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MUNICÍPIO DE SILVES 

Câmara Municipal de Silves  

 
 
 

ISENÇÕES E REDUÇÕES DE TARIFAS E PREÇOS DO MUNICÍPIO DE SILVES 

 
No âmbito da elaboração do regulamento de tarifas e preços do Município de Silves, 

foram contempladas várias isenções e reduções com o objectivo de incentivar e 

estimular determinadas acções por parte dos sujeitos passivos, que permitam alcançar 

o cumprimento de um conjunto de objectivos estratégicos subjacentes à actividade 

municipal delineada pelo actual executivo municipal permanente. 

 
Conforme é comumente sabido, constituem atribuições dos municípios a promoção e 

salvaguarda dos interesses próprios das respectivas populações, designadamente nos 

domínios da educação, património, cultura, ciência, tempos livres, desporto e acção 

social. 

 
Ciente das atribuições cometidas ao Município de Silves, e das competências 

legalmente fixadas para a sua concretização, o actual executivo municipal permanente 

tem na promoção e fruição do património cultural, no apoio à educação e ao 

associativismo, no estímulo ao desenvolvimento da actividade científica e no fomento 

da actividade desportiva, alguns dos eixos estratégicos da sua intervenção pública. 

 
É neste contexto que as isenções e reduções de tarifas e preços previstas em 

regulamento próprio devem ser compreendidas, na medida em que as mesmas visam 

servir de instrumento à prossecução da estratégia municipal estabelecida para aqueles 

domínios específicos. 

 
Ora, considerando o vasto património histórico-cultural existente na cidade de Silves, 

do qual o Castelo de Silves é o seu expoente máximo, bem como a relevância do 

Museu Municipal de Arqueologia, enquanto montra museológica que ostenta muitos 



   2 

dos achados arqueológicos ocorridos no concelho de Silves e noutras regiões do país, 

realça-se: 

 
a) A isenção do pagamento de entrada/ingresso no Castelo de Silves e no Museu 

Municipal de Arqueologia, para os residentes e naturais do concelho de Silves, 

para os cidadãos portadores de deficiência, para as crianças e jovens até 12 

anos de idade, para os grupos escolares, grupos universitários e grupos de 

formandos inscritos em instituição pública de formação profissional, para os 

doadores de bens culturais a favor da autarquia e para os guias intérpretes 

quando no exercício das suas funções. 

 
b) A redução de 50% no valor da entrada/ingresso no Castelo de Silves e no 

Museu Municipal de Arqueologia, para os estudantes, para os titulares de 

cartão-jovem e para os cidadãos maiores de 65 anos; e, 

 
c) A isenção do pagamento da visita guiada a monumentos sob gestão municipal, 

existentes no perímetro do Centro Histórico Urbano de Silves, para os grupos 

escolares, grupos universitários e grupos de formandos inscritos em instituição 

pública de formação profissional. 

 
Subjacente a estas isenções e reduções de preços, está, assim, a promoção do 

património cultural, mais concretamente o Castelo de Silves e o Museu Municipal de 

Arqueologia, incrementando o interesse cultural e turístico na sua fruição e visitação, a 

dinamização da imagem cultural e turística da cidade de Silves, e, por arrasto, o 

desenvolvimento da economia local e regional.   

 
Em sentido paralelo, e atendendo a que a autarquia é proprietária da Quinta 

Pedagógica de Silves, que constitui um espaço de lazer e promotor da Serra de Silves, 

mas também de aprendizagem, integrando um conjunto de valências formativas e 

pedagógicas, destaca-se: 

 
a) A isenção do pagamento de entrada/ingresso na Quinta Pedagógica de Silves, 

para os residentes no concelho de Silves, para os cidadãos portadores de 

deficiência, para os grupos escolares do concelho de Silves e para as crianças 

até 10 anos de idade; 

 
b) A isenção do pagamento de entrada/ingresso na Quinta Pedagógica de Silves, 

para os grupos de visitantes que pretendam desenvolver actividades destinadas 

à família e ao público em geral ou programa de férias e festas, desde que sejam 
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pertencentes a estabelecimentos escolares, instituições particulares de 

solidariedade social e associações culturais, recreativas, desportivas sedeadas 

no concelho de Silves; 

 
c) A isenção do pagamento de entrada/ingresso na Quinta Pedagógica de Silves, 

para as associações e partidos políticos que aí pretendam desenvolver 

actividades, eventos e reuniões de natureza política, desde que daí não resulte 

qualquer perturbação no normal e regular funcionamento do referido 

equipamento; e, 

 
d) A redução de 50% no valor da entrada/ingresso na Quinta Pedagógica de Silves, 

para os estudantes, para os titulares de cartão-jovem e para os cidadãos 

maiores de 65 anos. 

 
Subjacente a estas isenções e reduções de preços, emerge, desde logo, a promoção 

da fruição pública de um equipamento municipal de cariz educativo e recreativo, mais 

concretamente a Quinta Pedagógica de Silves, incrementando o interesse pedagógico 

na sua visitação, a dinamização da imagem educativa da cidade de Silves e, 

naturalmente, o desenvolvimento da economia local. 

 
E, por outra banda, visa-se a criação dos meios propícios para envolver com a 

autarquia e apoiar a acção dos estabelecimentos escolares, associações sem fins 

lucrativos e instituições particulares de solidariedade social sedeadas no concelho de 

Silves, no desenvolvimento dos seus projectos e actividades de âmbito educativo, 

cultural, social, recreativo, desportivo e comunitário.  

 
Aliás, isenções como a que está prevista para os estabelecimentos escolares, 

associações sem fins lucrativos e instituições particulares de solidariedade social, 

relativamente ao pagamento de entrada/ingresso na Quinta Pedagógica de Silves, 

fundamentam-se na prossecução do interesse público e no fortalecimento da coesão 

social, uma vez que visam facilitar a concretização de fins públicos e estatutários 

dessas entidades, nomeadamente os fins educativos, culturais, sociais e de 

solidariedade, considerando-se que contribuem para a realização das atribuições do 

Município de Silves, prosseguindo elas próprias o interesse público municipal.  

 
Refira-se ainda a isenção de pagamento de entrada/ingresso na Quinta Pedagógica de 

Silves, atribuída às associações e partidos políticos, com o objectivo de permitir que 

estas entidades possam desenvolver as suas actividades, eventos e reuniões de 
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natureza política, estimulando o exercício pelos cidadãos do seu direito de tomar parte 

na vida política e na direcção dos assuntos públicos do concelho, da região e do país.  

 
Salienta-se, por outro lado, a possibilidade dos estudantes beneficiarem, na Biblioteca 

Municipal de Silves, da isenção do pagamento de fotocópias, quando os mesmos 

estejam matriculados em estabelecimento do ensino superior sedeado no concelho de 

Silves, e as fotocópias constituam elementos de apoio à elaboração de estudos ou 

teses académicas devidamente certificados pelo respectivo estabelecimento de ensino, 

e sob a condição de vir a constar a referência ao apoio institucional do Município de 

Silves nesses mesmos estudos ou teses, e que, no caso da sua eventual publicação, 

deverão ser gratuitamente disponibilizados à autarquia. 

 
Com esta medida, o Município de Silves mais não pretende do que fomentar a 

actividade científica levada a cabo no concelho de Silves, criando os meios 

indispensáveis para facilitar o seu desenvolvimento, mediante o cumprimento de um 

conjunto de condições adequadas à contrapartida do apoio municipal.   

 
Já no âmbito do fomento e desenvolvimento da actividade desportiva no Complexo das 

Piscinas Municipais de Silves, as isenções, reduções, descontos e promoções de 

preços, pela utilização das instalações e equipamentos desportivos, para a prática de 

actividades físicas e desportivas, bem como pelo acesso aos serviços diversos que ali 

são prestados, são fixadas por deliberação da Câmara Municipal de Silves. 

 
Este órgão municipal pode ainda, no âmbito do exercício dos seus poderes de 

administração e gestão do Complexo das Piscinas Municipais de Silves, autorizar a 

celebração de protocolos com estabelecimentos de ensino, associações, 

colectividades, clubes, instituições e outras entidades que prossigam fins de interesse 

público no concelho de Silves, que contemplem a atribuição de isenções, reduções ou 

descontos no pagamento dos preços devidos pela utilização das instalações 

desportivas do Complexo das Piscinais Municipais de Silves, com vista à diversificação 

da oferta desportiva, à promoção da prática de actividades físicas e desportivas, ao 

desenvolvimento desportivo do concelho de Silves e/ou à prossecução de outros fins 

públicos em benefício da comunidade. 

 
Sem prejuízo do acima referido, podem ainda beneficiar de isenção no pagamento dos 

preços que incidem sobre a utilização dos serviços do Complexo das Piscinas 

Municipais de Silves, para frequência de actividades físicas e desportivas ali 

desenvolvidas, com acompanhamento técnico, os cidadãos cujo rendimento per capita 
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do agregado familiar seja inferior ao salário mínimo nacional e que apresentem 

prescrição médica, mediante requerimento apresentado pelo interessado e prévia 

avaliação social dos serviços municipais competentes. 

 
São preocupações de cariz social que justificam esta isenção de preço prevista para 

pessoas com insuficiência económica, que sejam detentoras de prescrição médica para 

a realização de actividade desportiva, a qual, note-se, não pode ser dissociada de 

outros apoios previstos no regulamento municipal de apoio social a pessoas e famílias 

carenciadas ou em situação de vulnerabilidade; em todo o caso, o fundamento desta 

isenção alicerça-se na necessidade de garantir o acesso daquelas pessoas às 

condições indispensáveis para auferir de uma vida digna, através, nomeadamente, da 

prática desportiva, e, desse modo, contribuir para o desagravamento dos problemas de 

saúde que as afectam. 

 
Podem ainda beneficiar de reduções nos preços que incidem sobre a utilização dos 

serviços do Complexo das Piscinas Municipais de Silves, para frequência de 

actividades físicas e desportivas ali desenvolvidas, com acompanhamento técnico, os 

seguintes sujeitos passivos: 

 
a) Os cidadãos portadores de deficiência (redução de 50%), com comprovado grau de 

deficiência igual ou superior a 60%. Esta medida funda-se em preocupações de 

cariz social e não pode ser dissociada de outros apoios previstos no regulamento 

municipal de apoio social a pessoas e famílias carenciadas ou em situação de 

vulnerabilidade. Em rigor, o fundamento desta redução de preço radica na 

necessidade de garantir o acesso das pessoas portadoras de deficiência às 

condições necessárias para auferir de uma vida digna, através, nomeadamente, da 

prática desportiva, e, desse modo, contribuir para o desagravamento das limitações 

ou dificuldades que as afectam. 

 
b) Os bombeiros voluntários inscritos nos corpos de bombeiros das Associações 

Humanitárias de Bombeiros Voluntários do concelho de Silves (redução de 50%). 

Trata-se de uma medida com previsão no futuro regulamento municipal de 

atribuição de benefícios aos bombeiros voluntários do concelho de Silves, e que 

visa contribuir activamente para a promoção e valorização social de todos aqueles 

que, voluntária ou altruisticamente, assumem a qualidade de bombeiro e 

prosseguem uma missão de serviço público em prol da comunidade, 

especialmente nos tempos em que os valores e o empenho por causas cívicas e 

humanitárias começam a escassear, e quando, por outro lado, é sabido que a 
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melhoria da eficiência da protecção civil e das condições de prevenção e socorro 

depende, essencialmente, do reconhecimento e da valorização dos bombeiros 

voluntários, enquanto verdadeiros agentes do sistema de protecção e socorro em 

Portugal, e, especialmente, do reforço dos incentivos ao voluntariado, apoiando, 

promovendo e dignificando o voluntariado e a função social do bombeiro. 

 
c) Os agentes afectos à Guarda Nacional Republicana e aos Serviços Prisionais que 

exerçam funções no concelho de Silves (redução de 50%). O fundamento desta 

medida resulta do reconhecimento da importância da prática de actividade física 

para garantir o bom exercício das funções públicas desempenhadas no domínio da 

segurança pública de pessoas e bens por parte dos agentes afectos à Guarda 

Nacional Republicana e aos Serviços Prisionais. 

 
d) Os cidadãos cujo rendimento per capita do agregado familiar seja inferior ao salário 

mínimo nacional (redução de 40%), mediante requerimento apresentado pelo 

interessado e prévia avaliação social dos serviços municipais competentes. Esta 

medida decorre de preocupações de cariz social e não pode ser dissociada de 

outros apoios previstos no regulamento municipal de apoio social a pessoas e 

famílias carenciadas ou em situação de vulnerabilidade. Assim sendo, o 

fundamento desta redução de preço assenta na necessidade de garantir às 

pessoas com insuficiência económica as condições indispensáveis para auferir de 

uma vida digna, através, nomeadamente, da prática desportiva, e, por essa via, 

não contribuir para o agravamento das dificuldades que as afectam. 

 
e) Os titulares do cartão jovem municipal (redução de 15%), por decorrência do 

acordo de colaboração - cartão jovem municipal Euro > 26, celebrado entre o 

Município de Silves e a “Movijovem - Mobilidade Juvenil, Cooperativa de Interesse 

Público de Responsabilidade Limitada”, em 26 de Maio de 2006. 

 
f) Os trabalhadores que exerçam funções públicas no Município de Silves (redução 

de 10 %); sendo que o fundamento desta medida advém do reconhecimento que a 

prática de actividade física, envolvendo a promoção de hábitos e estilo de vida 

activos e saudáveis, constitui um importante factor de equilíbrio e de bem-estar dos 

cidadãos, paradigma este que aplicado ao corpo de funcionários do Município de 

Silves pode ter reflexos positivos no desenvolvimento harmonioso da sua vida 

pessoal e laboral. E,     
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g) As pessoas pertencentes ao mesmo agregado familiar (2.º elemento - 10%, 3.º 

elemento - 15%, 4.º elemento - 20%; e 5.º elemento e seguintes - 25%); com esta 

medida visa-se apoiar as famílias e estimular a prática de actividade física, 

mediante o desagravamento dos encargos decorrentes do facto de vários 

elementos do mesmo agregado familiar pretenderem praticar desporto.  

 
Por fim, sublinha-se a possibilidade de serem atribuídas outras isenções ou reduções 

de tarifas e preços para além das acima mencionadas, desde que esteja em causa a 

prática de actos ou a realização de actividades ou eventos de manifesto e relevante 

interesse público municipal. Nestas situações de cariz excepcional, caberá à Câmara 

Municipal de Silves, através de deliberação fundamentada, conceder tais isenções e 

reduções relativamente ao pagamento de tarifas e preços do Município de Silves. 

 

Face ao exposto, e na senda do relatório de fundamentação de viabilidade económica 

de 04 de Agosto de 2020, estes são os critérios de ponderação da relevância das 

actividades desenvolvidas pelos sujeitos passivos que beneficiam de isenções e 

reduções de tarifas e preços, bem como os objectivos sociais e de desenvolvimento 

que o Município de Silves visa promover e apoiar, designadamente de natureza social, 

económica, cultural, desportiva, de apoio a estratos sociais desfavorecidos ou 

vulneráveis e de promoção dos valores locais, através das isenções e reduções de 

tarifas e preços previstas no regulamento elaborado pelo Município de Silves. 

 

Silves, 25 de Setembro de 2020, 

A Presidente da Câmara Municipal de Silves 

 


