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DISPOSIÇÕES GERAIS 

 Artigo 1.º - Objecto 

1. O presente caderno de encargos compreende as cláusulas a incluir no contrato a celebrar na sequência do 
procedimento pré-contratual para a concretização do Núcleo de Desenvolvimento Turístico (NDT) no concelho 
de Faro, abrangendo as suas quatro freguesias. 

2. O presente concurso público tem por objecto a selecção de uma proposta de Programa de Acção Territorial 
(PAT), com a elaboração de Plano de Pormenor e consequente execução por gestão indirecta para a 
implementação de um Núcleo de Desenvolvimento Turístico (NDT) no concelho de Faro, conforme definido no 
Plano Regional de Ordenamento do Território do Algarve (PROT Algarve), aprovado pela Resolução de 
Conselho de Ministros n.º 102/2007, de 3 de agosto, no Plano Director Municipal de Faro (PDM), ratificado pela 
Resolução de Conselho de Ministros n.º 174/95, de 19 de dezembro, alterado pela Declaração n.º 203/98, de 8 
de julho, Resolução de Conselho de Ministros n.º 38/2005 de 28 de fevereiro e Resolução de Conselho de 
Ministros n.º 134/2005, de 17 de agosto e Aviso n.º 17503/2008, publicado no Diário da República, 2.ª série n.º 
109 de 6 de junho de 2008 e com alterações publicitadas no Aviso n.º 22216/2011 de 10 de novembro e no 
Aviso n.º 4970/2012, de 30 de março, bem como no presente caderno de encargos. 

3. O NDT a implementar corresponde a um empreendimento turístico novo, fora dos aglomerados urbanos, 
devendo respeitar uma dotação máxima de alojamento de 1030 camas. 

4. O PAT ao nível do planeamento territorial configura uma unidade operativa de planeamento e gestão com um 
nível de estruturação similar ao de um plano de urbanização (PU), a desenvolver e concretizar por plano de 
pormenor (PP). 

5. O presente procedimento concursal destina-se à escolha de uma proposta de Núcleo de Desenvolvimento 
Turístico (NDT) denominado de NDT do Concelho de Faro, que se encontra depende da aprovação de um plano 
de pormenor (PP), elaborado no quadro da proposta de programa de acção territorial (PAT) escolhida, e cuja 
concretização é assegurada nos seguintes termos: 

a) Após escolha do PAT, celebração de contrato para planeamento, nos termos dos artigos 79.º a 81.º do 
RJIGT entre o Município de Faro e o promotor da proposta escolhida, dando-se início à elaboração do PP; 

b) Após aprovação do PP pela Assembleia Municipal de Faro, celebração de contrato de urbanização, dando-
se inicio à execução do NDT. 

 

Artigo 2.º - Princípios gerais 

1. O presente procedimento concursal e contratual rege-se pelos princípios fundamentais da igualdade, 
concorrência, participação pública, transparência e publicidade. 

2. O procedimento concursal e contratual que se estabelece garante ainda a transparência nas relações dos 
promotores com a Administração Pública e a participação da população através de consulta pública. 

 

Artigo 3.º - Prazo e faseamento dos trabalhos 

1. O contrato mantém-se em vigor até à conclusão dos trabalhos que constam no presente caderno de encargos, 
em conformidade com os respectivos termos e condições e o disposto na lei, sem prejuízo das obrigações 
acessórias que devam perdurar para além da cessação do contrato. 

2. O promotor urbanístico obriga-se a concluir a execução do NDT do Concelho de Faro, com todos os elementos 
referidos no presente Caderno de Encargos e no Programa de Procedimento no prazo máximo de 84 meses 
(sete anos) a contar da data da celebração do contrato para planeamento. 
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3. O faseamento aplicável ao NDT do Concelho de Faro é o que consta dos termos de referência do NDT, em 
anexo ao presente Caderno de Encargos, e consiste essencialmente no seguinte: 

a) Planeamento: 

i. Celebração de contrato para planeamento com o promotor que submeteu a proposta de PAT vencedora 
e prestação da caução; 

ii. Elaboração do Plano de Pormenor; 

iii. Conferência Procedimental; 

iv. Discussão pública; 

v. Elaboração da versão final do Plano de Pormenor; 

vi. Aprovação do Plano de Pormenor e do Contrato de Urbanização; 

vii. Depósito e publicação do Plano de Pormenor. 

b) Execução: 

i. Celebração de Contrato de Urbanização e prestação da caução; 

ii. Entrega dos projectos de urbanização juntamente com o pedido de certidão para efeito de registo e 
pagamento das taxas e compensações devidas; 

iii. Aceitação dos projectos de urbanização e emissão dos títulos e da certidão; 

iv. Contratação de empreiteiro(s) para as obras de urbanização; 

v. Execução das obras de urbanização; 

vi. Entrega projecto dos edifícios; 

vii. Emissão do comprovativo do controlo prévio dos edifícios; 

viii. Execução da edificação (% contratualizada); 

ix. Vistorias e Alvará de Autorização de Utilização. 

 

Artigo 4.º - Obrigações principais dos promotores 

1. Sem prejuízo de outras obrigações previstas na legislação aplicável, no caderno de encargos ou nas cláusulas 
contratuais, dos contratos decorrem para os promotores urbanísticos, entre outras, as seguintes obrigações 
principais:  

a) Apresentar para aprovação o PP, de acordo com os termos de referência, as orientações do Município e a 
legislação em vigor; 

b) Gerir a transformação predial que resulte do PP, incluindo: 

i. Libertar hipotecas antes de efectuar o registo de propriedade; 

ii. Inscrever no registo predial os novos prédios resultantes, especialmente os destinados ao domínio 
público; 

iii. Cancelar o registo dos prédios que venham a ser incorporados no plano e inscrever os novos; 

iv. Quaisquer outras acções necessárias à transformação jurídica dos prédios afectados. 

c) Submeter ao procedimento de controlo prévio adequado os projectos das operações urbanísticas; 

d) Urbanizar completamente o sector que constitua o objecto do PAT e realizar as obras públicas adicionais 
que se especifiquem para cumprir o disposto nas alíneas seguintes, com sujeição às previsões temporais e 



 
 

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURAS E URBANISMO 

Serviço  de Ordenamento do Território 

 
Caderno de Encargos 

Núcleo de Desenvolvimento Turístico no Concelho de Faro 
 
 
 

 

 

 

 

Largo da Sé   Serviço de Ordenamento do Território 

8004-001 Faro, Portugal   
 geral@cm-faro.pt   Tel. 289 870 813 
Tel.: 289 870 870 www.cm-faro.pt   Largo de S. Francisco, n.º 39 Fax. 289 870 039 
Fax.  289 870 039 Nif: 506 579 425  8000-142 Faro, Portugal dotru.diu@cm-faro.pt 

 

 

5 

económicas do programa, que não deverão ultrapassar o prazo de 5 (cinco) anos após a data de 
celebração do contrato de urbanização; 

e) Conectar e integrar adequadamente a urbanização com as redes de infraestruturas gerais, de energia 
eléctrica de baixa tensão, telecomunicações e outros serviços públicos existentes ou a criar no curto 
prazo, previstos no Plano Plurianual de Actividades do Município; 

f) Obter os pareceres e autorizações da administração sectorial cujas competências resultem afectadas pela 
acção (estradas, ferrovias, REN, RAN, domínio público hídrico e/ou outras); 

g) Apresentar as autorizações para realizar as ligações com os serviços de abastecimento de luz, água, gás, 
telecomunicações e outros; 

h) Executar as demais infraestruturas, espaços públicos e equipamentos necessários para não reduzir nem 
desequilibrar os níveis de qualidade, quantidade ou capacidade dos serviços existentes e exigíveis 
regulamentarmente, incluindo a construção das obras complementares exteriores que forem necessárias, 
nomeadamente a necessidade de executar programas de recuperação da paisagem rústica ou urbana; 

i) Obter os solos a ceder gratuitamente ao Município, no âmbito do sector ou adstritos ao mesmo, como 
compensação pela adequação das infra-estruturas gerais, conforme estipulado no n.º 3 do artigo 170.º, o 
artigo 175.º e artigo 183.º do RJIGT; 

j) Obter a área de cedência para o domínio privado do município correspondente ao excedente do 
aproveitamento urbanístico legalmente autorizado, conforme determina o n.º 6 do artigo 178.º do RJIGT, 
sem prejuízo da obrigação legal de suportar os encargos de urbanização correspondentes às cedências, 
taxas e compensações, nos termos legais; 

k) Estabelecer a repartição equitativa dos encargos e benefícios da acção entre os proprietários dos terrenos 
integrados na área delimitada, conforme determina o nº 3 do artigo 149.º do RJIGT; 

l) Estabelecer prazos para edificar os lotes resultantes da acção urbanística, incluindo um cronograma no 
qual se indique expressamente os prazos de edificação e as penalidades associadas ao seu não 
cumprimento; 

m) Cumprir integral e pontualmente os contratos para planeamento e de urbanização celebrados com o 
Município de Faro; 

n) Prestar caução; 

o) As correspondentes aos deveres legais derivados do regime da classe e categoria de solo onde se vai 
implantar o empreendimento, nomeadamente o pagamento das taxas e prestação compensatória 
previstas na Lei n.º 53-E/2006, de 29 de Dezembro, que aprova o regime geral das taxas das autarquias 
locais e regulamento municipal; 

p) Solicitação do controlo prévio das operações urbanísticas no prazo máximo de 3 (três) anos após a data de 
celebração do contrato de urbanização; 

q) Cumprir os prazos estabelecidos nos termos de referência referentes ao NDT; 

r) Introduzir as alterações destinadas a eliminar erros, deficiências e omissões constantes dos documentos 
desenvolvidos no âmbito da elaboração do plano; 

s) Entregar, em cada uma das fases de desenvolvimento do PAT os números completos de exemplares que 
sejam solicitados, em papel e em formato digital; 

t) Guardar sigilo sobre toda a informação e documentação técnica e não técnica relativa ao município de 
que posso ter conhecimento ao abrigo do contrato. 
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Artigo 5.º - Colaboração recíproca 

As partes estão vinculadas pelo dever de colaboração mútua, designadamente no tocante à prestação 
recíproca de informações necessárias à boa execução do contrato. 

 

Artigo 6.º - Obrigações da entidade contratante 

1. A entidade contratante tem como obrigações: 

a) Designar dois técnicos que irão representar o Município de Faro para o acompanhamento dos trabalhos 
como interlocutores entre o Município e a equipa projectista; 

b) Providenciar junto das entidades oficiais, o acesso, por parte do prestador de serviço, a toda a informação 
possível e colaboração que se torne desejável para o cabal desenvolvimento do projeto, emitindo para 
esse efeito credenciais ou ofícios, por solicitação do promotor; 

c) Informar o promotor dos pedidos referentes a operações urbanísticas que incidam sobre a área do 
projecto, bem como das iniciativas municipais ou da administração central que possam afectar o 
desenvolvimento e execução do mesmo; 

d) Aprovar o PAT, condicionado à efectiva realização das obras exteriores da(s) unidade(s) de execução. 
Estas obras deverão ser realizadas antes ou simultaneamente às de urbanização; 

e) Deliberar a elaboração do Plano de Pormenor e gerir a tramitação e procedimentos inerentes, em 
conformidade com a legislação vigente aplicável, designadamente em matéria de Avaliação Ambiental 
Estratégica; 

f) Promover a participação pública do plano e contratos indispensáveis à respectiva execução, publicar e 
depositar o plano; 

g) Prestar aos promotores urbanísticos a colaboração e esclarecimentos que se revelem necessários ao 
integrar cumprimento das respectivas obrigações contratuais; 

h) Aprovar os projectos de obras de urbanização e de edificação; 

i) Emitir as respetivas certidões, títulos e comprovativos do controlo prévio das operações urbanísticas; 

j) Acompanhar e fiscalizar a execução das prestações contratuais por parte dos promotores urbanísticos. 

2. A entidade contratante disponibilizará toda a informação que dispõe, e providenciará ao promotor o acesso à 
informação e à colaboração dos serviços municipais, designadamente: 

a) Cadastro Rústico, matriz rústica em formato digital; 

b) Ortofotomapas à escala 1/10 000 (voo do IGP 2012); 

c) Mapa de ruído e rede de infra-estruturas de saneamento básico. 
 

Artigo 7.º - Recepção dos elementos a produzir na fase de planeamento 

1. No prazo de 15 (quinze) dias a contar da entrega dos elementos, a entidade contratante procede à respectiva 
análise, com vista a verificar se os mesmos reúnem as características, especificações e requisitos técnicos que 
vierem a ser definidos no contrato para planeamento, bem como os requisitos exigidos por lei. 

2. Na análise a que se refere o número anterior, o promotor deve prestar à entidade contratante toda a 
cooperação e todos os esclarecimentos necessários. 

3. No caso da análise da entidade contratante 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 no contrato para planeamento, a entidade contratante deve 
disso informar, por escrito, o promotor. 
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4. Após a realização das alterações e complementos necessários pelo promotor, no prazo respectivo, a entidade 
contratante procede a nova análise, nos termos do n.º 1. 

5. Caso a análise da entidade contratante a que se refere o n.º 1 comprove a conformidade dos elementos 
entregues pelo promotor com as exigências legais, e neles não sejam detectadas quaisquer discrepâncias com 
as características, especificações e requisitos técnicos definidos no contrato para planeamento, deve ser 
emitida, no prazo máximo de 15 (quinze) dias a contar do termo dessa análise, declaração de aceitação pela 
entidade contratante. 

6. 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 no contrato 
para planeamento. 

 

Artigo 8.º - Propriedade dos elementos 

1. A adjudicatária obriga-se a transferir a propriedade de quaisquer peças escritas ou desenhadas que venham a 
ser entregues à Câmara Municipal de Faro, sem reservas, para o Município de Faro, que delas pode livremente 
dispor, introduzindo designadamente as alterações que entenda convenientes e decorram do exercício dos 
poderes públicos de planeamento. 

2. A adjudicatária obriga-se ainda a exigir que cláusula do mesmo teor seja aceite por quaisquer subcontratados, 
na prestação de qualquer serviço cujo resultado tenha como destino a fundamentação ou incorporação da 
proposta de solução urbanística e respectivos elementos de suporte. 

3. A transferência da posse e da propriedade dos elementos entregues, ocorrerá com a aceitação dos mesmos, 
por parte da Câmara Municipal de Faro. 

4. O conteúdo documental e demais elementos do processo são propriedade do Município de Faro, que os 
poderá usar e reproduzir para fins de divulgação, sem prejuízo do direito dos seus autores os poderem utilizar 
em comunicações ou publicações científicas. 

 

Artigo 9.º - Direitos de propriedade intelectual 

1. Correm integralmente por conta do promotor os encargos ou a responsabilidade civil decorrentes da sua 
utilização para o cumprimento do contrato de hardware, de software ou de outros que respeitem a quaisquer 
patentes, licenças, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial ou direitos de autor 
ou conexos. 

2. Se a entidade adjudicante vier a ser demandado por ter infringido, na execução do contrato ou na posterior 
utilização dos serviços objeto do mesmo, qualquer dos direitos referidos no número anterior, terá direito de 
regresso contra o promotor por quaisquer quantias pagas, seja a que título for. 

 

Artigo 10.º - Informação de sigilo 

1. O promotor deve prestar à entidade contratante todas as informações que este lhe solicitar e que sejam 
necessárias à fiscalização do modo de execução do NDT do Concelho de Faro, devendo a entidade contratante 
satisfazer os pedidos de informação formulados pelo promotor e que respeitem a elementos técnicos na sua 
posse cujo conhecimento se mostre necessário à execução do NDT do Concelho de Faro. 

2. O adjudicatário deve guardar sigilo sobre toda a informação e documentação, técnica e não técnica, comercial 
ou outra, relativa ao Município de Faro, de que possa ter conhecimento no âmbito da relação contratual 
estabelecida para a execução NDT do Concelho de Faro. 

3. A informação e a documentação cobertas pelo dever de sigilo não podem ser transmitidas a terceiros, nem 
objecto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que não o destinado directa e exclusivamente à 
execução NDT do Concelho de Faro.  
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4. Exclui-se do dever de sigilo previsto a informação e a documentação que fossem comprovadamente do 
domínio público à data da respectiva obtenção pelo promotor ou que este seja legalmente obrigado a revelar, 
por força da lei, de processo judicial ou a pedido de autoridades reguladoras ou outras entidades 
administrativas competentes. 

 

Artigo 11.º - Prazo do dever de sigilo 

O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de 5 (cinco) anos a contar do cumprimento ou 
cessação, por qualquer causa, do contrato, sem prejuízo da sujeição subsequente a quaisquer deveres legais 
relativos, designadamente, à protecção de segredos comerciais ou da credibilidade, do prestígio ou da 
confiança devidos às pessoas colectivas. 

 

Artigo 12.º - Penalidades contratuais 

1. O promotor está sujeito ao cumprimento das obrigações estabelecidas nas peças do presente procedimento, 
bem como às demais obrigações decorrentes da lei em matéria de ordenamento do território e urbanismo e 
obrigando-se ao integral e cabal cumprimento de todas as obrigações emergentes do procedimento pré-
contratual e contratual, de acordo com o faseamento e prazos identificados no artigo 3.º, deste caderno de 
encargos. 

2. Qualquer prorrogação dos prazos estabelecidos só será admissível mediante autorização expressa da entidade 
contratante e por solicitação fundamentada do promotor, apresentada até 10 (dez) dias antes do termo do 
prazo em causa, e desde que se verifiquem circunstâncias que tal justifiquem. 

3. O incumprimento destas obrigações é constitutivo de infracção administrativa, as quais se classificam em leves, 
graves e muito graves. 

4. São faltas muito graves: 

a) Não cumprir os prazos totais da execução da acção urbanística, salvo a ocorrência de causas excepcionais 
e não imputáveis ao promotor que atrasem a acção; 

b) Não entregar a caução definida no prazo estabelecido; 

c) Não outorgar no prazo definido o contrato administrativo; 

d) A inactividade injustificada do promotor ou a realização de práticas manifestamente restritivas do normal 
funcionamento do mercado imobiliário relacionadas com o PAT. 

5. São faltas graves: 

a) A existência de deficiências graves no cumprimento dos compromissos assumidos; 

b) Dificultar os trabalhos de fiscalização por parte da Administração. 

6. São faltas leves: 

a) O incumprimento de outras obrigações do contrato; 

b) O incumprimento de prazos parciais não superiores a um terço dos mesmos. 

7. As faltas são sancionadas da seguinte forma: 

a) Faltas leves: multa de 500 euros a 1.500 euros ou de 3.000 euros a 20.000 euros, consoante seja aplicada 
a pessoa singular ou pessoa colectiva; 

b) Faltas graves: multa de 1.000 euros a 3.000 euros ou de 5.000 euros a 30.000, consoante seja aplicada a 
pessoa singular ou pessoa colectiva; 
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c) Faltas muito graves: multa de 2.000 euros a 3.700 euros ou de 7.500 euros a 44.800 euros, consoante seja 
aplicada a pessoa singular ou pessoa colectiva e/ou resolução da adjudicação. 

8. A demora no início da execução material das obras por negligência do promotor na realização das acções 
preparatórias de gestão urbanística será penalizada com 1/1000 (um por mil) do investimento, excluindo o 
valor dos terrenos, equipamento móvel e o IVA, por cada dia de demora. 

 

Artigo 13.º - Força maior 

1. Não podem ser impostas penalidades ao promotor, nem é havida como incumprimento, a não realização 
pontual das prestações contratuais a cargo de qualquer das partes que resulte de caso de força maior, 
entendendo-se como tal as circunstâncias que impossibilitem a respectiva realização, alheias à vontade da 
parte afectada, que ela não pudesse conhecer ou prever à data da celebração do contrato e cujos efeitos não 
lhe fosse razoavelmente exigível contornar ou evitar.  

2. Podem constituir força maior, quando se verifiquem os requisitos do número anterior, designadamente, 
tremores de terra, inundações, incêndios, epidemias, sabotagens, greves, embargos ou bloqueios 
internacionais, actos de guerra ou terrorismo, motins e determinações governamentais ou administrativas 
injuntivas. 

3. Não constituem força maior, designadamente: 

a) Circunstâncias que não constituam força maior para os subcontratados do promotor, na parte em que 
intervenham; 

b) Greves ou conflitos laborais limitados às sociedades do promotor ou a grupos de sociedades em que este 
se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos seus subcontratados; 

c) Determinações governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatória ou de outra forma 
resultantes do incumprimento pelo promotor de deveres ou ónus que sobre ele recaiam; 

d) Manifestações populares devidas ao incumprimento pelo promotor de normas legais;  

e) Incêndios ou inundações com origem nas instalações do promotor cuja causa, propagação ou proporções 
se devam a culpa ou negligência sua ou ao incumprimento de normas de segurança; 

f) Avarias nos sistemas informáticos ou mecânicos do promotor não devidas a sabotagem; 

g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros. 

4. A ocorrência de circunstâncias que possam consubstanciar casos de força maior deve ser imediatamente 
comunicada à outra parte. 

5. A força maior determina a prorrogação dos prazos de cumprimento das obrigações contratuais afectadas pelo 
período de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento resultante da força maior. 

 

Artigo 14.º - Cumprimento e resolução do contrato 

1. A relação jurídica entre o Município de Faro e o promotor extingue-se após a execução integral ou por 
resolução. 

2. O contrato considerar-se-á cumprido com a adequada execução da totalidade das actividades incluídas no 
mesmo. 

3. São causas para a resolução do contrato as seguintes: 

a) A morte ou incapacidade do promotor; 

b) A declaração de estado de insolvência declarada por sentença judicial, em fase de liquidação de 
patrimónios ou em qualquer situação análoga, ou tenham respectivo processo pendente; 
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c) O mútuo acordo entre o Município de Faro e o promotor, sem prejuízo das indemnizações que se 
justifiquem em benefício dos proprietários de terrenos ou outros afectados; 

d) A falta de prestação da garantia definitiva e a não formalização do contrato no prazo determinado; 

e) O atraso na conclusão dos serviços ou na entrega dos elementos referentes ao contrato, superior a 3 
(três) meses; 

f) A realização por parte do promotor de infracções urbanísticas ou ambientais graves ou muito graves em 
relação com o âmbito programado; 

g) A obstaculização por parte do promotor do exercício dos direitos e deveres urbanísticos dos afectados 
pela programação ou a realização de práticas manifestamente restritivas das leis da concorrência do 
mercado imobiliário relacionadas com o programa; 

h) A superveniência de normas ou disposições não consideradas aquando da aprovação do PAT e que 
tornem legalmente inviável a prossecução deste, sem prejuízo das indemnizações que decorram ou da 
possibilidade de sanar as consequências sem desvirtuar substancialmente as mesmas, se tal for possível; 

i) A resolução antecipada da adjudicação para a sua gestão directa por causa justificada de interesse 
público, sem prejuízo das indemnizações a que dê lugar e que deverão estar previamente acordadas; 

j) A suspensão de licenças no âmbito do programado, a aprovação de planos e projectos incompatíveis com 
o desenvolvimento do PAT assim como as resoluções administrativas que impeçam prossegui-lo ou 
paralisem o seu desenvolvimento material ou económico por inactividade da administração durante mais 
de 6 (seis) meses, tendo o promotor direito a instar a resolução com as compensações que justifiquem; 

k) A renuncia do promotor perante uma fixação de encargos fundada em causa legal que implique um 
incremento da importância dos encargos previstos na proposta de contrato superior a 20%; 

l) A inactividade injustificada do promotor durante um período de 6 (seis) meses consecutivos ou nove 
alternados; 

m) O incumprimento grave dos deveres essenciais do promotor directamente impostos pela legislação de 
ordenamento do território e urbanismo; 

n) O incumprimento grave das restantes obrigações contratuais essenciais. 

4. O direito de resolução referido no número anterior exerce-se mediante declaração enviada ao adjudicatário e 
não determina a repetição das prestações já realizadas, a menos que tal seja determinado pela entidade 
adjudicante. 

 

Artigo 15.º - Execução da caução 

1. A caução prestada para o bom e pontual cumprimento das obrigações decorrentes do contrato, nos termos do 
programa do procedimento, pode ser executada pela entidade contratante, sem necessidade de prévia decisão 
judicial ou arbitral, para satisfação de quaisquer créditos resultantes de mora, cumprimento defeituoso, 
incumprimento definitivo pelo promotor das obrigações contratuais ou legais, incluindo o pagamento e 
penalidades, ou para quaisquer outros efeitos especificamente previstos no contrato ou na lei. 

2. A resolução do contrato pela entidade contratante não impede a execução da caução, contando que para isso 
aja motivo. 

3. A execução parcial ou total da caução referida nos números anteriores constitui o promotor na obrigação de 
proceder à sua reposição pelo valor existente antes dessa mesma execução, no prazo de 15 dias após a 
notificação da entidade contratante para esse efeito. 
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Artigo 16.º - Foro competente na resolução de litígios 

Para resolução de todos os litígios decorrentes do contrato fica estipulada a competência do Tribunal da 
Comarca de Faro / Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé, em razão da matéria. 

 

 

Artigo 17.º - Cessão da posição de promotor 

1. O promotor, através da prévia autorização expressa do Município e através de escritura pública, pode ceder a 
sua posição a favor de terceiro que subrogue em todos os seus direitos e deveres ante os proprietários dos 
prédios e o próprio Município. 

2. Para que a cedência produza efeitos, o cessionário deverá reunir os mesmos requisitos e condições do cedente 
que tenham sido relevantes para a adjudicação do PAT. 

3. O Município poderá opor-se e recusar a cedência se daí advier prejuízo para o interesse público ou se a mesma 
constituir desvio do principio da concorrência. 

4. Atentas as circunstâncias da situação, o Município de Faro poderá acordar a resolução da adjudicação nos 
termos previstos nas penalidades e estabelecer a gestão directa, pelo sistema da cooperação ou imposição 
administrativa, como modalidade de execução do PAT. 

5. A cessão parcial de fase ou dimensão minoritária da acção territorial urbanística requer que o cedente e o 
cessionário assumam, solidariamente, uma programação devidamente coordenada e um conjunto de 
compromissos que satisfaçam as exigências da programação inicial. 

 

Artigo 18.º - Subcontratação  

1. O promotor urbanístico poderá subcontratar com terceiros a realização parcial das prestações correspondentes 
ao PAT que considere por conveniente. 

2. Os subcontratados ficarão obrigados perante o promotor urbanístico que assumirá a total responsabilidade da 
execução do programa perante o Município de Faro. 

3. O adjudicatário poderá subcontratar as prestações relativas à execução das obras de urbanização, assim como 
as prestações relativas à redacção dos planos, projectos e direcção de obras, sem qualquer limite. 

4. O promotor urbanístico não poderá, em nenhuma situação, subcontratar a execução parcial do PAT com 
pessoas inabilitadas para contratar ou compreendidas em algumas das situações indicadas nas alíneas a) a j) do 
artigo 55.º do Código dos Contratos Públicos. 

 

Artigo 19.º - Comunicações e notificações 

1. Sem prejuízo de poderem ser acordadas outras regras quanto às notificações e comunicações entre as partes 
do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Código dos Contratos Públicos, para o domicílio ou sede 
contratual de cada uma, identificados no contrato. 

2. Qualquer alteração das informações de contacto constantes do contrato deve ser comunicada à outra parte. 

 

Artigo 20.º - Contagem dos Prazos 

Os prazos previstos no contrato são contínuos, correndo em sábados, domingos e dias feriados. 
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Artigo 21.º- Legislação aplicável 

A tudo o que não esteja especialmente previsto no presente caderno de encargos aplica-se o regime previsto 
no Código dos Contratos Públicos. 

 

 

DISPISIÇÕES ESPECÍFICAS 
 

Artigo 22.º - Normas aplicáveis 

O NDT do Concelho de Faro rege-se pelos respectivos termos de referência, pelo presente caderno de 
encargos, pela proposta de PAT que vier a ser seleccionada, bem como, pela legislação aplicável 
nomeadamente: 

a) Lei de Bases da Politica de Ordenamento do Território e de Urbanismo; 

b) Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT); 

c) Decretos regulamentares que fixam a cartografia e os conceitos técnicos a utilizar nos instrumentos de 
gestão territorial, e decreto regulamentar que estabelece os critérios de classificação e reclassificação do 
solo, bem como os critérios e as categorias de qualificação do solo rural e urbano; 

d) Regime jurídico da avaliação dos efeitos de determinados planos e programas no ambiente; 

e) Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação. 

 

Artigo 23.º - Termos de referência 

Faz parte integrante do NDT do Concelho de Faro os termos de referência aprovados em reunião de câmara 
ordinária pública de xxxxxx e cuja redacção foi ajustada em função dos pareceres emitidos no âmbito da 
consulta ao observatório do PROT Algarve. 

 

Artigo 24.º - Objectivos 

1. O NDT do Concelho de Faro deve promover e assegurar, a título de objectivo principal, o desenvolvimento da 
actividade turística e, complementarmente, os seguintes objectivos específicos, considerando relevantes para a 
prossecução do interesse público: 

a) Qualificação urbanística; 

b) Desenvolvimento económico e social; 

c) Valorização ambiental. 

2. São ainda objectivos do NDT do Concelho de Faro aqueles que se encontram definidos nos termos de 
referência e que abaixo se transcrevem: 

2.1. Macro Objectivos: 

a) Prosseguir os princípios do desenvolvimento sustentável em termos económicos, ambientais e sociais; 

b) Reduzir as assimetrias territoriais bem como a sazonalidade; 

c) Potenciar um turismo de qualidade. 

2.2. Objectivos Específicos: 
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a) Aumentar da capacidade de alojamento e contribuir para uma maior permanência do turista no concelho; 

b) Potenciar o turismo de paisagem em articulação com o cultural, tirando partido das vistas panorâmicas 
bem como vasto património cultural e etnográfico do concelho; 

c) Diversificar o tipo de alojamento bem como o perfil de turista que visita o concelho. 

 

Artigo 25.º - Formalização do contrato para planeamento 

1. A Câmara Municipal, tendo em consideração o resultado da divulgação público e do relatório de avaliação das 
propostas técnicas, selecciona uma proposta de PAT com as modificações que se justifiquem, deliberando a 
elaboração do PP e comprometendo-se na tramitação da proposta do plano nos termos legais e compatíveis 
com os instrumentos de gestão territorial validos, até à sua aprovação pela Assembleia Municipal. 

2. Para o efeito será estabelecido um contrato para planeamento com vista a disciplinar as relações contratuais 
durante o prazo de elaboração do plano, mediante a fixação atempada dos respectivos termos. 

3. O contrato para planeamento será formulado e tramitado nos termos dos artigos 79.º a 81.º do RJIGT. 

4. Antes da formalização do contrato para planeamento, o promotor urbanístico terá de depositar à ordem do 
Município de Faro uma caução, na forma e no montante estabelecido no programa de procedimento. 

5. A deliberação da elaboração do plano e a proposta de contrato para planeamento serão publicitados no Diário 
da República, demais meios de comunicação social e na página da Internet, informando os respectivos prazos 
de elaboração e período de participação que não será inferior a 15 (quinze) dias.  

 

Artigo 26.º - Conteúdo do contrato para planeamento 

1. O contrato para planeamento de NDT do Concelho de Faro contempla, em geral, o seguinte: 

a) Os direitos e obrigações do promotor, nos termos do caderno de encargos e da proposta de NDT que 
apresentou; 

b) Os poderes e os deveres do município e das entidades públicas associadas, no quadro das atribuições e 
competências que por lei lhes estejam cometidas, com relevância para os objectivos deste contrato; 

c) Os direitos e obrigações das entidades privadas associadas, com interesse na execução do NDT, de acordo 
com as regras que regulam o exercício das actividades de interesse económico geral que desenvolvem e 
das regras específicas das actividades que estiverem em causa. 

2. O contrato para planeamento de NDT do Concelho de Faro contempla, em especial, o seguinte: 

a) A forma de elaboração do plano de pormenor adequado à implementação do NDT; 

b) O conteúdo essencial do referido instrumento de planeamento territorial; 

c) As regras gerais de execução do mesmo instrumento de planeamento, designadamente as acções a 
realizar, seu escalonamento temporal e responsabilidade pelos investimentos previstos; 

d) O modelo de exploração e de gestão da área abrangida e dos seus elementos construídos ou naturais. 

 

 

Artigo 27.º - Formalização do contrato de urbanização 
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1. Após a aprovação do PP pela Assembleia Municipal e no prazo de 1 (um) mês a partir da notificação da 
deliberação ao promotor, proceder-se-á à formalização, em documento administrativo, de contrato de 
urbanização. 

2. Antes da formalização do contrato, o promotor urbanístico terá de depositar à ordem do Município de Faro 
uma outra caução, na forma e no montante a definir pela Câmara Municipal com base nos dados e valores que 
constem do PP. 

 

Artigo 28.º - Conteúdo do contrato de urbanização 

1. O contrato que se subscreva para a execução do plano terá de incluir nas suas cláusulas, como mínimo, uma 
referência às seguintes questões: 

a) Identificação do Município e do promotor urbanístico, com identificação dos dados relativos à sua 
personalidade jurídica e capacidade de actuação; 

b) Deliberação de aprovação do plano com efeitos registais pela Assembleia Municipal; 

c) Descrição sucinta do plano, incluindo as actividades que o promotor urbanístico se obriga a realizar 
durante a execução; 

d) Descriminação dos encargos da urbanização; 

e) Forma de retribuição ao promotor urbanístico por parte dos proprietários beneficiários do plano; 

f) Prazos totais e parciais de execução do plano; 

g) Caução prestada pelo promotor urbanístico; 

h) Regime de penalidades por demora aplicáveis ao promotor urbanístico; 

i) Qualquer outra cláusula que o Município considere necessária estabelecer, respeitando, em qualquer 
caso, o que dispõem as cláusulas do caderno de encargos. 

2.  O contrato de urbanização será assinado pelo Presidente da Câmara Municipal e pelo promotor urbanístico, 
anexando ao mesmo um exemplar do plano. 

3. O Município de Faro goza da faculdade de interpretação do contrato assim como a sua modificação, suspensão 
e resolução em conformidade com o estabelecido no caderno de encargos e, supletivamente, no RJIGT e no 
CCP. 

4. O contrato a celebrar terá natureza administrativa sendo competente o órgão da contratação, para resolver a 
execução do contrato, cuja deliberação porá fim à via administrativa e contra os quais haverá lugar a recurso 
contencioso administrativo, conforme disposto na lei. 

5. O contrato poderá ser objecto de escritura pública quando o solicite alguma das partes, salientando-se que, 
neste caso, os gastos decorrentes serão assumidos pelo promotor urbanístico. 

6. Nos termos do mencionado nos números anteriores, o contrato deverá ser estruturado da seguinte forma: 

- Introdução; 

- Identificação das partes outorgantes; 

- Identificação dos prédios, urbanos e rústicos; 

- Delimitação da(s) unidade(s) de execução; 

- Âmbito de actuação e obras a realizar; 

- Objecto do contrato a celebrar; 
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- Determinação da quota de cada um dos outorgantes; 

- Cedência de terrenos para equipamentos e infraestruturas; 

- Taxas e compensações obrigatórias (TMU); 

- Compensações voluntárias; 

- Terrenos, edifícios e encargos financeiros a integrar no património municipal; 

- Forma de pagamento dos custos através das quotas de cada outorgante; 

- Direitos dos particulares (interessados); 

- Deveres dos particulares (interessados); 

- Prazos e penalizações da execução dos trabalhos de urbanização e edificação; 

- Prestação de garantias pelo promotor – urbanizador para o planeamento e execução de obras de 
urbanização e edificação; 

- Vigência, caducidade e resolução do contrato; 

- Conclusão do programa, recepção das obras de urbanização e prazos de edificação; 

- Modificações do programa por decisão da Administração. 
 

 

 

  


