vetorial e produtos cartográficos
produzidos, cumpram as seguintes ações:
a) Assegurar conectividade entre elementos;
b) Garantir a unidade dos elementos;
c) Evitar a segmentação das entidades;
d) Reduzir o excesso de vértices;
e) Não existir cruzamento de linhas;
f)

Não apresentar polígonos abertos;

g) Otimizar a colocação da toponímia;
h) Atender às especificações - Normas Técnicas da DGT:” Simbologia e
Sistematização Gráfica a utilizar nos Planos Directores Municipais”;
i)

Considerar as diferenças geométricas entre folhas adjacentes (traçados e
simbologias).

Deste modo, não serão permitidos erros de:
a) Geometria;
b) Sistema de referência;
c) Organização e divisão dos níveis de informação;
d) Classificação dos dados;
e) Ligação entre folhas;
f)

Atributos gráficos (simbologias, cor, espessura, etc.).

É obrigatório o preenchimento de metadados, os quais descrevem a linhagem e atualidade
dos dados produzidos.
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Anexo II- Ficha de cabimento
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Anexo III – Ficha de compromisso
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