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CONTRATO PARA A REVISÃO DO PLANO DE PORMENOR DA CRUZ DO MONT
ALVÃO
CASTELO BRANCO

—

NORTE

/

Entre: MUNICÍPIO DE CASTELO BRANCO, pessoa colectiva com o númer
o 501143530, neste ato
representado por Luís Manuel dos Santos Correia, Presidente da Câmar
a Municipal do Município de
Castelo Branco, outorgando em nome do mesmo, e em execução da deliber
ação tomada em reunião de
17 de março de 2017, adiante designado como Primeiro Outorgante ou CMCB
,
E,
BEIRACASTELO Sociedade de Investímento Imobiliário, Lda., pessoa coletiv
a número 505973332, com
sede na Rua Dadrá, n2 2, r/chão esquerdo, 6000-236 Castelo Branco, fregue
sia e concelho de Castelo
Branco, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Castel
o Branco sob o número
224/20020301, com o capital social de €25.000, neste ato representada pelos
seus gerentes Ana Paula
da Silva Rafael, NIF/NIPC: 149296727 e José Carlos Cruz da Silva Louren
ço, NIF/NIPC: 104255994,
adiante designada como Segunda Outorgante ou BeiraCastelo,
—

Considerando que:
1 O Plano de Pormenor da Cruz do Montalvão Norte (PPCMN) foi elabora
do pela Câmara Municipal e
pela BeiraCastelo, mediante a figura de contratualização prevista, à data
de elaboração do plano, no n.2 6
do artigo
do Decreto-Lei n.2 316/2007, de 19 de setembro.
2- A deliberação de abertura do procedimento bem como o respetivo
contrato para a elaboração do
PPCMN, foram publicadas através do Aviso n.2 9297/2009, no DR, 2. série,
n.2 89, de 8 de maio.
3 Em 28 de Dezembro de 2010, a Assembleia Municipal de Castelo Branco
deliberou, nos termos do n.2
1 do artigo 79•2 do RJIGT, aprovar a proposta do PPCMN, o qual veio
a ser publicado através do Aviso n.2
5303/2011, no DR, 2. série, n.2 37, de 22 de fevereiro.
4- O PPCMN aprovou o relatório dos princípios de perequação compe
nsatória de benefícios e encargos
dos proprietários envolvidos na elaboração do plano, do qual ficaram
atribuídas à BeiraCastelo as
seguintes parcelas, caracterizadas conforme o quadro síntese anexo
ao regulamento do plano publicado
através do Aviso n.2 5303/2011, no DR, 2. série, n.2 37, de 22 de Fevere
iro: Li, L2, L3, L4, LS, L6, L43, L44,
L46, L47, L48, L49, L50, L51, L52 e L54.
5 A BeiraCastelo, considera que o PPCMN se encontra desatu
alizado em relação à realidade da
economia local e nacional, motivo pelo qual vem propor à Câmar
a Municipal a revisão do plano, “em face
da alteração das circunstâncias”, solicitando alterações e reajustamento
s para as parcelas Li, L3, L4, L5,
L6, L46, L5i e L54, parcelas que ficaram atribuídas à BeiraC
astelo e se encontram caracterizadas no
referido quadro síntese anexo ao regulamento do plano.
6 Desde que decorridos 3 anos da data da entrada em vigor do plano,
a alínea a) do n22 do artigo 124.
do Decreto-Lei n.2 80/2015, de 14 de maio, prevê que a revisão
dos planos municipais pode decorrer “da
necessidade de adequação à evolução, a médio e longo prazo,
das condições ambientais, económicas,
sociais e culturais, que determinaram a respetiva elaboração.
7 As alterações e reajustamentos que vierem a ocorrer no âmbito
da revisão do PPCMN têm que ter em
atenção o cumprimento do capítulo específico relativo à perequ
ação que definiu a distribuição dos
benefícios e encargos decorrentes da implementação do plano,
sendo que a proposta da presente
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-

-
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Altimétrico: Datum Altimétrico Marégrafo de
Sistema de referência: Planimétrico: PT-TMO6/ETRS89;
Cascais;
90% dos pontos com desvios planimétricos
Exatidão planimétrica: EMQ menor ou igual a 0,18 m;
inferiores a 0,27m;
dos pontos com desvios altimétricos inferiores
Exatidão altimétrica: EMQ menor ou igual a 0,25 m; 90%
a 0,41m.
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a observar na
27, de 9/02/2016, que estabelece as normas e especificações técnicas da cartografia
elaboração das plantas dos planos territoriais.
CLÁUSULA SEXTA
a ocorrer no âmbito da revisão do PPCMN têm que ter em
vierem
que
os
As alterações e reajustament
dos
atenção o cumprimento do capítulo específico relativo à perequação que definiu a distribuição
presente
da
proposta
a
que
sendo
benefícios e encargos decorrentes da implementação do plano,
plano em
revisão não pode colocar em causa os princípios estabelecidos no capítulo da perequação do
vigor.
CLÁUSULA SÉTIMA
Nenhuma das partes incorrerá em responsabilidade se por caso fortuito ou de força maior,
1
presente
independentemente da sua índole, for impedido de cumprir as obrigações assumidas no
contrato.
à
2 A parte que invocar caso fortuito ou de força maior deverá comunicar e justificar tais situações
outra parte, bem como indicar o prazo previsível para restabelecer a situação.
-
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CLÁUSULA OITAVA
entre as Outorgantes no âmbito do objecto do presente
s
comunicaçõe
ou
notificações
as
Todas
contrato serão efectuadas através de carta registada com aviso de recepção ou através de entrega
pessoal, e serão consideradas realizadas nos seguintes termos:
a) Carta registada com aviso de recepção: dia útil seguinte à assinatura do registo;
b) Entrega pessoal: assinatura do protocolo de receção.
CLÁUSULA NONA
as Outorgantes assumem reciprocamente o ónus de
ambas
Com a outorga do presente contrato
diligenciar junto de quaisquer entidades públicas ou privadas no sentido de obter todas as
autorizações, certidões e demais elementos, independentemente da sua natureza, que se mostrem
necessários ao fim do presente contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA
contrato só será válido se constar de documento
presente
ao
Qualquer aditamento ou alteração
escrito, assinado por ambas as Outorgantes, com a indicação expressa das cláusulas aditadas ou
modificadas.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
O presente contrato, que foi publicitado no Diário da República, 2. série, n.2 89, de 9 de maio de 2017,
entra em vigor na data da sua assinatura por ambas as partes.
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