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Inspecção-Geral da Agricultura, 

do Mar, do Ambiente e do 

Ordenamento do Território 

Rua de “O Século”, n.º 51, 

1200-433 Lisboa 

 

                  

  Nossa referência: Ofício n.º 11.563 - C/A.R.  

  Vossa referência: S/08402/AOT/19, de 07 de Agosto de 2019 

 
ASSUNTO: Processo n.º NUI/AA/OT/000003/19.1.AOT - Avaliação do 

Cumprimento do Regime Jurídico da Reserva Agrícola Nacional no 

Município de Silves - Audiência dos Interessados - Contraditório. 

 
 

Exma. Sr.ª Inspectora Directora, Dr.ª Ana Cristina Jorge Branco,  

 
O Município de Silves, entidade pública visada no projecto de relatório do 

processo de inspecção ordinária n.º NUI/AA/OT/000003/19.1.AOT, referente à 

avaliação do cumprimento do Regime Jurídico da Reserva Agrícola Nacional, 

tendo sido notificado do teor do mesmo, remetido em suporte digital em anexo 

ao Vosso ofício com a referência n.º S/084002/AOT/19, vem, em sede de 

audiência dos interessados, ao abrigo do disposto nos artigos 121.º e 122.º 

do Código do Procedimento Administrativo (aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

4/2015, de 07 de Janeiro), e no artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 276/2007, de 31 

de Julho, em conjugação com o previsto nos artigos 8.º e 23.º do Despacho n.º 

10466/2017, de 30 de Novembro, exercer o contraditório, nos termos e com 

os seguintes fundamentos:   
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Por despachos do Ministro do Ambiente e da Transição Energética, de 21 de 

Dezembro de 2018, e do Ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento 

Rural, de 16 de Janeiro de 2019, foi determinada a abertura do processo de 

inspecção ordinária n.º NUI/AA/OT/000003/19.1AOT, respeitante à avaliação 

do cumprimento do Regime Jurídico da Reserva Agrícola Nacional no 

Município de Silves, que culminou com a elaboração pela IGAMAOT do seu 

projecto de relatório, datado de Julho de 2019, e que é constituído pelo: 

 

 Volume I – Balanço da acção de inspecção ordinária; 

 Volume II – Fichas de análise de situações irregulares; e, 

 Anexos ao Volume II – documentação de suporte da acção inspectiva. 

 
Tudo visto e considerado, o Município de Silves entende que, sem desprimor 

para a relevância e seriedade do trabalho desenvolvido pela inspecção, o 

projecto de relatório submetido ao presente contraditório: 

 
a) Afigura-se pouco desenvolvido nalgumas matérias de cariz técnico que 

mereciam ser cabalmente aprofundadas, com vista a aperfeiçoar 

procedimentos e práticas por parte das entidades inspeccionadas e a 

propulsionar futuras alterações legais, nomeadamente no domínio do 

Regime Jurídico da Reserva Agrícola Nacional; 

 
b) Contém um conjunto de recomendações dirigidas ao Município de Silves 

que merecem ser alteradas e/ou eliminadas, designadamente: 

 
 A recomendação constante da alínea a) do ponto 108. do volume 

I do projecto de relatório, porquanto impõe ao Município de Silves, 

em articulação com a Direcção Regional de Agricultura e Pescas 

do Algarve, a verificação da legalidade de todas as situações 
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consideradas como passíveis de incorrer na ultrapassagem das 

prescrições do Regime Jurídico da Reserva Agrícola Nacional, as 

quais constavam do universo inicial das passíveis de serem 

analisadas no âmbito da acção de inspecção (atingem um 

número superior a 560), quando a autarquia não é a entidade 

materialmente competente e mais vocacionada para tutelar os 

solos da Reserva Agrícola Nacional. 

 
 A recomendação exarada na alínea b) do ponto 108. e convertida 

na proposta veiculada no ponto 115. do volume I do projecto de 

relatório, por estar suportada em equívocos, imprecisões e lapsos 

cometidos na análise de alguns dos factos feitos constar nas 

fichas de análise das situações 14 e 20, o que faz com que a 

mesma esteja eivada de erro nos seus pressupostos de facto, 

inquinando, em consequência, a legalidade da decisão proposta à 

consideração superior. 

 
 A recomendação constante da alínea e) do ponto. 108 do volume 

I do projecto de relatório, uma vez que, embora possa afigurar-se 

correcta em abstracto, revela-se despropositada e burocratizante 

no concreto, atendendo aos procedimentos administrativos 

entretanto despoletados e ao pretenso efeito útil que se visa 

alcançar com a sua emanação. 

 
c) Mostra-se desactualizado em face de todos os procedimentos 

sancionatórios e de reintegração da legalidade urbanística 

desenvolvidos pelo Município de Silves em cada uma das situações de 

facto irregulares apreciadas nas fichas de análise que constituem o 

volume II do projecto de relatório. 
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Neste pressuposto, o Município de Silves entende restringir o exercício do seu 

contraditório, em sede de audiência dos interessados, aos seguintes temas: 

 
1) Debilidades conceptuais e metodológicas subjacentes na delimitação 

municipal da Reserva Agrícola Nacional; 

 
2) Delimitação da abrangência do controlo prévio urbanístico municipal em 

face de novas realidades construtivas; 

 
3) Tomada de posição do Município de Silves acerca do Projecto de 

Recomendações e sua exequibilidade; e, 

 
4) Procedimentos sancionatórios e de reintegração da legalidade 

urbanística desenvolvidos pelo Município de Silves. 

 
No final da presente pronúncia, apresentam-se as pertinentes conclusões. 

 
Assim sendo, e por força da análise minuciosa do projecto de relatório da 

acção de inspecção n.º NUI/AA/OT/000003/19.1.AOT, e compulsada toda a 

documentação de suporte do mesmo, cumpre emitir, em sede de contraditório, 

a seguinte pronúncia: 

 

1 - DEBILIDADES CONCEPTUAIS E METODOLÓGICAS SUBJACENTES À 

DELIMITAÇÃO MUNICIPAL DA RESERVA AGRÍCOLA NACIONAL: 

 
A acção inspectiva tem por objectivo aferir da conformidade da ocupação de 

solos inseridos na delimitação da Reserva Agrícola Nacional (RAN) do 

Município de Silves com o respectivo Regime Jurídico da Reserva Agrícola 

Nacional, em especial quando se verifique a utilização destas áreas para fins 

não agrícolas. 
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Conforme é sabido, a delimitação da RAN do Município de Silves foi aprovada 

pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 161/95, de 04 de Dezembro, no 

âmbito da ratificação do Plano Director Municipal do Município de Silves, e 

abrange aproximadamente 19.155 hectares, o que representa 28% da área do 

concelho condicionada pelo Regime Jurídico da Reserva Agrícola Nacional, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de Março, e alterado e 

republicado pelo Decreto-Lei n.º 199/2015, de 16 de Setembro.   

 
Ora, de acordo com o disposto no artigo 2.º, n.º 1, do Regime Jurídico da 

Reserva Agrícola Nacional (doravante RJRAN), a RAN é o conjunto das áreas 

que em termos agroclimáticos, geomorfológicos e pedológicos apresentam 

maior aptidão para a actividade agrícola. 

 
No domínio do ordenamento do território e do urbanismo, a RAN emerge 

enquanto restrição de utilidade pública, à qual se aplica um regime territorial 

especial, que estabelece um conjunto de condicionamentos à utilização não 

agrícola do solo, identificando quais as permitidas tendo em conta os objectivos 

do RJRAN nos vários tipos de terras e solos (cfr. artigo 2.º, n.º 2, do RJRAN). 

 
Assumindo o solo como um recurso precioso, escasso e indispensável à 

sustentabilidade dos nossos ecossistemas e à salvaguarda do planeta, o 

legislador fixou vários objectivos no artigo 4.º do RJRAN, subjacentes à 

instituição e delimitação da RAN, dentre os quais se destacam os seguintes: 

a) Proteger o recurso solo, elemento fundamental das terras, como suporte 

do desenvolvimento da actividade agrícola; 

b) Contribuir para o desenvolvimento sustentável da actividade agrícola; 

c) Promover a competitividade dos territórios rurais e contribuir para o 

ordenamento do território; e, 

d) Contribuir para a preservação dos recursos naturais. 
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A RAN constitui, assim, uma condicionante ao uso não agrícola dos solos, na 

medida em que visa resguardar os solos com aptidão agrícola de utilizações 

incompatíveis com a sua vocação natural - isto é, protege as áreas 

vocacionadas para a actividade agrícola, com o propósito de garantir a sua 

afectação à agricultura -, de forma a contribuir para o pleno desenvolvimento 

da agricultura portuguesa e para o correcto ordenamento do território. 

 
Em consequência, dita o artigo 20.º, n.º 1, do RJRAN que as áreas da RAN 

devem ser afectas à actividade agrícola, configurando-se, assim, como áreas 

non aedificandi, numa ótica de uso sustentado e de gestão eficaz do espaço 

rural, o que faz com que a RAN desponte como uma limitação ao direito de 

propriedade que visa a realização de interesses públicos abstractos. 

 
Por essa razão, o RJRAN caracteriza-se por ser proibicionista ao nível da 

execução das acções, o que resulta confirmado pelo teor do seu artigo 21.º, ao 

determinar que são interditas todas as acções que diminuam ou destruam as 

potencialidades para o exercício da actividade agrícola das terras e solos da 

RAN, tais como: 

a) Operações de loteamento e obras de urbanização, construção ou 

ampliação, com excepção das utilizações previstas no artigo 22.º do 

RJRAN; 

b) Lançamento ou depósito de resíduos radioactivos, resíduos sólidos 

urbanos, resíduos industriais ou outros produtos que contenham 

substâncias ou microrganismos que possam alterar e deteriorar as 

características do solo; 

c) Aplicação de volumes excessivos de lamas nos termos da legislação 

aplicável, designadamente resultantes da utilização indiscriminada de 

processos de tratamento de efluentes; 
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d) Intervenções ou utilizações que provoquem a degradação do solo, 

nomeadamente erosão, compactação, desprendimento de terras, 

encharcamento, inundações, excesso de salinidade, poluição e outros 

efeitos perniciosos; 

e) Utilização indevida de técnicas ou produtos fertilizantes e 

fitofarmacêuticos; e, 

f) Deposição, abandono ou depósito de entulhos, sucatas ou quaisquer 

outros resíduos. 

 
Todavia, no artigo 22.º, n.º 1, do RJRAN, mediante a enunciação de um elenco 

fechado de acções estritamente admissíveis, permite-se a utilização não 

agrícola de solos integrados na RAN, quando, cumulativamente, não 

advenham graves prejuízos para os seus objectivos e não exista alternativa 

viável fora da RAN, no que respeita às componentes técnica, económica, 

ambiental e cultural, devendo localizar-se, preferencialmente, nas terras e solos 

classificados como de menor aptidão agrícola. 

 
Para o efeito, o n.º 3 do artigo 22.º do RJRAN elucida, categoricamente, que as 

acções em causa devem respeitar os limites e condições para a viabilização 

das utilizações não agrícolas, impostos na Portaria n.º 162/2011, de 18 de 

Abril. 

 
Por outro lado, as utilizações não agrícolas dos solos da RAN elencadas no n.º 

1 do artigo 22.º do RJRAN carecem do parecer prévio favorável das Entidades 

Regionais da RAN, nos termos do artigo 23.º, n.º 1, do RJRAN. 

 
Em síntese, os requisitos necessários e cumulativos, tendo em vista a 

obtenção de um parecer favorável da Entidade Regional da RAN 

territorialmente competente, são os seguintes: 
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i. Que da utilização não agrícola não existam graves prejuízos para os 

objectivos da RAN e não haja alternativa viável fora das terras ou solos 

da RAN; 

ii. Que tal inexistência se reporte às componentes técnica, económica, 

ambiental e cultural da utilização; 

iii. Que a utilização se deve localizar, preferencialmente, nas terras e solos 

classificados como de menor aptidão agrícola; 

iv. Que a utilização se processe no quadro das acções unicamente 

admissíveis nos termos do n.º 1 do artigo 22.º do RJRAN; e, 

v. Que a utilização prevista no artigo 22.º, n.º 1, do RJRAN, se enquadre 

nos limites e condições para a sua viabilização previstos na Portaria n.º 

162/2011, de 18 de Abril. 

 
O projecto de relatório da acção de inspecção foca, e bem, todo este 

enquadramento legal e normativo vertido no RJRAN; contudo, descura as 

debilidades conceptuais e metodológicas subjacentes à delimitação municipal 

da RAN, datada da década de 90, e vinculada aos condicionalismos e 

restrições do actual RJRAN.  

 
Atento o teor do projecto de relatório, constata-se que as asserções e 

conclusões registadas nesse documento relativamente a um conjunto de 30 

situações ocorridas após 2010, foram sustentadas à luz do disposto no actual 

RJRAN, em particular nos seus artigos 22.º e 23.º, com base na metodologia 

desenvolvida para a acção de inspecção, a qual implicou, para além da leitura 

e interpretação da mais diversa informação administrativa, geográfica e 

cartográfica, com especial relevo para a Carta da RAN municipal, a consulta e 

análise dos processos existentes nas entidades inspeccionadas e a realização 

de visitas ao território alvo. 
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Muito embora não se pretenda colocar em causa a metodologia empregue na 

presente acção inspectiva, impõe-se dar nota das dificuldades da aplicação do 

RJRAN, como também da avaliação que possa ser feita do seu cumprimento, 

quando nos confrontamos com uma Carta da RAN municipal elaborada com 

base em pressupostos frágeis e incoerentes decorrentes do pretérito RJRAN, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 196/89, de 14 de Junho. 

 
Com efeito, um olhar atento para a Carta da RAN municipal com escopos 

práticos, considerando o conceito, os objectivos, os instrumentos e as 

metodologias que servem de referência para a sua delimitação, fazem 

sobressair algumas fragilidades e incoerências que contraditam uma leitura 

menos cuidada do RJRAN e que deixam fortes reservas à sua utilização 

acrítica, sobretudo quando daí decorrem limitações ao uso do solo, com as 

consequências jurídicas inerentes quando não integralmente respeitadas. 

 
As fragilidades a que nos referimos estão associadas, em primeiro lugar, à 

base cartográfica utilizada como referência para a delimitação da RAN 

municipal - isto é, as cartas da capacidade de uso do solo elaboradas com 

base nas cartas de solos (ambas à escala 1:50.000), em suporte analógico, 

pelo antigo Serviço de Reconhecimento e Ordenamento Agrário (SROA) e 

subsequente Centro Nacional de Reconhecimento e Ordenamento Agrário 

(CNROA), no decorrente das campanhas do trigo (Plano de Fomento Agrário) -

, e que se reconduzem sumariamente ao seguinte: 

 

 A escala de base da cartografia utilizada permite aferir o baixo rigor 

gráfico da informação, sobretudo quando a mesma é (incorrectamente) 

utilizada para abordagens de pormenor exigidas, nomeadamente, pelo 

licenciamento urbanístico. E referimo-nos não apenas ao rigor gráfico da 

cartografia de referência, mas também ao conteúdo e rigor da 
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informação de base utilizada para a sua produção, necessariamente 

resultante de amostragens no terreno não detalhadas.  

 
É isto que se pode inferir do relatório denominado “Bases para a 

Revisão e Actualização da Classificação dos Solos em Portugal”, 

elaborado ao abrigo do Protocolo entre o Instituto de Desenvolvimento 

Rural e Hidráulica (IDRH) e a Sociedade Portuguesa da Ciência do Solo 

(SPCS), no ano de 2004, que refere que a localização dos perfis de 

referência (utilizados para a elaboração das cartas de solos) “é 

frequentemente incompleta, e dos quais não se especificam as 

coordenadas”, ou que apenas parte dos perfis tem uma “descrição 

morfológica aceitável”, e que os ensaios químicos e mineralógicos são 

insuficientes. 

 
É certo que mesmo hoje, com os meios tecnológicos e cartografia 

disponível (e facilidade de mobilidade), incomparáveis com o que 

sucedia no período em causa, um eventual empreendimento de elaborar 

a cartografia de solos do país sempre seria hercúleo e não isento de 

uma abordagem generalista (de escalas médias ou pequenas); contudo, 

os erros de concepção ou reprodução cartográfica resultariam 

minimizados e as probabilidades de solos incorrectamente classificados 

e categorizados severamente diminuídas. 

 

 O suporte analógico das cartas de solos e das cartas da capacidade de 

uso do solo, e os métodos e técnicas de representação associados, 

conduziram a incontornáveis deficiências no que respeita ao rigor da 

cartografia de delimitação da RAN municipal, com consequências 

nefastas na segurança e certeza jurídica exigíveis no âmbito da 

aplicação do RJRAN.  
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 Do período em que as cartas de solos e as cartas de capacidade de uso 

do solo foram elaboradas, com reconhecidas limitações tecnológicas e 

de instrumentos de trabalho que hoje são comuns e que garantem rigor 

no levantamento da informação e na sua representação e manipulação 

(computadores, GPS, Sistema de Informação Geográfica, cartografia 

digital, vectorial e raster, bem como imagens de satélite 

georreferenciadas, entre outros elementos), bem se compreende as 

dificuldades e debilidades existentes para o empreendimento de uma 

delimitação da RAN municipal assertiva na classificação de solos com 

vocação iminentemente agrícola e congruente com os objectivos 

compaginados no RJRAN.     

 
Em segundo lugar, as fragilidades da delimitação municipal da RAN decorrem 

dos conceitos inerentes às cartas de capacidade de uso do solo, cuja 

inspiração advém do sistema de “Classificação da Capacidade da Terra” (do 

original “Land Capability Classification”, Estados Unidos/USDA), que, segundo 

a doutrina mais entendida (C. Kellog, 1961), representa apenas uma 

interpretação do espaço e do uso do solo, em função das mais diversas 

interacções prováveis entre os tipos de solo e os diferentes sistemas de gestão 

passíveis de aí acontecerem, atendendo à permanente evolução e 

transformação das condições sociais, económicas, ambientais e culturais. 

 
Porém, as cartas de capacidade de uso do solo (que ainda subsistem 

aplicáveis por via do disposto no artigo 7.º, n.º 1, do RJRAN), e respectivas 

classificações, foram elaboradas no âmbito da campanha do trigo, ancoradas 

num conceito pedológico puro e referenciadas a um determinado sistema de 

uso - cultura cerealífera de sequeiro -, o que faz com que tenham perdido 

representatividade, considerando que actualmente já não existe interesse 
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estratégico na monocultura imposta pela “campanha do trigo”, em face da 

constante evolução da actividade agrícola. 

 
Em consequência, a Carta da RAN municipal - documento esse cuja 

interpretação suporta a grande maioria das asserções e conclusões plasmadas 

no projecto de relatório da acção inspectiva - ao apoiar-se nos conceitos e 

conteúdos incorrectos ou ultrapassados no tempo das cartas de capacidade do 

uso do solo, descurando, assim, a dimensão de outras culturas que não as que 

serviram de referenciação para a elaboração daquelas cartas (sendo certo que 

os solos e a respectiva boa capacidade de uso para umas culturas, pode não 

ser a mesma para outras, tal como o resguardo ou a protecção de solos com 

vocação agrícola não pode ser o mesmo em função da evolução das condições 

sociais, económicas, ambientais e culturais, que incidem sobre a própria 

actividade agrícola), ficou contaminada na sua génese com as fragilidades e 

debilidades acima apontadas, e, consequentemente, presa ao passado, com 

inerentes implicações quanto à bondade da delimitação da RAN ostentada para 

o concelho de Silves.  

 
Em terceiro lugar, fundar a delimitação da RAN municipal, como sucedeu, 

apenas na capacidade de uso do solo, não é senão consequência de uma 

visão redutora e incauta da RAN, em nada convergindo com os objectivos 

básicos que a mesma se propõe, a saber, um instrumento para a 

competitividade dos territórios rurais, para o correcto ordenamento do território, 

para a preservação dos recursos naturais, para o desenvolvimento sustentável 

da actividade agrícola ou ainda para contribuir para a conectividade e a 

coerência ecológica da Rede Fundamental de Conservação da Natureza.  
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Desde logo, porque sendo a RAN ancorada em classes de uso dispersos no 

território, sem escala e que o fragmentam, nunca poderá contribuir para ganhos 

de escala necessários para uma agricultura competitiva e sustentável; é, aliás, 

precisamente com o sentido de se potenciarem ganhos de escala no território, 

promovendo o emparcelamento (v.g., o emparcelamento da área de Benaciate 

no concelho de Silves), que a política agrícola e a de ordenamento do território 

(condicionando o fraccionamento da propriedade) se tem direccionado nos 

tempos mais recentes. 

 
A RAN surge, deste modo, como uma restrição de utilidade pública que 

fragmenta o território negativamente, quer para o desenvolvimento da 

actividade agrícola, quer para as demais realidades socioeconómicas 

instaladas ou existentes nos territórios integrados na RAN, visto que a sua 

mancha ignora as pré-existências e as suas dinâmicas, tendo apenas como 

único valor um conceito redutor de solo arável.  

 
Assim, a demarcação da RAN municipal sobrepõe-se a tudo, porque no seu 

processo de elaboração não houve o cuidado de se verificarem as condições 

pré-existentes para uma normal avaliação dos valores, interesses e 

necessidades territoriais em presença, para se proceder a uma afectação 

integrada dos usos do solo. Este resultado final chega ao caricato das 

condicionantes da RAN dificultarem e, in extremis, interditarem a própria 

actividade agrícola ou pecuária, na medida em que impossibilitam o agricultor 

ou o pecuário de adaptar e organizar o espaço da sua exploração. É, pois, 

perante estas realidades, que conduziram a várias irregularidades urbanísticas 

praticadas ao longo do país, que o legislador viu-se forçado a editar o Decreto-

Lei n.º 165/2014, de 02 de Novembro, que aprovou o Regime Extraordinário de 

Regularização de Actividades Económicas.  
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Por fim, a RAN assoma - por via da sua arquitectura metodológica transcrita 

nos regimes jurídicos que foi conhecendo ao longo do tempo - como um 

instrumento obsoleto no quadro metodológico actual; de facto, o princípio 

máximo em que a RAN assenta (e que assentava quer aquando da elaboração 

da Carta da RAN municipal actualmente vigente, quer aquando da elaboração 

de uma nova delimitação da RAN municipal por via da revisão do PDM de 

Silves em curso), segundo o qual “os bons solos resguardam-se para a prática 

agrícola”, é demagógico e arcaico, já que não considera a diversidade do 

território (desde o clima à exposição do relevo), as próprias dinâmicas de 

ocupação do solo e de práticas agrícolas que nos dias de hoje já não 

dependem em grande parte da capacidade de uso do solo, mas, antes, da 

capacidade de mecanizar, fertilizar, regar, despedregar ou proteger, como não 

acontecia aquando dos tempos da campanha do trigo.  

 
Tudo isto faz com que a RAN tal como a conhecemos, e, consequentemente, a 

própria Carta da RAN municipal, esteja ancorada em pressupostos, conceitos e 

cartografia frágeis, débeis e ultrapassados pela força do tempo, levando 

autores insuspeitos, como o Professor Sidónio Pardal, a classificá-la como 

insidiosa, cavilosa e espúria.  

 
Se os objectivos da RAN são compreensíveis, meritórios e defensáveis, o 

mesmo já não se pode afirmar em relação aos seus efeitos práticos, porquanto 

a metodologia adoptada para o processo de demarcação da RAN, sem os 

alicerces informativos de base pedológica que a lei invoca e ignorando as 

especificidades dos usos do solo e da estrutura e funcionamento da própria 

actividade agrícola, introduz efeitos perniciosos no ordenamento do território e 

gestão urbanística, dos quais a Carta da RAN municipal é o seu reflexo à 

escala do concelho de Silves.  



 
                         

 

 
MUNICÍPIO DE SILVES 

 
 

15 

 

Como é evidente, as debilidades e fragilidades conceptuais e metodológicas da 

Carta da RAN municipal, advenientes do próprio modelo de construção da 

RAN, tornam questionáveis, e são susceptíveis de enfraquecer, quaisquer 

asserções ou conclusões que se pretendam propugnar com base na sua 

análise, nomeadamente as constantes do projecto de relatório da acção de 

inspecção. 

 
Note-se que, com a presente abordagem, não se pretende colocar em causa a 

objectividade e neutralidade do conteúdo do projecto de relatório da acção de 

inspecção, mas, apenas e tão-somente, alertar para a possibilidade da 

fiabilidade e do rigor das considerações nele tecidas poderem ser contestados 

ou impugnados, não tanto por demérito do trabalho desenvolvido pela equipa 

inspectiva, mas, sim, pelo facto da avaliação do cumprimento do RJRAN no 

Município de Silves assentar em instrumentos suportados em pressupostos de 

base incorrectos ou ultrapassados. 

 
Por conseguinte, o Município de Silves entende que a IGAMAOT deverá, 

em face do acima exposto, aproveitar a sua acção inspectiva para emitir 

recomendação junto do Ministério do Ambiente e Transição Energética e 

do Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, no 

sentido de ser despoletado procedimento legislativo com vista à 

revisão/actualização urgente do RJRAN, em ordem: 

a) A suprimir as debilidades e fragilidades conceptuais e metodológicas de 

que padece a RAN e que afectam, por inerência, as suas delimitações 

municipais; 

b) A garantir o cumprimento cabal dos objectivos da RAN, nomeadamente, 

assumindo-se esta como um instrumento impulsionador e não 

puramente impeditivo ou proibitivo; e, 
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c) A adoptar critérios de qualificação e delimitação da RAN, sustentados 

em bases cientificamente fundamentadas e actualizadas, e que visem a 

salvaguarda dos solos com maior aptidão para os vários usos agrícolas, 

sem desconsiderar outros usos pré-existentes em solos da RAN. 

 

2 - DELIMITAÇÃO DA ABRANGÊNCIA DO CONTROLO PRÉVIO 

URBANÍSTICO MUNICIPAL EM FACE DE NOVAS REALIDADES 

URBANÍSTICAS:  

 
Alega-se no projecto de relatório da acção de inspecção que “sobressaiu do 

périplo ao território em causa, numa atípica escala de expressividade, uma 

realidade urbanística consubstanciada na implantação de autocaravanas, 

caravanas, contentores, mobile homes, pré-fabricados e construções em 

madeira, em solos englobados na RAN do Município de Silves”. 

 
Sendo que, “à primeira vista poderia dizer-se que tais realidades não 

contundiriam, nem se assemelhariam a reais ocupações dos solos. Não se 

propende para tal entendimento, na medida em que dificilmente se pode negar 

que, em tais casos, os mesmos não se encontram implantados com carácter de 

permanência no solo, cumprindo a sua função de protecção de pessoas e bens 

materiais”. 

 
Ora, em face deste excerto do projecto de relatório que acabamos de 

transcrever, cumpre salientar, desde já, que estamos confrontados com uma 

realidade que afecta não só o Município de Silves, mas, inequivocamente, 

todos os restantes Municípios do Algarve. 
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Em adição, importa ainda referir a existência de quatro factores que, na 

perspectiva do Município de Silves, têm contribuído para este estado de 

situação, a saber: 

 
1. A ausência de previsão legal que clarifique, de forma expressa, que 

realidades tais como as edificações pré-fabricadas, casas de madeira, 

mobile homes, contentores, caravanas ou outras soluções similares, 

independentemente do seu carácter desmontável ou amovível, e ainda 

que: 

 Estejam apenas colocadas em cima dos solos; 

 Possuam somente ligação ao solo através da implantação de 

estrutura metálica ou sapatas; 

 Estejam apostas sobre uma plataforma ou base de betão; ou, 

 Estejam apenas suportadas sobre rodas; 

Encontram-se sempre sujeitas ao procedimento de licenciamento 

urbanístico consagrado no Regime Jurídico da Urbanização e 

Edificação, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, e 

alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09 de 

Setembro. 

 
2. A existência de operadores comerciais que vendem aquele tipo de 

soluções construtivas, difundindo informação falsa junto dos potenciais 

consumidores, mencionando que, devido ao seu carácter desmontável 

ou amovível, a construção ou instalação de edificações pré-fabricadas, 

casas de madeira, mobile homes, contentores, caravanas ou outras 

soluções similares, não está sujeita a prévio licenciamento urbanístico. 

 
3. A existência de agências de mediação imobiliária que publicitam a venda 

de prédios rústicos com a menção da possibilidade da instalação de 
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edificações pré-fabricadas, casas de madeira, mobile homes, 

contentores, caravanas ou outras soluções similares, sem necessidade 

da obtenção de prévio licenciamento urbanístico. 

 
4. As dificuldades sentidas por um número cada vez mais elevado de 

cidadãos em comprar ou arrendar habitação (fomentadas pela ausência 

de mecanismos que impeçam o aumento especulativo dos preços de 

venda ou do arrendamento de imóveis perante a inexistência de 

construção nova), aliado ao baixo custo aquisitivo das soluções 

anteriormente referidas, que são publicitadas pelos seus vendedores 

como estando isentas de qualquer licenciamento urbanístico, tem feito 

aumentar drasticamente a sua procura. 

 
Acerca desta matéria, e conforme relatado no projecto de relatório, o Município 

de Silves concorda com o entendimento expresso pela equipa inspectiva, 

segundo o qual estas realidades construtivas devem ser reconduzidas ao 

conceito de operação material urbanística, enquanto actividade edificatória 

sujeita ao controlo prévio urbanístico municipal.  

 
As novas realidades construtivas acima identificadas entroncam, assim, com a 

exigência, pelos municípios, do prévio licenciamento (ou autorização 

administrativa) da actividade humana de realização de obras ou trabalhos, que 

impliquem um aproveitamento urbanístico dos solos. 

 
Esta exigência tem o seu fundamento legal nos artigos 3.º, alínea e), 23.º, n.º 2, 

alínea n), 33.º, n.º 1, alínea y), e 35.º, n.º 2, alíneas j) e k), do Regime Jurídico 

das Autarquias Locais (aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro), 

conjugados com o disposto no artigo 2.º, alíneas a), b), j) e m), do Regime 

Jurídico da Urbanização e Edificação, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 
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16 de Dezembro, e alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 09 

de Setembro. 

 
Com efeito, o objecto do controlo prévio urbanístico por parte dos municípios é, 

por via de regra, todas as operações urbanísticas (cfr. artigo 4.º, n.º 1, do 

Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, doravante RJUE), que, nos 

termos da alínea j) do artigo 2.º do RJUE, correspondem às “operações 

materiais de urbanização, de edificação, utilização dos edifícios ou do solo 

desde que, neste último caso, para fins não exclusivamente agrícolas, 

pecuários, florestais, mineiros ou de abastecimento público de água”. 

 
De acordo com esta noção, “não são operações urbanísticas, as utilizações ou 

usos do solo para fins exclusivamente agrícolas, pecuários, florestais, mineiros 

ou de abastecimento público de água, mas são-no as obras de urbanização e 

de edificação destinadas a esses fins, pelo que estão as mesmas sujeitas ao 

controlo prévio urbanístico definido no RJUE.” (neste sentido, FERNANDO 

ALVES CORREIA, in “Manual de Direito do Urbanismo”, Volume III, Almedina, 

2010, pág. 35). 

 
No entanto, o legislador, com o objectivo de definir o tipo de controlo a que está 

sujeita cada uma das específicas modalidades de operações urbanísticas, não 

deixou de apresentar, no artigo 2.º do RJUE, vários conceitos de usos e 

ocupações artificiais do solo integradores do conceito abrangente de operação 

urbanística. 

 
Como é bom de ver, tal sucede, nomeadamente, com as noções de edificação, 

de obras de construção e de trabalhos de remodelação dos terrenos, as quais 

se revelam fundamentais para melhor apreender o âmbito de aplicação do 

RJUE. 
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Pois, se a edificação é “a atividade ou o resultado da construção, reconstrução, 

ampliação, alteração ou conservação de um imóvel destinado a utilização 

humana, bem como de qualquer outra construção que se incorpore no solo 

com caráter de permanência” (cfr. artigo 2.º, alínea a), do RJUE), já as obras 

de construção são caracterizadas como “as obras de criação de novas 

edificações” (cfr. artigo 2.º, alínea b), do RJUE). 

 
Por seu turno, e de natureza residual, os trabalhos de remodelação dos 

terrenos são as operações urbanísticas que envolvam “a destruição do 

revestimento vegetal, a alteração do relevo natural e das camadas de solo 

arável ou o derrube de árvores de alto porte ou em maciço para fins não 

exclusivamente agrícolas, pecuários, florestais ou mineiros” (cfr. artigo 2.º, 

alínea l), do RJUE). 

 
Em síntese, qualquer actividade humana reconduzível a uma destas definições 

legais, por corresponder à realização de uma operação urbanística, estará, 

inevitavelmente, sujeita ao controlo prévio urbanístico municipal. 

 
De todo o modo, perante os normativos legais invocados, é inquestionável que 

os municípios exercem o controlo prévio urbanístico das obras de construção 

de novos edifícios, e de reconstrução, ampliação, alteração, reparação ou 

demolição de edifícios já existentes, bem como dos trabalhos de remodelação 

dos terrenos, com fins urbanísticos. 

 
Isto é, todas as obras de construção civil, ainda que tenham natureza ou 

destino exclusivamente agrícola, estão sujeitas a controlo prévio urbanístico, tal 

como os trabalhos que impliquem a remodelação dos terrenos para fins não 

exclusivamente agrícolas; por outro lado, apenas surge como livre a actividade 
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humana de aproveitamento dos solos para fins não urbanísticos, ou seja, para 

fins exclusivamente agrícolas, pecuários, florestais ou mineiros. 

 
Mas dúvidas poderiam surgir quanto à possibilidade de uma edificação pré-

fabricada, casa de madeira, mobile home, contentor, caravana ou outra 

qualquer solução similar, destinada a utilização humana, poder ser considerada 

uma operação urbanística, nomeadamente uma edificação ou construção, de 

modo a estar sujeita ao controlo prévio urbanístico municipal. 

 
É que são múltiplas e variadas as situações de facto que, apesar de 

importarem alterações do solo, designadamente por impermeabilização, 

despertam frequentemente controvérsia no que respeita à sua qualificação 

como operação urbanística para efeitos da aplicação dos procedimentos de 

controlo prévio urbanístico previstos no RJUE. 

 
Contudo, centrando a nossa atenção nos conceitos de edificação e de obras de 

construção, cumpre salientar que, sob o ponto de vista técnico e lógico, a 

noção de obras de construção afigura-se mais ampla do que a de obras de 

edificação, já que as primeiras abrangem “os conjuntos erigidos pelo homem, 

com quaisquer materiais, reunidos e ligados artificialmente ao solo ou a um 

imóvel com carácter de permanência, com individualidade própria e distinta dos 

seus elementos” (nestes termos, ANTÓNIO PEREIRA DA COSTA, in “Regime 

Jurídico de Licenciamento de Obras Particulares Anotado”, Coimbra Editora, 

1993, pág. 25), enquanto as segundas dizem respeito à construção de 

edifícios, isto é, de prédios urbanos destinados ao uso dos homens, para fins 

de habitação ou outros (neste sentido, PIRES DE LIMA e ANTUNES VARELA, 

in “Código Civil Anotado”, Volume III, 2.ª Edição, Coimbra Editora, 1987, pág. 

213). 
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Porém, acontece que o RJUE utiliza o termo edificação como tendo um sentido 

mais amplo do que o de construção, uma vez que integra nele não só as 

construções relativas a edifícios, mas todas as construções que se incorporem 

no solo com carácter de permanência (assim, FERNANDA PAULA OLIVEIRA, 

MARIA JOSÉ CASTANHEIRA NEVES, DULCE LOPES e FERNANDA MAÇÃS, 

in “Regime Jurídico da Urbanização e Edificação – Comentado”, 2.ª Edição, 

Almedina, 2009, págs. 41 e 42). 

 
Daí que, para estarmos perante uma edificação, nos termos da alínea a) do 

artigo 2.º do RJUE, basta haver um imóvel para utilização humana (v.g., 

alojamento, serviços, indústria ou comércio) ou, não o sendo, a existência de 

uma construção ou estrutura incorporada no solo com carácter de 

permanência, o que pressupõe a conjugação de um critério teleológico (v.g., 

destinação ao uso humano) com elementos materiais (v.g., obras, trabalhos, 

incorporação no solo, relevância urbanística) e temporais (v.g., permanência). 

 
Atente-se que esta condição da construção se encontrar incorporada no solo, 

com carácter de permanência, para poder ser tida como uma edificação e, 

consequentemente, uma operação material sujeita a controlo prévio urbanístico 

municipal, não passou despercebida no âmbito do direito fiscal, em matéria de 

tributação do imposto municipal sobre imóveis. 

 
De facto, tanto assim é que o artigo 2.º do Código do Imposto Municipal sobre 

Imóveis (aprovado pelo Decreto-Lei n.º 287/2003, de 12 de Novembro), ao 

regulamentar o conceito fiscal de prédio, também concretizou a significação 

legal da incorporação no solo das construções, com carácter de permanência. 

 
Assim, se o n.º 1 do referido preceito esclarece que, para efeitos do Código do 

Imposto Municipal sobre Imóveis, um prédio “é toda a fracção de território, 
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abrangendo as águas, plantações, edifícios e construções de qualquer 

natureza nela incorporados ou assentes, com carácter de permanência, desde 

que faça parte do património de uma pessoa singular ou colectiva e, em 

circunstâncias normais, tenha valor económico…”; já, no seu n.º 2, diz-se que 

“os edifícios ou construções, ainda que móveis por natureza, são havidos como 

tendo carácter de permanência quando afectos a fins não transitórios”, aliás, 

permanência essa que, nos termos do n.º 3, se presume quando “os edifícios 

ou construções estiverem assentes no mesmo local por um período superior a 

um ano”. 

 
São estas características da inamovibilidade e da permanência das 

construções que têm sido erigidas pela jurisprudência como pressupostos da 

exigibilidade do controlo prévio urbanístico municipal (vide, a título de exemplo, 

os acórdãos do Supremo Tribunal Administrativo de 27 de Setembro de 2001 

(processo n.º 047658), de 14 de Dezembro de 2004 (processo n.º 0422/2004), 

de 03 de Março de 2005 (processo n.º 0498/2004) e de 14 de Fevereiro de 

2006 (processo n.º 0600/2005)). 

 
A inamovibilidade tem sido aferida em função da insusceptibilidade de 

deslocação da estrutura, sem perda da sua individualidade construtiva, 

enquanto que a permanência afere-se pela natureza duradoura (estável) ou 

transitória (efémera, momentânea e passageira) da destinação a que a 

construção se encontra afecta; sendo que as mesmas características da 

inamovibilidade e da permanência constituem o pressuposto do licenciamento 

dos trabalhos de remodelação dos terrenos, de modo que qualquer intervenção 

humana com esta natureza, que produza a alteração das características físicas 

do solo e da topografia local, está sujeita a prévio licenciamento administrativo. 
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Portanto, do acima exposto, decorre que as obras ou os trabalhos que estejam 

efectivamente ligados ao solo e afectos a um fim não transitório, bem como as 

alterações topográficas de carácter permanente e irreversível, são susceptíveis 

de suscitar questões de segurança, salubridade, estética paisagística e de 

ordenamento do território que constituem os interesses públicos a tutelar 

através do controlo urbanístico autárquico e que justificam a sua sujeição a um 

procedimento administrativo de licenciamento. 

 
Ora, no caso das edificações pré-fabricadas, casas de madeira, mobile homes, 

contentores, caravanas e outras situações similares, a sua destinação ao uso 

humano, aliada à sua fixação ao solo com carácter não transitório, faz antever 

a existência de uma construção ou estrutura com alguma relevância 

urbanística, nomeadamente se a sua montagem e/ou instalação implicar a 

alteração da topografia local ou remodelação de terrenos, sobretudo em solos 

integrados em áreas de restrição de utilidade pública, como é o caso da RAN. 

 
Logo, quaisquer situações de facto que por constituírem construções ou 

instalações incorporadas no solo com carácter de permanência, isto é, com 

cariz não provisório ou transitório, ou sendo o resultado de actividades 

edificatórias, com relevância urbanística, hão-de estar necessariamente 

sujeitas à aplicação dos procedimentos de controlo urbanístico previstos no 

RJUE. 

 
Sendo que, o carácter eventualmente desmontável ou amovível de uma 

edificação pré-fabricada, casa de madeira, mobile home, contentor, caravana 

ou outra solução semelhante, cede perante a sua destinação ao uso humano, a 

sua ligação ao solo com carácter de permanência, a existência de alterações 

topográficas ou do relevo natural do solo de carácter duradouro, não transitório 

e irreversível, e a afectação de solos sujeitos a restrições de utilidade pública, 
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nomeadamente a prática de acções proibidas em solos da Reserva Agrícola 

Nacional ou da Reserva Ecológica Nacional. 

 
Repare-se que, segundo o Supremo Tribunal Administrativo, em acórdão de 04 

de Outubro de 1994 (Processo n.º 33355), “uma barraca construída em 

madeira, destinada à habitação, é uma obra de construção civil, nos termos e 

para os efeitos do artigo 1.º, n.º 1, alínea a), do Decreto-Lei n.º 445/91, de 20 

de Outubro, mesmo que se invoque tratar-se de uma coisa móvel susceptível 

de ser transferida para outro local”. 

 
Sem prejuízo do acima exposto, e em última instância, poder-se-á ainda 

considerar que a utilização humana, para fins habitacionais ou não, de 

instalações móveis por natureza, que estão assentes sobre o solo durante um 

período superior a três meses (cfr. artigo 1.º, n.º 1, alínea a), do Decreto-Lei n.º 

343/75, de 03 de Julho), revela um fim não transitório, o que faz diluir a alegada 

mobilidade da construção em prol da sua incorporação no solo com carácter de 

permanência, impondo-se, por isso, a sua sujeição à disciplina legal do RJUE. 

 
Assim sendo, qualquer construção ou instalação pré-fabricada, ainda que não 

esteja incorporada no solo com carácter definitivo, desde que seja destinada à 

utilização humana (v.g. alojamento, armazém, comércio, serviços ou indústria), 

por um período superior a três meses, estará sempre sujeita à obtenção de 

uma licença para obras de construção. 

 
Para tanto, contribui o disposto no artigo 1.º, n.º 1, alínea a), do Decreto-Lei n.º 

343/75, de 03 de Julho, que faz depender de licença municipal a localização ou 

ampliação de abrigos fixos ou móveis, utilizáveis ou não para habitação, se a 

ocupação do terreno se prolongar para além de três meses; sendo certo que tal 

licença será sempre recusada se a localização, pela natureza ou aspecto do 
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empreendimento, comprometer a estabilidade ecológica, ocupar solos de alta 

potencialidade ou capacidade de uso agrícola, prejudicar a salubridade, 

segurança, tranquilidade e ambiente públicos, o carácter ou interesse público 

dos próprios lugares ou das proximidades, as paisagens e sítios panorâmicos 

ou, ainda, se implicar a realização de novos equipamentos não previstos pelo 

Estado ou pelo município (cfr. artigo 4.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 343/75, de 03 

de Julho). 

 
Pelo que, à luz dos fins do controlo administrativo, parece-nos evidente que as 

operações de montagem e/ou de instalação de construções ou instalações pré-

fabricadas, sejam casas de madeira, mobile homes, contentores, caravanas ou 

outras soluções similares, não podem, de todo, ser desconsideradas, 

designadamente devido à permanência dessas construções ou estruturas em 

determinados locais, por questões de ambiente, de uso agrícola dos solos, de 

infra-estruturação e de inserção na paisagem. 

 
Por outra banda, quando aqueles trabalhos impliquem a alteração da topografia 

local (destruição do revestimento vegetal, alteração do relevo natural e das 

camadas de solo arável, para fins habitacionais ou outros usos), e a construção 

de abrigos para instalação de quadros eléctricos ou de fossas sépticas - 

ocorrendo, desse modo, a realização de trabalhos de remodelação dos 

terrenos e a execução de obras de construção -, também será aplicável o 

RJUE, porquanto tais operações urbanísticas têm necessariamente de estar 

sujeitas ao controlo prévio urbanístico das câmaras municipais, com o intuito de 

evitar que sejam livremente modificadas as condições de edificabilidade e/ou 

de estética dos prédios onde são realizadas. 

 
Em suma, não apenas as edificações pré-fabricadas, casas de madeira, mobile 

homes, caravanas ou outras soluções similares, destinadas a utilização 



 
                         

 

 
MUNICÍPIO DE SILVES 

 
 

27 

 

humana, quando reúnam as características de uma construção incorporada no 

solo, com fins não transitórios, isto é, com carácter de permanência, devem ser 

consideradas como uma operação materialmente urbanística, sujeita a controlo 

prévio urbanístico municipal, como também os próprios trabalhos acessórios à 

montagem e instalação dessas construções, se implicarem a realização de 

trabalhos de remodelação dos terrenos e a construção de edificações de apoio, 

estarão igualmente sujeitos àquele tipo de controlo urbanístico, sendo 

necessário proceder ao seu licenciamento ou respectiva comunicação prévia, 

consoante a localização e demais características dessa intervenção 

urbanística. 

 
Com este enquadramento legal, jurisprudencial e doutrinário, o Município de 

Silves conclui, assim, pela sujeição das realidades construtivas acima 

enunciadas ao controlo prévio urbanístico municipal (cfr. artigo 8.º, n.ºs 1 e 

2, do Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação do Município de 

Silves, que corresponde ao regulamento municipal n.º 157/2019, publicado no 

Diário da República, 2.ª série, n.º 30, de 12 de Fevereiro de 2019). 

 
Em consequência, perante a prestação de informações incorrectas ou falsas 

por parte dos vendedores de edificações pré-fabricadas (inclusive casas de 

madeira, mobile homes, contentores, caravanas e outras ocorrências 

similares), ao anunciar a sua construção ou instalação como estando isenta de 

qualquer licenciamento urbanístico, ou até mesmo dos agentes imobiliários que 

comungam do mesmo diapasão, ao venderem terrenos destinados a acolher 

este tipo de construções, e que acabam por se revelarem motivadoras da 

disseminação dessas realidades urbanísticas à margem da legalidade, o 

Município de Silves tomou a iniciativa de repor a veracidade do enquadramento 

jurídico aplicável às mesmas, mediante a publicitação de nota de 
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esclarecimento público, através da comunicação social e dos meios 

comunicacionais da própria autarquia, nomeadamente o seu site e facebook 

institucional (vide documento n.º 1 em anexo). 

 
Ademais, o Município de Silves persistirá numa acção empenhada e 

robusta na fiscalização deste tipo de realidades construtivas, por forma a 

garantir a sua erradicação logo que se depare com intervenções iniciais 

ilegais, recorrendo para o efeito ao sancionamento da ilicitude de tais 

comportamentos, mediante a instauração de processos de 

contraordenação, bem como à imposição de medidas de reintegração da 

legalidade urbanística, designadamente a emanação de ordens de 

demolição e/ou remoção, com a reposição das condições naturais dos 

terrenos. 

 
Contudo, o Município de Silves também considera que a IGAMAOT deverá, 

em face do supra exposto, aproveitar a sua acção inspectiva para emitir 

recomendação junto do Ministério do Ambiente e Transição Energética e 

do Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, no 

sentido de ser despoletado procedimento legislativo com vista à alteração 

do RJUE, ou aprovação de diploma legal próprio, com a finalidade de 

prever expressamente em que termos e condições as edificações 

consideradas desmontáveis e amovíveis estão ou devem ficar sujeitas a 

controlo prévio urbanístico municipal. 

 

3) TOMADA DE POSIÇÃO DO MUNICÍPIO DE SILVES ACERCA DO 

PROJECTO DE RECOMENDAÇÕES E SUA EXEQUIBILIDADE:  

  
Previamente à tomada de posição do Município de Silves relativamente a cada 

uma das recomendações a si dirigidas no projecto de relatório, impõe-se 
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esboçar alguns considerandos quanto a um conjunto de asserções e 

conclusões tecidas pela equipa inspectiva que carecem de melhor elucidação, 

por se mostrarem insuficientemente fundamentadas, ou de refutação, por não 

terem qualquer suporte na realidade factual e, como tal, se afigurarem 

descabidas ou inaceitáveis. 

 
3.1 - Assim sendo, e começando por abordar a avaliação que é feita pela 

equipa inspectiva à actuação do Município de Silves no plano da 

fiscalização de obras particulares, cumpre, desde logo, relembrar alguns 

factos que não podem, nem devem, passar despercebidos, a saber: 

 
O concelho de Silves é o segundo maior concelho do Algarve, com cerca de 

680km2, dividido por seis freguesias/uniões de freguesias, e composto por um 

território dominantemente rural e com edificação dispersa considerável. 

 
O exercício da actividade de fiscalização às obras particulares decorre da lei, 

em particular dos artigos 93.º a 95.º do RJUE, e, no caso do Município de 

Silves, encontra-se profusamente regulamentado nos artigos 150.º a 160.º do 

Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação do Município de Silves. 

 
Na Câmara Municipal de Silves, existem sete funcionários afectos à 

fiscalização de obras particulares, repartidos por três equipas, constituídas por 

um mínimo de dois elementos, e que actuam rotativamente em zonas 

específicas do concelho de Silves, delimitadas pela circunscrição territorial das 

freguesias/uniões de freguesias. 

 
Cada funcionário afecto à fiscalização de obras particulares exerce a sua 

actividade com o objetivo de zelar pelo cumprimento da lei, regulamentos, 

posturas e actos administrativos em matéria urbanística, e detectar eventuais 
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infracções às normas legais e regulamentares aplicáveis à realização de 

operações urbanísticas, praticando para o efeito, entre outros, os actos de 

fiscalização previstos no artigo 152.º do Regulamento Municipal de 

Urbanização e Edificação do Município de Silves (doravante RMUE do 

Município de Silves). 

 
Além do mais, cada um dos sete funcionários afectos às três equipas de 

fiscalização existentes ao serviço da Câmara Municipal de Silves, acumula a 

actividade de fiscalização de obras particulares, com a actividade de 

fiscalização da ocupação do espaço público e realização de publicidade e 

propaganda por parte de particulares, bem como a fiscalização do abandono 

de veículos rodoviários em áreas do domínio público municipal. 

 
Sendo que, uma das características mais relevantes dos funcionários afectos à 

fiscalização de obras particulares, é a sua antiguidade ao serviço da autarquia, 

bem como o facto de apenas um deles possuir formação para o exercício das 

funções providenciada pelo Centro de Estudos e Formação Autárquica (CEFA). 

 
Nos tempos mais recentes, as dificuldades sentidas pelo Município de Silves 

no reforço e acréscimo de formação dos funcionários afectos à fiscalização de 

obras particulares, devem-se, acima de tudo: à proibição legal da abertura de 

concursos para recrutamento de pessoal para a função pública, que subsistiu 

até há bem pouco tempo, por força da operação de resgate financeiro do nosso 

país e da sua sujeição a políticas de austeridade, que ditaram despedimentos e 

o decréscimo de funcionários públicos; ao facto da carreira de fiscal municipal 

não se mostrar aliciante em termos remuneratórios em face do seu conteúdo 

funcional e perante toda a carga de responsabilidade decorrente do mesmo; e, 

por fim, ao envelhecimento dos funcionários afectos à fiscalização de obras 

particulares, não revelando motivação suficiente para ampliar os 
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conhecimentos inerentes ao exercício das suas funções e melhorar 

procedimentos e práticas internas. 

 
Em todo o caso, diga-se que a verificação pela equipa inspectiva da existência 

de uma panóplia de situações urbanísticas ilegais em solos da RAN no 

Município de Silves, sem o conhecimento da autarquia, não permite afirmar, 

nem concluir, como se fez no ponto 51. do volume I do projecto de relatório, de 

que a actividade de fiscalização de obras particulares não se afigura de 

exercício sistemático, por três razões óbvias e objectivas: 

 

 Em primeiro lugar, porque o concelho de Silves possui cerca de 680km2, 

dos quais 28% se encontra integrada em RAN (o que equivale a 19.155 

hectares), e, neste contexto, é manifestamente impossível à fiscalização 

municipal, por muito zelosa e interventiva que seja, estar em todo o lado 

ao mesmo tempo; 

 

 Em segundo lugar, porque o facto de existirem situações urbanísticas 

ilegais em solos da RAN, muito por força de uma eventual fiscalização 

não tanto activa da Direcção Regional de Agricultura e Pescas do 

Algarve (DRAP-Algarve), não pode significar que a fiscalização 

municipal não seja constante, empenhada, regular, organizada e 

disciplinada; e, 

 

 Em terceiro lugar, das 30 situações identificadas pela inspecção, 

verifica-se que quase todas elas localizam-se em prédios vedados e em 

zonas de difícil acesso no meio rural, o que dificulta qualquer acção de 

fiscalização comum; não obstante, algumas destas ocorrências já tinham 

sido detectadas pela fiscalização municipal e sujeitas a participações 

para efeitos contra-ordenacionais, o que também veio a suceder com 
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todas as demais ocorrências que não foram inicialmente detectadas pela 

autarquia.       

 
Naturalmente, o facto da acção de fiscalização ser contínua e sistemática no 

território municipal, ao contrário do que vem mencionado no projecto de 

relatório, não significa que não existam procedimentos que necessitem de ser 

aperfeiçoados ou melhorados, como acontece com o preenchimento das 

participações que suportam a instauração de procedimentos contra-

ordenacionais pela prática de ilícitos urbanísticos. 

 
Neste sentido, o Município de Silves tomou a iniciativa de elaborar distintas 

participações que sejam reflexo da violação do RJUE e do RJRAN, quando tal 

seja o caso, uma vez que não ocorre a consumpção de infracções; assim 

como, na delimitação do seu conteúdo, não deixou de ser tido em consideração 

o disposto no artigo 157.º, n.º 3, do RMUE do Município de Silves, e no artigo 

46.º, n.º 1, da Lei n.º 50/2006, de 29 de Agosto, que aprova a Lei-Quadro das 

Contra-Ordenações Ambientais (vide documento n.º 2 em anexo).  

 
 
Pretende-se, assim, através destas medidas: 

 
1) Garantir a protecção de realidades distintas tuteladas pelo RJUE (o 

respeito pelo exercício administrativo dos poderes de controlo prévio das 

operações urbanísticas postos a cargo das autarquias locais) e pelo 

RJRAN (a protecção, em abstracto, dos solos com vocação agrícola, 

enquanto recurso natural não renovável, que serve de suporte ao 

exercício de uma actividade económica); e, 
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2) Assegurar a existência de participações de infracções urbanísticas 

correctamente preenchidas, contendo o máximo de informação possível 

acerca da situação de facto participada, de modo: 

 
a) A suportar a correcta demarcação dos factos que constituem o 

ilícito contra-ordenacional e a partir dos quais se procede à sua 

investigação e instrução do processo de contra-ordenação; 

 
b) A garantir a maximização das garantias de defesa do arguido, 

aquando do exercício do contraditório; e, 

 
c) A possibilitar o apuramento da verdade material, através de 

elementos probatórios dos factos mais expeditos, consistentes e 

sólidos. 

 
Todavia, faz-se notar que o facto da fiscalização municipal afecta às obras 

particulares apenas levantar participações pela prática dos ilícitos urbanísticos 

previstos e punidos pelo artigo 98.º do RJUE, quando estivessem em causa 

acções urbanísticas que violassem, simultaneamente, os regimes 

estabelecidos no RJUE e no RJRAN, devia-se, fundamentalmente, ao seguinte: 

 
 As equipas de fiscalização afectas às obras particulares, quando se 

confrontam com a realização de operações urbanísticas formalmente 

ilegais, por não disporem de qualquer licenciamento municipal de obras, 

na maior parte dos casos, desconhecem se os solos em questão estão 

ou não integrados na RAN, e, consequentemente, não é possível aferir, 

pelo menos imediatamente no terreno, nos termos e para efeitos do 

disposto no artigo 39.º, n.º 1, do RJRAN, se estamos ou não perante: 
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i. A realização de quaisquer acções interditas nos termos do artigo 

21.º do RJRAN; 

 
ii. A utilização não agrícola de solos integrados na RAN em 

infracção ao disposto nos n.ºs 1 e 4 do artigo 22.º do RJRAN ou 

no artigo 25.º do RJRAN; e, 

 
iii. A utilização não agrícola de solos integrados na RAN sem parecer 

prévio favorável, em infracção ao disposto no artigo 23.º do 

RJRAN. 

 
 As equipas de fiscalização afectas às obras particulares não detém a 

mesma capacitação técnica dos funcionários da DRAP-Algarve para 

avaliar in loco, com toda a certeza e segurança exigível, a prática das 

infracções previstas no n.º 1 do artigo 39.º do RJRAN; e, 

 
 Perante situações de facto que possam consubstanciar, em tese, a 

prática de alguma das infracções previstas no n.º 1 do artigo 39.º do 

RJRAN, as equipas de fiscalização afectas às obras particulares sempre 

reportaram as ocorrências à fiscalização da DRAP-Algarve, para 

eventual levantamento de participação para efeitos contra-

ordenacionais, atendendo ao domínio da informação de que dispõe 

quanto à utilização não agrícola de solos da RAN.   

 
Pelo exposto, nunca ficou necessariamente posto em causa o sancionamento 

dos comportamentos ilícitos relativamente ao RJRAN, visto que, sempre que se 

detectaram acções urbanísticas ilegais em RAN, os procedimentos 

implementados alicerçavam-se na comunicação das ocorrências detectadas à 
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DRAP-Algarve, para os devidos efeitos sancionatórios e de reposição da 

legalidade. 

 
Assim sendo, o Município de Silves não pode aceitar, e refuta em absoluto, o 

que se afirma ou conclui no ponto 68. do volume I do projecto de relatório, caso 

a equipa inspectiva se esteja a referir à autarquia, dado que, conforme se 

logrará demonstrar através do presente contraditório e documentação anexa ao 

mesmo, não corresponde à realidade o cenário conjecturado de alegada falta 

de diligências no sentido de salvaguardar o cumprimento da legalidade, a que 

se adita a ausência de sancionamento de comportamentos ilícitos 

relativamente ao RJRAN, bem como a inércia na concretização de medidas da 

tutela da legalidade. 

 

3.2 - No que respeita à síntese da avaliação da conformidade das acções 

com as disposições legais e normativas aplicáveis, infere-se do teor do 

projecto de relatório que, das 76 edificações ilegais reportadas às 30 situações 

analisadas pela equipa inspectiva, 49 correspondem a edificações pré-

fabricadas, nomeadamente casas em madeira, mobile homes, contentores e 

outras soluções similares, o que é bem demonstrativo da expressão que estas 

realidades construtivas vão tendo no território, em prejuízo do correcto 

ordenamento do território e do combate à edificação dispersa, justificando-se, 

como tal, que a IGAMAOT proceda necessariamente em conformidade com o 

proposto pelo Município de Silves no ponto 2. da presente pronúncia. 

 
Por outro lado, das 30 situações identificadas pela IGAMAOT, sujeitas a 

avaliação do cumprimento do RJRAN no Município de Silves, verificou-se que, 

com excepção da situação n.º 4, por estar integrada em solo urbano (logo, fora 

da RAN, por força do estabelecido no artigo 10.º, n.º 1, do RJRAN), todas as 
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situações respeitam, exclusivamente, a operações urbanísticas em solos da 

RAN destituídas de qualquer controlo prévio urbanístico municipal, ao contrário 

do que se alega na parte final do ponto 92. do volume I do projecto de relatório. 

 
Sendo que, em 8 situações, constatou-se que nos prédios sujeitos à realização 

de operações urbanísticas devidamente licenciadas, viriam a ser executadas 

outras operações urbanísticas posteriores sem qualquer controlo prévio 

urbanístico municipal. 

 
Acresce que, numa das situações, confrontamo-nos com uma operação 

urbanística devidamente licenciada pela autarquia, contudo, no local onde 

supostamente deveria ter sido executada em conformidade com o título 

urbanístico emitido, confrontamo-nos com outra operação urbanística que nada 

tem a ver com as características daquela que foi aprovada pela autarquia, para 

além de outras acções urbanísticas executadas sem qualquer controlo prévio 

urbanístico municipal. 

 
Nesta senda, e em face das ilegalidades urbanísticas que foram sendo 

detectadas pela fiscalização municipal ou comunicadas pela IGAMAOT, foram 

sendo levantadas as correspondentes participações para efeitos de instauração 

de procedimento contra-ordenacional pela alegada prática de ilícitos 

urbanísticos, e adoptadas medidas com vista à reposição da legalidade 

urbanística, conforme iremos demonstrar no ponto 4. da presente pronúncia. 

 
No entanto, perante a afirmação que se fez constar no ponto 83. do volume I 

do projecto de relatório, segundo a qual a equipa inspectiva “teve o ensejo de 

comprovar que, apesar de terem sido determinadas medidas de tutela da 

legalidade nas situações n.ºs 5, 12, 14, 16, 18, 24, 25 e 28, as mesmas 

acabaram por não ter quaisquer consequências ao nível da integral 



 
                         

 

 
MUNICÍPIO DE SILVES 

 
 

37 

 

restauração da lei”, há que clarificar que se tratam de processos que ainda não 

estão findos por terem conhecido as mais diversas vicissitudes, quer por via da 

apresentação de projectos de legalização das operações urbanísticas, quer em 

função da contestação dos agentes visados pelas medidas de reintegração da 

legalidade urbanística, quer devido à mudança de proprietários dos prédios que 

albergam as operações urbanísticas ilegais, quer por força das dificuldades 

sentidas no acesso ao interior dos prédios para levantamento do existente 

ilegal, assim como para a efectivação da notificação dos interessados para 

exercer o direito de audiência prévia ou dar cumprimento às decisões 

administrativas que determinaram a aplicação daquelas medidas.  

 
No projecto de relatório idealiza-se uma reintegração da legalidade urbanística 

de cariz instintivo e mecânico, com uma tramitação procedimental sem 

quaisquer contrariedades ou vicissitudes, como se estivesse em causa a 

aplicação de uma simples fórmula matemática, em que prevalece acriticamente 

a promoção e efectivação dos interesses públicos tutelados pelo Município de 

Silves, com a desconsideração de toda a realidade formal e material 

documentada nos autos. Convenhamos que, assim, tudo parece fácil! 

 
Porém ainda vivemos num Estado de Direito, e, como tal, importa relembrar 

que a Administração Pública está vinculada não apenas à lei, mas também a 

todos os princípios gerais de direito consagrados na Constituição da República 

Portuguesa e na lei ordinária, que parametrizam o exercício dos poderes 

públicos, sobretudo quando está em causa a prática de actos administrativos 

desfavoráveis aos interesses dos particulares, designadamente a prolação de 

ordens de demolição e remoção de operações urbanísticas executadas à 

margem da legalidade, o que faz com que não possa ser descurado pela 

autarquia o cumprimento de todos os trâmites legais que habilitam a emanação 
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de tais actos, enquanto garantia da sua validade e plena eficácia jurídica (cfr. 

artigos 3.º, n.º 3, 18.º, n.º 2, 266.º, 268.º, n.ºs 3 e 4, da Constituição da 

República Portuguesa (CRP), artigos 2.º, n.ºs 3 e 5, do Código do 

Procedimento Administrativo (CPA), e artigos 102.º a 109.º do RJUE). 

 
Já no plano sancionatório, todas as situações irregulares identificadas pela 

IGAMAOT, sujeitas a avaliação do cumprimento do RJRAN no Município de 

Silves, foram objecto de participação por parte da fiscalização municipal, 

relativamente à alegada prática de ilícitos urbanísticos previstos e punidos por 

via do artigo 98.º do RJUE (vide ponto 4. da presente pronúncia).  

 
Pelo que, independentemente de já terem sido iniciadas as diligências 

concernentes à acção inspectiva, aquando do levantamento de algumas das 

participações pela fiscalização municipal, é facto assente que o Município de 

Silves promoveu, em relação a todas as situações reportadas pela IGAMAOT, 

os devidos procedimentos para sancionamento da execução ilegal de 

operações urbanísticas. 

 
E, isto, com a certeza que a DRAP-Algarve, mediante as acções de 

fiscalização realizadas, também terá procedido em conformidade para efeitos 

do sancionamento dos ilícitos contra-ordenacionais tipificados no artigo 39.º do 

RJRAN, na medida em que não existe consumpção de infracções com os 

ilícitos contra-ordenacionais previstos no artigo 98.º do RJUE, conforme 

reconhecido e bem no projecto de relatório. 

 
3.3 - Atendendo ao supra exposto, e incindido a nossa atenção sobre as 

conclusões da acção de inspecção avançadas no volume I do projecto de 

relatório, cumpre delinear os seguintes considerandos: 
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a) Das 29 situações sujeitas ao RJRAN, todas as operações urbanísticas 

concretizadas à revelia das prescrições normativas impostas por este 

regime jurídico, decorrem unicamente de actos materiais destituídos de 

controlo prévio urbanístico municipal, contrariamente ao sustentado pela 

IGAMAOT, que, no ponto 92. das conclusões do volume I do projecto de 

relatório, conclui existirem dois casos fundados em actos de gestão 

urbanística ilegais, o que não podemos aceitar e teremos oportunidade 

de rebater na análise à recomendação formulada na alínea b) do ponto 

108. e convertida na proposta veiculada no ponto 115. do volume I do 

projecto de relatório. 

 
b) A conclusão vertida no ponto 93. do volume I do projecto de relatório é, 

no mínimo, desajustada e deveria ser rectificada:  

 

 Primeiro, porque perpassa a ideia de que a existência de 

operações urbanísticas ilegais num determinado momento, sem o 

conhecimento da autarquia, constitui uma relevante falha no 

plano de fiscalização, quando não existe nenhum elemento no 

processo que suporte essa conclusão, aliás, tanto assim é que 

nenhum elemento da equipa inspectiva pode afirmar, com toda a 

certeza e segurança, que essas operações urbanísticas nunca 

viriam a ser detectadas pela fiscalização municipal, caso não 

fosse a intervenção da IGAMAOT. 

 

 Segundo, porque, conforme acima já ficou profusamente 

explanado nos pontos 3.1 e 3.2, não corresponde à verdade que 

a actividade de fiscalização de obras particulares levada a efeito 

pelo Município de Silves não seja sistemática, empenhada, 
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regular, constante, organizada e disciplinada, em todos os 

âmbitos da sua intervenção. 

 

 Terceiro, porque a uma maior incidência de fiscalização num 

determinado território não corresponde necessariamente uma 

menor ocorrência de operações urbanísticas ilegais, na medida 

em que outros factores devem ser obrigatoriamente 

considerados, nomeadamente sociais, económicos e culturais, e, 

estes, diga-se, são completamente omitidos no projecto de 

relatório. 

 

 Quarto, porque, devido ao deficit cultural que afecta uma franja 

bastante considerável da população, com pouca predisposição 

para cumprir a legalidade vigente, o que constitui uma das 

principais fragilidades do actual sistema legal urbanístico - e que 

a IGAMAOT certamente não desconhece -, quer o Município de 

Silves, como tantos outros municípios do nosso país, confrontam-

se com a existência de diversas operações urbanísticas ilegais no 

seu território, o que obriga, pelo menos, a nossa autarquia a 

actuar em várias frentes com o objectivo de reduzir a incidência 

dessas situações de facto. 

 
c) O referido na alínea anterior, não impede, contudo, o Município de Silves 

de reconhecer que podem e devem ser melhorados procedimentos no 

plano da fiscalização, seja por via do planeamento de acções 

específicas para erradicar operações urbanísticas ilegais relacionadas 

com a construção de edificações pré-fabricadas (tais como casas de 

madeira ou modulares, mobile homes, contentores, caravanas e outras 

soluções similares), seja por via da efectivação do sancionamento dos 
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comportamentos transgressores do RJRAN, seja mediante a imposição 

do ónus de inalienabilidade nas autorizações de utilização emitidas, nos 

termos e para efeitos do cumprimento do disposto no artigo 29.º do 

RJRAN.   

 
3.4 - Posto tudo isto, importa agora tomar posição relativamente a cada uma 

das recomendações da IGAMAOT, veiculadas no ponto 108. do volume I do 

projecto de relatório, emitindo o Município de Silves a sua pronúncia, com base 

nos seguintes fundamentos: 

 
Recomendação: a) “Proceder, em articulação com a DRAP-Algarve, à 

verificação da legalidade de todas as situações consideradas como passíveis 

de incorrer na ultrapassagem das prescrições do RJRAN, as quais constavam 

do universo inicial das passíveis de serem analisadas no âmbito da acção de 

inspecção (atingem um número superior a 560)”. 

 
É comummente sabido que, em face da organização e estrutura administrativa 

vigente, que a entidade materialmente competente e vocacionada para tutelar 

os solos da RAN no Algarve é a Direcção Regional de Agricultura e Pescas do 

Algarve, suportada e apoiada na acção da Entidade Regional da Reserva 

Agrícola Nacional do Algarve. 

 
Com efeito, tendo bem presente os objectivos da RAN consagrados no artigo 

4.º do RJRAN, as entidades com competência em matéria de tutela dos solos 

da RAN são a entidade nacional da RAN (cfr. artigo 32.º do RJRAN) e as 

entidades regionais da RAN (cfr. artigo 33.º do RJRAN). 

 
A estas últimas, que são presididas pelo director regional de agricultura e 

pescas territorialmente competente e que beneficiam do apoio técnico e 
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logístico das Direcções Regionais de Agricultura e Pescas, compete, 

nomeadamente: 

a) Deliberar sobre os pedidos de parecer prévio vinculativo a elaborar nos 

termos do artigo 23.º do RJRAN; 

b) Desenvolver acções de sensibilização da opinião pública relativamente à 

necessidade de defesa dos solos e das terras integrados na RAN; 

c) Promover, a nível regional, a cooperação e a colaboração entre todas as 

entidades públicas, com vista à plena realização dos fins visados com o 

RJRAN; e, 

d) Colaborar com a entidade nacional da RAN nas acções de promoção e 

defesa da RAN (cfr. artigo 34.º, alíneas b), e), f) e g), do RJRAN).  

 
Sendo que, de acordo com o disposto no n.º 3 do artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 

18/2014, de 04 de Fevereiro, junto de cada Direcção Regional de Agricultura e 

Pescas funciona a respectiva entidade regional da RAN. 

 
Por outro lado, conforme se infere do teor de várias normas legais dispersas 

pelo RJRAN, cabe às Direcções Regionais de Agricultura e Pescas: 

a) Emanar as orientações indispensáveis ao ordenamento agrícola do 

território, de forma a garantir a preservação do recurso solo e a sua 

gestão eficaz (cfr. artigo 13.º, n.º 2, do RJRAN); 

b) Disponibilizar a proposta de áreas classificadas nos termos do disposto 

nos artigos 6.º e 7.º do RJRAN (cfr. artigo 13.º, n.º 2, do RJRAN); 

c) Prestar colaboração técnica e efectuar o acompanhamento assíduo e 

continuado da elaboração técnica das propostas de delimitação da RAN 

municipal (cfr. artigo 13.º, n.ºs 4 e 5, do RJRAN); 

d) Emitir parecer sobre as propostas de delimitação da RAN municipal (cfr. 

artigo 14.º, n.º 3, do RJRAN); 
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e) Assegurar a instrução e elaborar relatório final no âmbito do 

procedimento de reconhecimento de acções de relevante interesse 

público em áreas da RAN (cfr. artigo 25.º, n.º 7, do RJRAN); 

f) Fiscalizar o cumprimento do RJRAN (cfr. artigo 40.º, n.º 1, do RJRAN); 

g) Instruir e decidir os processos contra-ordenacionais referentes aos 

ilícitos tipificados no artigo 39.º do RJRAN (cfr. artigo 41.º do RJRAN); 

h) Ordenar a cessação imediata das acções desenvolvidas na RAN em 

violação ao disposto no RJRAN (cfr. artigo 43.º, n.º 1, do RJRAN); e, 

i) Determinar a aplicação de medidas de reposição da legalidade, para que 

os responsáveis pelas acções violadoras do RJRAN procedam à 

respectiva conformação com a legislação aplicável (cfr. artigo 44.º, n.º 1, 

do RJRAN). 

 
Perante o quadro legal acima exposto, verifica-se que, não obstante caber aos 

municípios a fiscalização do cumprimento do RJRAN, não há razões 

suficientemente fortes, por via da aplicação do princípio da boa administração 

(cfr. artigo 5.º do CPA) e à luz dos seus critérios de exigência de eficiência, 

eficácia e celeridade na acção administrativa, para que seja o Município de 

Silves a proceder à verificação da legalidade de todas as situações 

consideradas como passíveis de incorrer na ultrapassagem das prescrições do 

RJRAN. 

 
Dir-se-á que também compete ao Município de Silves fiscalizar o cumprimento 

do RJRAN, instruir os processos contra-ordenacionais atinentes aos ilícitos 

previstos no artigo 39.º do RJRAN, bem como, em sede de execução coerciva, 

proceder às operações materiais necessárias à reposição da situação anterior 

à infracção quando tal reposição corresponder à conformação com a legislação 
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aplicável e os responsáveis não a tenham efectuado voluntariamente (cfr. 

artigos 40.º, n.º 1, 41.º, n.º 1, e 44.º, n.º 2, do RJRAN). 

 
Porém, cumpre sublinhar que as competências municipais de fiscalização do 

cumprimento do RJRAN e de instrução dos processos contra-ordenacionais 

relacionados com os ilícitos tipificados no RJRAN são de exercício 

concorrencial, na medida em que também estão cometidas à DRAP-Algarve.  

 
Contudo, a competência que personifica a primeira reacção da Administração 

Pública a eventuais acções que violem o RJRAN, com vista à reposição da 

legalidade, não está atribuída aos municípios, mas, antes, às Direcções 

Regionais de Agricultura e Pescas, mediante a emanação da ordem de 

cessação imediata das acções desenvolvidas na RAN em violação ao disposto 

no RJRAN (cfr. artigo 43.º, n.º 1, do RJRAN), o que implica necessariamente 

da parte daquelas entidades a verificação da legalidade de todas as situações 

consideradas como passíveis de incorrer na ultrapassagem das prescrições do 

RJRAN. 

 
Mais, é às Direcções Regionais de Agricultura e Pescas que compete 

determinar a aplicação de medidas de reposição da legalidade, para que os 

responsáveis pelas acções violadoras do RJRAN procedam à respectiva 

conformação com a legislação aplicável (cfr. artigo 44.º, n.º 1, do RJRAN), 

enquanto que aos municípios cabe apenas intervir, num segundo momento, em 

sede de execução coerciva daquelas medidas, quando não tenham sido 

voluntariamente cumpridas pelos agentes infractores (cfr. artigo 44.º, n.º 2, do 

RJRAN). 

 
Logo, se assim é, não faz qualquer sentido que seja o Município de Silves a 

proceder à verificação da legalidade de todas as situações consideradas como 
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passíveis de incorrer na ultrapassagem das prescrições do RJRAN, mais a 

mais quando uma das recomendações dirigidas pela IGAMAOT à DRAP-

Algarve consiste em demonstrar ter desencadeado as intervenções de tutela da 

legalidade consignadas nos artigos 43.º e 44.º do RJRAN, mas, pasme-se, 

apenas em relação a algumas das 30 situações alvo da avaliação do 

cumprimento do RJRAN no Município de Silves, e não quanto ao universo das 

situações passiveis de serem analisadas no âmbito da inspecção, que atingem 

alegadamente um número superior a 560. 

 
Portanto, a ideia com que se fica é que, através da recomendação constante 

da alínea a) do ponto 108. do volume I do projecto de relatório, a IGAMAOT 

está a encarregar o Município de Silves de proceder à verificação da legalidade 

de situações consideradas como passíveis de incorrer na violação do RJRAN, 

para que, posteriormente, a DRAP-Algarve se limite a adoptar as medidas de 

reposição da legalidade, nos termos dos artigos 43.º e 44.º do RJRAN. 

 
Este não é certamente o melhor caminho para garantir a reintegração da 

legalidade no mais curto prazo, e constitui uma leitura incorrecta dos 

dispositivos legais do RJRAN, que apenas se justificará, em face do que vem 

escrito no projecto de relatório, com o propósito de obviar à alegada 

incapacidade de resposta no terreno por parte da DRAP-Algarve, devido à falta 

de pessoal para exercer algumas das tarefas que constituem o cerne das 

competências legais que lhe estão atribuídas.  

 
No entanto, o Município de Silves não pode concordar com tal postura, 

porquanto: 

 
 Do ponto de vista da eficiência, eficácia e celeridade procedimental, em 

respeito pelo princípio da boa administração dos recursos públicos, a 
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lógica, o bom senso e a razoabilidade, em face do teor dos dispositivos 

legais do RJRAN, impunha que fosse antes a DRAP-Algarve, e não o 

Município de Silves, a proceder à verificação da legalidade de todas as 

situações consideradas como passíveis de constituir violação das 

prescrições do RJRAN, na medida em que aquela entidade regional 

detém competência exclusiva para aplicar as medidas de reintegração 

da legalidade previstas nos artigos 43.º, n.º 1, e 44.º, n.º 1, do RJRAN. 

 
 A eventual validação e homologação da recomendação exarada na 

alínea a) do ponto 108. do volume I do projecto de relatório 

desresponsabiliza a DRAP-Algarve do controlo do cumprimento do 

RJRAN e institui a mesma como mera entidade colaboradora do 

Município de Silves, ficando este com o grosso do trabalho de 

verificação da legalidade do universo inicial das situações passíveis de 

serem analisadas no âmbito da acção de inspecção promovida pela 

IGAMAOT, que atingem supostamente um número superior a 560, 

quando deveria ser o contrário, ou seja, a DRAP-Algarve a proceder à 

verificação da legalidade daquelas situações, com a colaboração do 

Município de Silves sempre que necessário ou indispensável. 

 
 A verificação da legalidade do universo inicial das situações passíveis de 

serem analisadas no âmbito da acção de inspecção promovida pela 

IGAMAOT deve ser assegurada pela entidade administrativa que se 

mostra materialmente competente e mais vocacionada para tutelar os 

solos da RAN, a saber, a DRAP-Algarve, na medida em que não apenas 

possui o domínio da informação para proceder àquela verificação, como 

ainda beneficia do apoio técnico da Entidade Regional da Reserva 

Agrícola Nacional do Algarve, que funciona nas suas instalações. 
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 O Município de Silves não conhece até à data o universo inicial das 

situações passíveis de incorrer na violação do RJRAN, porque não lhe 

foi dado a conhecer, nem sequer dispõe do domínio da informação e de 

capacidade técnica especializada para assegurar cabalmente a 

verificação técnica do cumprimento ou não do RJRAN, para efeitos de 

fundamentação das medidas de reposição da legalidade a adoptar pela 

DRAP-Algarve.  

 
Em síntese, equivocou-se a IGAMAOT ao dirigir ao Município de Silves a 

recomendação constante da alínea a) do ponto 108. do volume I do projecto de 

relatório, impondo-se, antes, que a mesma seja dirigida à DRAP-Algarve, pelas 

razões de facto e de direito acima invocadas, nos termos seguintes: 

 
“Proceder, com a colaboração do Município de Silves sempre que necessária 

ou indispensável, à verificação da legalidade de todas as situações 

consideradas como passíveis de incorrer na ultrapassagem do RJRAN, as 

quais constavam do universo inicial das passíveis de serem analisadas no 

âmbito da acção inspecção (atingem um número superior a 560)”. 

 
Com esta proposta, nem se ouse afirmar que o Município de Silves está a 

renunciar ao exercício das suas competências, porquanto não deixa de 

colaborar com a DRAP-Algarve na fiscalização do cumprimento do RJRAN, 

prestando toda a ajuda necessária que vier a ser requisitada, ao mesmo tempo 

que procederá sempre à promoção dos procedimentos sancionatórios e à 

aplicação das medidas de reintegração da legalidade urbanística que se 

mostrarem aplicáveis a todas as situações que lhe forem comunicadas e que 

corporizam o universo inicial das passíveis de serem analisadas no âmbito da 

acção inspectiva da IGAMAOT.    
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Recomendação: b) “Ponderar, no prazo concedido para a realização da 

audiência dos interessados, a declaração de nulidade dos actos administrativos 

praticados no âmbito das situações 14 e 20, pelos motivos melhor aclarados 

nas respectivas Fichas de Análise da Situação constantes do Volume II, 

circunstância que, a não ocorrer, impelirá a IGAMAOT a promover, junto dos 

Serviços do Ministério Público do Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé, a 

via da impugnação contenciosa dos factos geradores das nulidades ali 

suscitadas, para efeitos de propositura das competentes acções 

administrativas, em que se cumule o pedido de demolição (no todo ou em 

parte) do edificado e/ou reposição do terreno”. 

 
A recomendação exarada na alínea b) do ponto 108. e convertida na proposta 

veiculada no ponto 115. do volume I do projecto de relatório, suporta-se em 

equívocos e lapsos cometidos na análise de alguns dos factos feitos constar 

nas fichas de análise das situações 14 e 20, o que faz com que a mesma 

esteja eivada de erro nos seus pressupostos de facto, inquinando, em 

consequência, a legalidade da decisão proposta à consideração superior. 

 
Senão vejamos: 

 
1 - Situação 14 - Processo de Obras Particulares n.º 554/2007: 

 
No âmbito do processo de obras particulares n.º 554/2007, que incidiu sobre 

prédio misto com a área total de 12.480m2, sito em Vale de Margem, União de 

Freguesias de Alcantarilha e Pêra, concelho de Silves, descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Silves sob o n.º 2294/20050831, e inscrito 

na matriz predial sob os artigos n.ºs 2, secção “H”, rústico, e 656, 657 e 658, 

urbanos, foram emitidos pelo Município de Silves os seguintes títulos 

urbanísticos: 
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 Alvará de licenciamento de obras de alteração e ampliação n.º 51/2016, 

de 03 de Junho de 2016, respeitante a alteração e ampliação de 

moradia; e, 

 
 Alvará de autorização de utilização n.º 71/2017, de 05 de Maio de 2017, 

referente à utilização de moradia. 

 
Segundo a IGAMAOT, no prédio misto em referência, detectou-se a realização 

de várias obras e intervenções em transgressão à legalidade urbanística 

vigente, designadamente a realização de obras de ampliação de moradia, a 

construção de um segundo edifício, a implantação de uma casa de madeira e a 

criação de uma área impermeabilizada exterior com cerca de 1.000m2. 

 
Sendo que, neste contexto, a IGAMAOT sustenta que o projecto de 

arquitectura apresentado pelo requerente do licenciamento de obras de 

alteração e ampliação de construção pré-existente foi aprovado por deliberação 

da Câmara Municipal de Silves de 18 de Março de 2015, em discordância com 

o parecer prévio favorável da Entidade Regional da Reserva Agrícola Nacional 

do Algarve, que consta da deliberação transcrita na acta n.º 565/2009, de 08 de 

Setembro de 2009, o que comprometeria a legalidade do licenciamento 

urbanístico deferido pelo Município de Silves. 

 
Porém, labora em erro esta tomada de posição da IGAMAOT, porquanto da 

análise meticulosa da factualidade enxertada no processo de obras particulares 

n.º 554/2007, assim como da consulta aos processos instrutórios n.ºs 

365/2001, 366/2001 e 367/2001, referentes à emissão de certidões que 

atestam a existência de construções anteriores a 1951 nos artigos matriciais 

urbanos n.ºs 658, 657 e 656, respectivamente, somos forçados a concluir pela 



 
                         

 

 
MUNICÍPIO DE SILVES 

 
 

50 

 

legalidade dos títulos urbanísticos emitidos pelo Município de Silves a respeito 

das obras de alteração e ampliação de moradia pré-existente. 

 
Com efeito, compulsados todos os elementos documentais constantes dos 

processos administrativos acima referenciados, verifica-se o seguinte: 

 

a) O projecto de arquitectura referente à alteração e ampliação de moradia, 

foi aprovado por deliberação camarária de 18 de Março de 2015, 

exarada em informação técnica da Divisão de Gestão Urbanística de 11 

de Março de 2015, e suportada nos fundamentos veiculados no parecer 

prévio favorável emitido pela Entidade Regional da Reserva Agrícola 

Nacional do Algarve, constante da deliberação transcrita na acta n.º 

565/2009, de 08 de Setembro de 2009, anexa ao ofício n.º 1195/ER-

RAN/2009, de 11 de Setembro de 2009. 

 
b) De acordo com o teor da referida acta n.º 565/2009, de 08 de Setembro 

de 2009, foi emitido parecer favorável relativamente à pretensão 

urbanística de “ampliação de construção existente em treze metros 

quadrados”. 

 
c) A pretensão urbanística submetida a licenciamento municipal, por seu 

turno, contemplou efectivamente a alteração e ampliação de edificação 

destinada a moradia, com a impermeabilização de apenas 13m2 de 

solos da RAN, na medida em que todas as demais incidências 

urbanísticas do projecto de arquitectura recaíram sobre solos já 

impermeabilizados, cadastrados e antropizados. 

  
d) A edificação originária existente no prédio da situação 14 traduzia-se, 

pois, numa construção anterior a 07 de Agosto de 1951, ostentando três 
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pisos, devidamente cadastrada através dos artigos matriciais urbanos 

n.ºs 656 (40m2), 657 (60m2) e 658 (82m2), conforme se infere das 

cadernetas prediais urbanas, plantas cadastrais, certidões municipais e 

registos fotográficos constantes dos processos instrutórios n.ºs 

365/2001, 366/2001 e 367/2001, correspondentes, respectivamente, aos 

artigos matriciais urbanos 658, 657 e 656. 

 
e) Contudo, em consonância com o exposto na informação técnica da 

Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística de 06 de Setembro de 

2019 (vide documento n.º 3 em anexo), as obras de alteração e 

ampliação licenciadas pelo Município de Silves representam uma 

intervenção urbanística de características específicas e distintas em 

função da sua incidência, ou não, em áreas urbanas cadastradas no 

prédio da situação 14, porquanto:  

 
i. A intervenção correspondente à ampliação da edificação pré-

existente destinada a habitação em 13m2, por implantar-se fora 

do limite do polígono da ocupação urbanística cadastrada e 

implicar a impermeabilização de solos da RAN, foi alvo do 

parecer prévio favorável da Entidade Regional da Reserva 

Agrícola Nacional do Algarve, constante da deliberação transcrita 

na acta n.º 565/2009, de 08 de Setembro de 2009, anexa ao 

ofício n.º 1195/ER-RAN/2009, de 11 de Setembro de 2009. 

 
ii. A intervenção que incidiu na ocupação em cave, por implantar-se 

no interior de um espaço delimitado por um polígono fechado, 

identificado no cadastro como sendo murado, adjacente à 

moradia no lado nascente e que integra a edificação, com a 

largura total de 27 metros, não carecia de parecer da Entidade 
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Regional da Reserva Agrícola Nacional do Algarve, por não 

implicar a impermeabilização de solos da RAN. 

 
iii. A intervenção que corresponde a uma segunda construção, com 

36m2, diz respeito a uma edificação destinada a estacionamento 

automóvel, localizada a sul da habitação e implanta-se sobre uma 

ocupação urbana cadastrada, definida por um polígono fechado e 

murado, motivo pelo qual as obras em causa não dependiam de 

parecer da Entidade Regional da Reserva Agrícola Nacional do 

Algarve, considerando que a implantação ocorre sobre um 

polígono cadastrado que definia uma edificação pré-existente, 

não havendo, por isso, lugar à impermeabilização de solos da 

RAN. 

 
f) Aliás, de acordo com o quadro resumo das áreas de edificação 

constante do ponto 5.4 da informação técnica da Divisão de 

Ordenamento e Gestão Urbanística de 06 de Setembro de 2019 (vide 

documento n.º 3 em anexo), facilmente se conclui que as obras de 

alteração e ampliação licenciadas pela autarquia incidiram sobre: 

 
 Edificação principal (habitação) com 192m2, pois que, apesar da 

área urbana cadastrada ascender a 182m2, a área total de 

implantação proposta no projecto de arquitectura é de 179,43m2, 

a qual veio a ser alvo de ampliação em 13m2, para fora do 

polígono de ocupação pré-existente, com a consequente 

alteração do uso agrícola de solos da RAN, autorizada por 

parecer prévio favorável da Entidade Regional da Reserva 

Agrícola Nacional do Algarve. 
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 Edificação secundária (garagem) com 36m2, dado que, apesar da 

área urbana cadastrada corresponder a 52m2, foi reduzida em 

16m2, pelo que, não havendo nova ocupação de solos da RAN, 

mas, antes, a devolução de solos para a RAN, não se justificava a 

obtenção de parecer prévio favorável da Entidade Regional da 

Reserva Agrícola Nacional do Algarve relativamente a esta 

intervenção.    

 
Por assim ser, não há fundamento para a tomada de posição proposta pela 

IGAMAOT, uma vez que as obras de alteração e ampliação licenciadas pelo 

Município de Silves incidiram, por um lado, sobre solos cadastrados como área 

urbana, e, por isso, já impermeabilizados e antropizados, em relação aos quais 

não se justificaria a obtenção da pronúncia prévia favorável da Entidade 

Regional da Reserva Agrícola Nacional do Algarve, e, por outro lado, sobre 

solos da RAN, ou seja, ainda não impermeabilizados, mas apenas na singela 

área de 13m2, cuja alteração de uso agrícola veio a ser autorizada por parecer 

prévio favorável daquela entidade administrativa.  

 
Pelo exposto, impõe-se, pois, concluir que não ocorreu qualquer aprovação de 

projecto de arquitectura e licenciamento urbanístico em desacordo com o 

parecer prévio favorável emitido pela Entidade Regional da Reserva Agrícola 

Nacional do Algarve, constante da deliberação transcrita na acta n.º 565/2009, 

de 08 de Setembro de 2009, anexa ao ofício n.º 1195/ER-RAN/2009, de 11 de 

Setembro de 2009. 

 
Assim, e ao contrário do afirmado pela IGAMAOT, a deliberação da Câmara 

Municipal de Silves de 18 de Março de 2015 não alterou, nem desrespeitou, em 

nada o sentido e o conteúdo do referido parecer prévio favorável da Entidade 

Regional da Reserva Agrícola Nacional do Algarve.  
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Em oposição, a IGAMAOT alega, na ficha de análise da situação 14 constante 

do volume II do projecto de relatório (páginas n.ºs 117 a 119), o seguinte: 

 
“Após várias notificações para entrega e rectificações de elementos, o projecto 

de arquitectura é deferido por deliberação camarária de 18 de Março de 2015, 

conforme carimbo aposto na informação técnica de 11 de Março de 2015, que 

sustentou esta aprovação (doc. de fls. 70 e 71). 

 
Dessa informação técnica destaca-se o seguinte, as certidões de construção 

prévias a 1951 dos 3 artigos urbanos e respectivas fotografias comprovativas 

da existência de 3 pisos, não constam do processo, e tendo por base as 

cadernetas prediais urbanas e a escritura de compra e venda, conclui-se que a 

preexistência detinha apenas 1 piso; o parecer da CCDR-Algarve, que 

consideram integrar o conceito de cave descrito pelo requerente, diz que “são 

admitidas caves quando totalmente enterradas ...(...)... e se implantem nas 

eventuais áreas afectas à ampliação do edifício”, porém, a cave não se 

encontra totalmente enterrada, nem se implanta nas áreas de ampliação 

autorizadas; e o parecer favorável da E.R.R.A.N. do Algarve foi para uma 

ampliação de habitação em 13m2 num total de 195m2 de implantação e não 

para uma ampliação de 93m2 (medida pela planta de implantação aprovada 

pela CMS) e uma segunda construção com 36m2 (doc. de fls. 57 a 61, 43 a 46, 

72 e 73 e 65). 

 
...(...)... 

 
“...as dimensões do projecto de arquitectura aprovado pela Câmara Municipal 

de Silves na deliberação de 18 de Março de 2015 não correspondem às 

dimensões do projecto aprovado pela E.R.R.A.N. do Algarve, referente a uma 

área impermeabilizada de 283,50m2 na moradia e 36m2 na construção mais a 
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sul, sendo ainda discrepantes com a área de implantação autorizada no alvará 

de obras de alteração e ampliação”. 

 
Atento o exposto, importa começar por referir que as certidões que atestam a 

existência de construções anteriores a 07 de Agosto de 1951 no prédio da 

situação 14 não constam, efectivamente, do processo de licenciamento das 

obras de alteração e ampliação de moradia (processo de obras particulares n.º 

554/2007), mas, sim, dos processos instrutórios n.ºs 365/2001, 366/2001 e 

367/2001, correspondentes, respectivamente, aos artigos matriciais urbanos 

658, 657 e 656 do referido prédio (vide documento n.º 4 em anexo). 

 
Note-se que aqueles processos estão instruídos com registos fotográficos da 

construção anterior a 1951, onde é possível comprovar a existência de três 

pisos (fls. 46 do processo n.º 365/2001, fls. 47 do processo n.º 366/2001 e fls. 

41 do processo n.º 367/2001), logo, ao contrário da conclusão firmada pela 

IGAMAOT com apoio em meras ilações ou presunções, a realidade material 

dos factos mostra-nos que a edificação pré-existente detinha três pisos e não 

um piso (vide documento n.º 4 em anexo). 

 
Mais, em face das plantas cadastrais expostas na informação técnica da 

Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística de 06 de Setembro de 2019, 

verifica-se que a cave representada no projecto de arquitectura aprovado por 

deliberação camarária de 18 de Março 2015 traduz-se num espaço destinado a 

área técnica, o que cumpre com o que vem dito no parecer da CCDR-Algarve 

vertido no seu ofício com a referência n.º S06679-201011-ORD, de 07 de 

Dezembro de 2010, uma vez que: 

 O espaço em causa destina-se a serviços técnicos; e, 

 Apresenta-se parcialmente enterrado, considerando que aproveita o 

desnível natural do solo e que se trata de um piso pré-existente, pois 
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que, através dos registos fotográficos existentes, é possível confirmar a 

existência deste piso, na medida em que são visíveis três pisos, ou seja, 

três níveis sobrepostos de vãos.                                                  

 
Não obstante, e incompreensivelmente, a IGAMAOT omite ainda que o parecer 

da CCDR-Algarve admite que possa existir um piso em cave com frente 

aparente, dado que o acesso a esse piso, por via do estacionamento 

automóvel, deverá ser garantido na fachada. 

 
E, por fim, da análise minuciosa de toda a documentação constante do 

processo de obras particulares n.º 554/2007, com particular acuidade para os 

elementos desenhados, cadernetas prediais urbanas, plantas cadastrais, 

registos fotográficos e certidões municipais a atestar a existência de 

construções anteriores a 07 de Agosto de 1951, chega-se ao quadro resumo 

das áreas de edificação constante do ponto 5.4 da informação técnica da 

Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística de 06 de Setembro de 2019, por 

via do qual se conclui que a intervenção urbanística licenciada pelo Município 

de Silves, no que respeita à impermeabilização de solos da RAN, se ateve ao 

limite da área total de ocupação avalizada no parecer favorável da Entidade 

Regional da Reserva Agrícola Nacional do Algarve. 

 
Sendo assim, não podemos concordar com a IGAMAOT, quando afirma que as 

dimensões do projecto de arquitectura aprovado por deliberação da Câmara 

Municipal de Silves de 18 de Março de 2015 não correspondem às dimensões 

do projecto aprovado pela Entidade Regional da Reserva Agrícola Nacional do 

Algarve, indo, assim, muito para além da área autorizada por essa entidade 

administrativa, dado que essa afirmação e conclusão parte de um pressuposto 

de facto errado, a saber, que toda a área ocupada pelas operações 

urbanísticas licenciadas integra a RAN, quando, em bom rigor e na verdade, do 
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projecto de arquitectura aprovado pela Câmara Municipal de Silves apenas 

resultou a impermeabilização de 13m2 de solos da RAN, em concordância com 

limite estipulado no parecer prévio favorável da Entidade Regional da Reserva 

Agrícola Nacional do Algarve.  

 
Por todo o exposto, conclui-se que a licença urbanística emitida pelo Município 

de Silves foi efectivamente precedida de consulta à Entidade Regional da 

Reserva Agrícola Nacional do Algarve, do mesmo modo que os actos 

administrativos de gestão urbanística que permitiram o seu deferimento 

mostram-se conformes com o sentido (favorável) e com o conteúdo e limites 

(ampliação da ocupação urbana existente em solos da RAN, em 13m2) do 

parecer emitido no âmbito daquela consulta. 

 
Ou seja, no caso concreto, as obras de alteração e ampliação licenciadas pelo 

Município de Silves não traduzem qualquer desvio ao conteúdo do parecer 

prévio favorável e vinculativo da Entidade Regional da Reserva Agrícola 

Nacional do Algarve. 

 
Logo, não se verifica, nos termos e para efeitos do disposto no artigo 68.º, 

alínea c), do RJUE, e no artigo 38.º do RJRAN, a nulidade dos actos 

administrativos que desembocaram na emissão dos títulos urbanísticos 

existentes a respeito da situação 14, e, em consequência, o Município de 

Silves é forçado a rejeitar o entendimento veiculado pela IGAMAOT, atendendo 

a que o mesmo se fundamenta em factos desconformes com a realidade.  

 
Deste modo, o que resulta da situação 14, para além de erros materiais de 

escrita nas áreas discriminadas nos títulos urbanísticos supra referenciados, 

que deverão merecer rectificação oficiosa nos termos do artigo 174.º do CPA, é 

a constatação da execução de obras à margem do projecto aprovado e sem 
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licença do Município de Silves, designadamente a construção de casa de 

madeira assente sobre blocos de cimento, com a área aproximada de 100m2, e 

de uma fossa em alvenaria, bem como a realização de trabalhos de 

remodelação de terrenos, com a criação de uma área impermeabilizada 

exterior com cerca de 1.000 m2. 

 
Perante tal circunstância, a autarquia promoveu a instauração do competente 

procedimento sancionatório para punição da conduta desconforme com a lei (a 

saber, a execução de obras sem licença municipal), assim como declarou a 

insusceptibilidade de legalização de tais obras, ordenando, por isso, a sua 

demolição e remoção, sem prejuízo da audiência prévia do interessado, nos 

termos do disposto no n.º 3 do artigo 106.º do RJUE (vide documento n.º 5 em 

anexo). 

 

2 - Situação 20 - Processo de Obras Particulares n.º 154/2011:  

 
No âmbito do processo de obras particulares n.º 154/2011, que incidiu sobre 

prédio urbano com a área total de 1.200m2, sito em Torre - Caliços, freguesia 

de Armação de Pêra, concelho de Silves, descrito na Conservatória do Registo 

Predial de Silves n.º 2125/20051117, e inscrito na matriz predial urbana sob o 

artigo n.º 862, foram emitidos pelo Município de Silves os seguintes títulos 

urbanísticos: 

 
 Alvará de licenciamento de obras de alteração n.º 99/2012, de 20 de 

Junho de 2012, respeitante a alteração e ampliação de moradia e muro 

de vedação, com uma área total de construção de 299,00m2; 

 
 Aditamento n.º 1 ao alvará de licenciamento de obras de alteração n.º 

99/2012, de 29 de Maio de 2015, respeitante a alteração e ampliação de 
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moradia, muros e construção de piscina, com uma área total de 

construção de 163,44m2; e, 

 
 Alvará de autorização de utilização n.º 90/2016, de 02 de Junho de 

2016, respeitante a habitação e piscina. 

 
Segundo a IGAMAOT, no prédio urbano em referência, detectou-se a 

realização de várias obras e intervenções levadas a efeito à revelia do projecto 

aprovado e licenciamento urbanístico emitido, nomeadamente a remodelação 

de terreno, com a criação de área pavimentada em redor da moradia e da 

piscina, com uma área total impermeabilizada de aproximadamente 750,00m2, 

repartidos pela habitação, piscina e pavimentos. 

 
Em adição, a IGAMAOT refere ainda que o projecto de arquitectura 

apresentado inicialmente pelo requerente do licenciamento urbanístico foi 

aprovado por deliberação da Câmara Municipal de Silves de 07 de Dezembro 

de 2011, em total desacordo com o parecer prévio favorável da Entidade 

Regional da Reserva Agrícola Nacional do Algarve, que consta da deliberação 

transcrita na acta n.º 95/2011, de 04 de Fevereiro de 2011. 

 
Em face desta conclusão, e compulsados todos os elementos documentais 

constantes dos autos do processo de obras particulares n.º 154/2011, verifica-

se o seguinte: 

 
a) O projecto de arquitectura referente à alteração e ampliação de moradia 

e muro de vedação, foi aprovado por deliberação camarária de 07 de 

Dezembro de 2011, exarada em informação técnica da Divisão de 

Gestão Urbanística de 28 de Novembro de 2011, e suportada nos 

fundamentos veiculados no parecer prévio favorável emitido pela 
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Entidade Regional da Reserva Agrícola Nacional do Algarve, constante 

da deliberação transcrita na acta n.º 95/2011, de 04 de Fevereiro 2011, 

anexa ao ofício n.º 114/ER-RAN/2011, de 07 de Fevereiro de 2011. 

 
b) De acordo com o teor da referida acta n.º 95/2011, de 04 de Fevereiro 

de 2011, foi emitido parecer favorável relativamente à pretensão 

urbanística de “alteração e ampliação da edificação existente, 

construção de piscina e muros, até uma área total de ocupação de 

299m2”. 

 
c) Em sede de apreciação técnica do projecto de arquitectura, foi aferida 

uma área de ampliação de moradia de 242.85m2, apesar do técnico 

autor do projecto de arquitectura ter mencionado na memória descritiva 

e justificativa do projecto que a ampliação era de 226,25m2. 

 
d) Em consequência, a informação técnica da Divisão de Gestão 

Urbanística de 28 de Novembro de 2011 assumiu a área de ampliação 

de moradia resultante das peças desenhadas do projecto, que perfazia 

242,85m2, em detrimento da área de ampliação de 226,25m2, 

mencionada na memória descritiva e justificativa. 

 
e) Sendo que, à área de ampliação apurada de 242,85m2, acrescentou-se 

apenas a área pré-existente de 56,50m2, em detrimento dos 72,00m2 

que derivavam da área da ruína registada na certidão da Conservatória 

do Registo Predial de Silves, devido à redução da mesma em 15,50m2, 

conforme proposta nas peças desenhadas apresentadas pelo 

requerente, apurando-se, assim, uma área total de 299m2 (ou seja, 

72,00m2 - 15,50m2 = 56,50m2 + 242,85m2 = 299m2), o que corresponde 
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à área total de ocupação deliberada favoravelmente pela Entidade 

Regional da Reserva Agrícola Nacional do Algarve. 

 
f) Atente-se que o parecer prévio favorável emitido pela Entidade Regional 

da Reserva Agrícola Nacional do Algarve, constante da deliberação 

transcrita na acta n.º 95/2011, de 04 de Fevereiro de 2011, anexa ao 

ofício n.º 114/ER-RAN/2011, de 07 de Fevereiro de 2011, não faz 

referência a uma área específica a ampliar do edificado pré-existente, 

antes preconiza apenas uma área total de ocupação de 299,00m2. 

 
Pelo exposto, impõe-se, pois, concluir que não ocorreu qualquer aprovação de 

projecto de arquitectura e licenciamento urbanístico em desacordo com o 

parecer prévio e favorável emitido pela Entidade Regional da Reserva Agrícola 

Nacional do Algarve, constante da deliberação transcrita na acta n.º 95/2011, 

de 04 de Fevereiro de 2011, anexa ao ofício n.º 114/ER-RAN/2011, de 07 de 

Fevereiro de 2011. 

 
Assim, e ao contrário do afirmado pela IGAMAOT, a deliberação da Câmara 

Municipal de Silves de 07 de Dezembro de 2011 não alterou, nem 

desrespeitou, em nada o sentido e o conteúdo do referido parecer prévio 

favorável da Entidade Regional da Reserva Agrícola Nacional do Algarve.  

 
Aliás, tanto assim é que, em cumprimento das deliberações da Câmara 

Municipal de Silves de 07 de Dezembro de 2011 e de 23 de Maio de 2012, foi 

deferido e emitido o alvará de licenciamento de obras de alteração n.º 99/2012, 

de 20 de Junho de 2012, referente a alteração e ampliação de moradia e muro 

de vedação, com uma área total de construção de 299,00m2, área essa 

idêntica à mencionada no parecer prévio favorável da Entidade Regional da 

Reserva Agrícola Nacional do Algarve acima já mencionado. 
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Em complemento do que acabamos de referir, e que resulta da minuciosa e 

cuidadosa análise dos elementos documentais constantes do processo de 

obras particulares n.º 154/2011, cumpre ainda salientar que, no decorrer da 

execução da operação urbanística titulada, foi apresentado um projecto de 

alterações, com vista à construção de piscina, com consequente redução da 

área da habitação anteriormente aprovada e constante do alvará de 

licenciamento de obras de alteração n.º 99/2012, de 20 de Junho de 2012. 

 
Nesse âmbito, e em face do teor dos respectivos elementos instrutórios 

carreados para o processo de obras particulares acima referenciado, resulta 

ainda assente a seguinte factualidade: 

 
a) Do projecto de alterações, aprovado por deliberação da Câmara 

Municipal de Silves de 27 de Agosto de 2014, vertida sobre informação 

técnica da Divisão de Gestão Urbanística de 05 de Agosto de 2014, 

resulta uma redução da área edificada da moradia, situando-se a 

mesma em 271m2, e construção de uma piscina com 28m2, permitindo, 

assim, não exceder a área total de ocupação de 299m2, conforme novo 

parecer favorável da Entidade Regional da Reserva Agrícola Nacional 

do Algarve, constante da deliberação plasmada na acta n.º 116/2014, 

em anexo ao ofício n.º OF/11214/2014/ERRAN/DRAPALG, de 24 de 

Fevereiro de 2014. 

 
b) Em consequência, foi emitido o aditamento n.º 1 ao alvará de 

licenciamento de obras de alteração n.º 99/2012, de 29 de Maio de 

2015, em consonância com o anteriormente referido; e, 

 
c) Por despacho da presidência de 20 de Maio de 2016, foi deferido a 

emissão do alvará de autorização de utilização n.º 90/2016, de 02 de 



 
                         

 

 
MUNICÍPIO DE SILVES 

 
 

63 

 

Junho de 2016, referente à habitação e piscina, documento esse que, 

provavelmente por lapso decorrente de erro material de escrita, ostenta 

uma área de construção de habitação de 279m2, quando deveria constar 

uma área de construção de habitação de 271m2, situação que irá ser 

oportunamente corrigida, nos termos e de acordo com o disposto no 

artigo 174.º do CPA. 

 
Em contraposição, e a respeito da presente matéria, a IGAMAOT limita-se a 

alegar, na ficha de análise da situação 20 constante do volume II do projecto de 

relatório (páginas n.ºs 163 e 167), o seguinte: 

 
“O parecer da E.R.R.A.N. do Algarve é favorável à pretensão de “alteração e 

ampliação da edificação existente, construção de piscina e muros até uma área 

total de ocupação de 299m2”, mediante deliberação transcrita na acta n.º 

95/2011, de 04 de Fevereiro de 2011 (documento de fls. 14 e 15). 

 
…(…)… 

 
O projecto de arquitectura é deferido por deliberação camarária de 07 de 

Dezembro de 2011, conforme carimbo aposto na informação técnica de 28 de 

Novembro de 2011, com base no teor da informação técnica de 06 de Outubro 

de 2011 (documento de fls. 31 a 33). 

 
Sobre a última informação técnica atente-se ao facto de esta aludir a uma 

ampliação de 242,85m2, valor que em momento algum é referido, e de, em 

parte, suportar a sua proposta de aceitação no parecer favorável da E.R.R.A.N. 

do Algarve para uma ampliação, construção de piscina e muros. 

 
Constata-se, assim, que o projecto aprovado pela CMS está em total 

desacordo com o aprovado pela E.R.R.A.N. do Algarve”. 
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…(…)… 

 
“A deliberação por ser contrária ao consignado no parecer da E.R.R.A.N. do 

Algarve, fá-la enfermar de invalidade, a qual fulmina a deliberação camarária 

de 07 de Dezembro de 2011 com o vício de nulidade, conforme se encontra 

consagrado no n.º 3 do artigo 47.º do RJUE”.  

 
Como é bom de ver, para além de ser invocada uma norma legal (v.g. artigo 

47.º, n.º 3, do RJUE) que não habilita de todo a conclusão jurídica formulada, 

efectua-se uma análise equivocada e desacertada dos factos apurados, o que 

inquina de ilegalidade qualquer decisão de concordância proferida com base na 

presente recomendação e proposta da IGAMAOT, visto que tanto uma como a 

outra se mostram eivadas de erro nos seus pressupostos de facto. 

 
Ora, repare-se que a Entidade Regional da Reserva Agrícola Nacional do 

Algarve limitou-se, perante a pretensão urbanística do requerente, a emitir 

parecer favorável à alteração do uso de solos agrícolas para uma área total de 

ocupação de 299m2 (cfr. acta n.º 95/2011, de 04 de Fevereiro de 2011), sem 

destrinçar especificamente qual a área concreta associada a cada uma das 

operações urbanísticas que materializam a proposta urbanística. 

 
Por outro lado, o projecto de arquitectura submetido a apreciação municipal foi 

aprovado através da deliberação da Câmara Municipal de Silves de 07 de 

Dezembro de 2011, aposta sobre informação técnica de 28 de Novembro de 

2011, que, por seu turno, faz referência a uma anterior informação técnica do 

mesmo serviço, datada de 06 de Outubro de 2011, que faz menção expressa 

ao parecer favorável da Entidade Regional da Reserva Agrícola Nacional do 

Algarve, respeitante à pretensão urbanística até uma área total de ocupação de 

299m2. 
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Por sua vez, a área de ampliação da moradia de 242,85m2 infere-se da análise 

técnica de todos os elementos que corporizam o projecto de arquitectura 

apresentado pelo requerente e atém-se no limite da área total de ocupação 

avalizada pela Entidade Regional da Reserva Agrícola Nacional do Algarve. 

 
Sendo assim, afigura-se precipitada e temerária a afirmação segundo a qual 

“constata-se, assim, que o projecto aprovado pela CMS está em total 

desacordo com o aprovado pela E.R.R.A.N. do Algarve”, na medida em que, 

por via da deliberação da Câmara Municipal de Silves de 07 de Dezembro de 

2011, respeitou-se o parecer prévio favorável emitido por aquela entidade, do 

mesmo modo que, a final de todo o procedimento administrativo que culminou 

com a emissão do aditamento ao alvará de licenciamento de obras inicial, a 

realidade urbanística licenciada pela autarquia vai ao encontro do sentido e 

limites de todos os pareceres que foram emitidos pela Entidade Regional da 

Reserva Agrícola Nacional do Algarve a respeito da presente situação. 

 
Em síntese, não apenas as licenças urbanísticas emitidas pelo Município de 

Silves foram efectivamente precedidas de consultas à Entidade Regional da 

Reserva Agrícola Nacional do Algarve, como os actos administrativos de 

gestão urbanística que as suportam mostram-se conformes com o sentido 

(favorável) e com o conteúdo e limites (área total de ocupação de 299m2) dos 

pareceres emitidos no âmbito daquelas consultas. 

 
Ou seja, no caso concreto, as operações urbanísticas licenciadas pelo 

Município de Silves não traduzem qualquer desvio ao conteúdo de parecer 

prévio favorável e vinculativo da Entidade Regional da Reserva Agrícola 

Nacional do Algarve. 
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Por conseguinte, não se verifica a nulidade dos actos administrativos 

praticados no âmbito do licenciamento da operação urbanística correspondente 

à situação 20, nos termos e para efeitos do disposto no artigo 68.º, alínea c), 

do RJUE, e no artigo 38.º do RJRAN, e, em consequência, o Município de 

Silves é forçado a rejeitar o entendimento veiculado pela IGAMAOT, atendendo 

a que o mesmo se fundamenta em factos desconformes com a realidade e em 

normas legais sem qualquer aplicação ao caso sub judice.  

 
Nesta senda, o que resulta da situação 20, é apenas a constatação da 

execução de algumas obras à margem do projecto aprovado e sem licença do 

Município de Silves, designadamente a remodelação de terrenos, com a 

criação de uma área pavimentada em torno da moradia e da piscina, e a 

construção de um anexo e canteiro confinante ao alçado lateral da moradia. 

 
Perante tal circunstância, a autarquia promoveu a instauração do competente 

procedimento sancionatório para punição da conduta desconforme com a lei (a 

saber, a execução de obras sem licença municipal), assim como intimou os 

interessados à apresentação de projecto de legalização, no prazo de 30 dias, 

devidamente instruído com parecer favorável da Entidade Regional da Reserva 

Agrícola Nacional do Algarve, emitido ao abrigo e para efeitos do disposto nos 

artigos 22.º e 23.º do RJRAN, e que assegure o cumprimento do disposto no 

artigo 27.º-T do regulamento do PDM de Silves (vide documento n.º 6 em 

anexo). 

 
Recomendação: c) “Informar, no prazo concedido para a realização da 

audiência dos interessados, esta Inspecção-Geral sobre a fase em que se 

encontram os processos de legalização das situações 2 e 7”. 
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Em cumprimento desta recomendação, o Município de Silves informa o 

seguinte: 

 
1 - A situação 2 constitui o objecto do processo de obras particulares n.º 

01/2017/260, e reporta-se ao licenciamento das obras de ampliação de um 

espaço destinado a adega, em 100m2, e à legalização das obras de construção 

de dois anexos (apoio à exploração agrícola, destinado a protecção do 

cabeçote de rega, com 50m2, e abrigo para equídeos, com 60m2). 

 
Em virtude da ocupação de solos da RAN, a Entidade Regional da Reserva 

Agrícola Nacional do Algarve emitiu parecer favorável à pretensão urbanística, 

que foi transmitido ao Município de Silves através do ofício com a referência n.º 

OF/4614/2018/ERRAN/DRAPALG, de 23 de Novembro de 2018. 

 
Em ordem a dar cumprimento ao solicitado pela IGAMAOT, os serviços 

técnicos da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística elaboraram uma 

informação técnica, datada de 19 de Agosto de 2019, que versa sobre o 

andamento do processo supra melhor identificado e que contém uma avaliação 

técnica acerca do enquadramento legal das operações urbanísticas a licenciar 

e das que foram erigidas à revelia de qualquer prévio licenciamento municipal, 

e que, por essa razão, estão por legalizar. 

 
Assim, de acordo com a referida informação técnica (vide documento n.º 7 em 

anexo), o requerente apresentou um requerimento com o registo n.º 20958, de 

14 de Junho de 2019, por via do qual juntou aos autos processuais vários 

elementos documentais com o propósito de satisfazer o requestado na 

informação técnica da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística de 06 de 

Março de 2019, e, desse modo, dar cumprimento ao despacho do Vereador 

Permanente da Câmara Municipal de Silves de 07 de Março de 2019. 
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Por outro lado, alega-se na mesma informação técnica que a pretensão 

urbanística em apreciação possui enquadramento nas disposições do 

regulamento do PDM de Silves, alusivas à “Edificação em Solo Rural”, nos 

seguintes termos e condições: 

 
 O licenciamento das obras de ampliação de edificação, que beneficia de 

certidão emitida ao abrigo do artigo 18.º do Sistema de Indústria 

Responsável (SIR), para instalação de uma adega em compartimento 

anteriormente destinado a garagem da habitação, tem amparo no 

disposto na alínea d) do n.º 4 do artigo 27.º-T do regulamento do PDM 

de Silves; e, 

 
 A legalização das obras de construção de dois anexos com 50m2 e 

60m2, que beneficia de parecer favorável da DRAP-Algarve, constante 

de ofício com a referência n.º OF/3451/2018/DL/DRAPALG, de 20 de 

Agosto de 2018, e que confirma a existência de uma exploração agro-

pecuária licenciada e em plena actividade no prédio que suporta a 

situação em apreciação, considerando ainda como fundamentais para a 

prossecução da actividade agro-pecuária a construção das edificações 

de apoio destinadas a cabeçotes de rega e a abrigo de equídeos, tem 

enquadramento nas disposições do artigo 27º-S do regulamento do 

PDM de Silves. 

 
Assim sendo, por despacho do Vereador Permanente de 19 de Agosto de 2019 

(vide documento n.º 7 em anexo) foi ordenada a remessa do processo de obras 

particulares n.º 01/2017/260 à arquitecta municipal responsável pela sua 

apreciação técnica, para convalidação do enquadramento explanado na 

informação técnica da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística de 19 de 

Agosto de 2019, e eventual submissão do projecto de arquitectura a aprovação 
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da Câmara Municipal de Silves, com a consequente prossecução dos trâmites 

processuais inerentes à emissão dos títulos de alvará de licenciamento e de 

legalização de obras e posterior alvará de autorização de utilização do 

edificado. Pelo que aguarda-se, por ora, a emissão da referida informação 

técnica. 

 
2 - A situação 7 constitui o objecto do processo de obras particulares 

01/2016/109, no âmbito do qual foram emitidos o alvará de licenciamento de 

obras de alteração e ampliação n.º 147/2017 e o alvará de autorização de 

utilização n.º 115/2018, os quais referem-se à mesma habitação com 2 pisos 

acima da cota de soleira, área de implantação de 191,6m2 e área de 

construção de 282,15m2, situada em prédio rústico sito em Barradinha ou 

Aivados, União de Freguesias de Alcantarilha e Pêra, concelho de Silves. 

 
Contudo, conforme participação da fiscalização municipal de 14 de Março de 

2019, e registos fotográficos anexos à mesma, foram executadas, sem o 

devido licenciamento municipal, as seguintes estruturas pré-fabricadas, 

assentes sobre betão: 

 Cavalariça com 12 metros x 6 metros; 

 Cavalariça com 9 metros x 3 metros; 

 Armazém com 24 metros x 25 metros; 

 Casa com 25 metros x 5 metros; 

Sendo que à data encontrava-se ainda em construção uma piscina com área 

de 50m2. 

 
Por outro lado, considerando o relatado no projecto de relatório da IGAMAOT, 

foi realizada uma vistoria por parte da DRAP-Algarve aos 14 de Fevereiro de 

2017, onde esta entidade constatou várias obras e intervenções não agrícolas 

para as quais não foi pedido parecer prévio pelo requerente, designadamente: 
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 Impermeabilização de 180m2 com ladrilhos na frente da moradia; 

 Ocupação de solo com brita espalhada em 350m2; e, 

 Obras de construção de um anexo e uma boxe para cavalos, que 

ocupam respectivamente 20m2 e 12m2. 

 
Conforme afiançado pela IGAMAOT no seu projecto de relatório, as acções de 

fiscalização realizadas pela DRAP-Algarve e pelo Município de Silves 

apresentam clivagens de contabilização das intervenções urbanísticas 

existentes no prédio em referência, cuja confirmação justificaria a realização de 

nova deslocação ao local pela fiscalização municipal, de modo a clarificar a 

identificação das realidades urbanísticas existentes no local, para posterior 

articulação com a DRAP-Algarve, na medida em que desta validação depende, 

sobretudo, a determinação das medidas de reposição da legalidade a decretar. 

 
Pelo que, devido às dissonâncias entre as obras descritas na participação da 

fiscalização municipal de 14 de Março de 2019, e as obras identificadas pela 

fiscalização levada a efeito pela DRAP-Algarve em 14 de Fevereiro de 2017, 

conforme consta relatado na ficha da situação 7 constante do volume II do 

projecto de relatório da IGAMAOT, os serviços técnicos da Divisão de 

Ordenamento e Gestão Urbanística elaboraram informação em 13 de Agosto 

de 2019 (vide documento n.º 8 em anexo), propondo que a fiscalização 

municipal efectuasse um levantamento rigoroso de todo o existente ocupando 

solos da RAN no prédio em referência, designadamente: 

a) O tipo de obras executadas, com e sem licenciamento; 

b) As suas medidas e áreas; 

c) Os seus usos; e, 

d) O número total de obras existentes. 
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Para que resulte clara a identificação das operações urbanísticas existentes no 

local, em ordem a possibilitar a apreciação da sua susceptibilidade de 

legalização e consequente aplicação de medidas de reposição da legalidade 

urbanística, nos termos e para efeitos do disposto no artigo 102.º, n.ºs 1, alínea 

a), e 2, do RJUE, foi determinado, por despachos do Vereador Permanente da 

Câmara Municipal de Silves de 13 de Agosto de 2019 (vide documento n.º 8 

em anexo), o seguinte: 

 
1) A remessa do processo à fiscalização municipal, para os efeitos e fins 

propostos na informação técnica da Divisão de Ordenamento e Gestão 

Urbanística de 13 de Agosto de 2019, anexando aos autos um relatório 

da acção de fiscalização, acompanhado de registos fotográficos; e, 

 
2) O embargo de operações urbanísticas que estejam em curso e/ou não 

concluídas, que não disponham do devido licenciamento municipal, nos 

termos e de acordo com o disposto no artigo 102.º-B, n.º 1, alínea a), do 

RJUE.  

 
A fiscalização municipal efectuou o levantamento da totalidade das operações 

urbanísticas existentes no prédio da situação 7, conforme relatório datado de 

04 de Setembro de 2019, e executou o embargo das obras em curso sem o 

devido licenciamento municipal (vide documento n.º 9 em anexo). 

 
Nesse seguimento, e em cumprimento do despacho do Vereador Permanente 

da Câmara Municipal de Silves de 05 de Setembro de 2019, foi devolvido o 

processo aos serviços técnicos da Divisão de Ordenamento e Gestão 

Urbanística para apreciação da susceptibilidade de legalização das operações 

urbanísticas irregulares e apresentação de proposta de aplicação de medidas 

de reintegração da legalidade urbanística, nos termos e para efeitos do 
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disposto no artigo 102.º, n.ºs 1, alínea a), e 2, do RJUE (vide documento n.º 9 

em anexo). 

 
Recomendação: d) “Proceder ao levantamento da totalidade das intervenções 

com incidência na RAN nos terrenos a que aludem as situações 7, 9, 12, 18 e 

27, por forma a possibilitar a esta Inspecção-Geral o seu posterior 

acompanhamento”. 

 
Em cumprimento da presente recomendação, o Município de Silves promoveu, 

até ao presente momento, as seguintes diligências: 

 
1 - No que respeita à situação 7, conforme acima acabamos de esclarecer, por 

despacho do Vereador Permanente da Câmara Municipal de Silves de 13 de 

Agosto de 2019, exarado sobre informação técnica da Divisão de Ordenamento 

e Gestão Urbanística de 13 de Agosto de 2019, foi emanada ordem para que a 

fiscalização municipal procedesse ao levantamento rigoroso da totalidade das 

intervenções urbanísticas existentes (número total e tipo de obras executadas, 

medidas, áreas e usos) no prédio da situação 7 (vide documento n.º 8 em 

anexo).  

 
Em 04 de Setembro de 2019, a fiscalização municipal efectuou o levantamento 

da totalidade das operações urbanísticas existentes no prédio em referência, 

conforme relatório da respectiva diligência, e executou o embargo das obras 

em curso sem o devido licenciamento municipal (vide documento n.º 9 em 

anexo). 

 
Em consequência, por despacho do Vereador Permanente da Câmara 

Municipal de Silves de 05 de Setembro de 2019, os serviços técnicos da 

Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística foram encarregues de proceder 
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à ponderação da susceptibilidade de legalização das operações urbanísticas 

irregulares e consequente apresentação de proposta de aplicação de medidas 

de reintegração da legalidade urbanística, nos termos e para efeitos do 

disposto no artigo 102.º, n.ºs 1, alínea a), e 2, do RJUE (vide documento n.º 9 

em anexo). 

 
2 - Quanto à situação 9, cujos antecedentes constam do processo de obras 

particulares n.º 59/2010, foi determinado, por despacho do Vereador 

Permanente da Câmara Municipal de Silves de 13 de Agosto de 2019, exarado 

sobre informação técnica da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística de 

13 de Agosto de 2019 (vide documento n.º 10 em anexo), a deslocação da 

fiscalização municipal ao prédio da referida situação, para proceder ao 

levantamento rigoroso da totalidade das intervenções urbanísticas aí existentes 

(número total e tipo de obras executadas, medidas, áreas e usos). 

 
Sendo que, em 05 de Setembro de 2019, foi efectuado o levantamento da 

realidade urbanística existente no prédio da situação 9, conforme relatório de 

fiscalização e respectivos registos fotográficos (vide documento n.º 11 em 

anexo). 

 
Pelo que, em cumprimento do despacho do Vereador Permanente da Câmara 

Municipal de Silves de 06 de Setembro de 2019, foi determinado aos serviços 

técnicos da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística a avaliação da 

susceptibilidade de legalização das operações urbanísticas irregulares e 

apresentação de proposta de aplicação de medidas de reintegração da 

legalidade urbanística, nos termos e para efeitos do disposto no artigo 102.º, 

n.ºs 1, alínea a), e 2, do RJUE (vide documento n.º 11 em anexo). 
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3 - Relativamente à situação 12, por despacho do Vereador Permanente da 

Câmara Municipal de Silves de 31 de Julho de 2019, apoiado nos fundamentos 

de facto e de direito veiculados em informação técnica da Divisão de 

Ordenamento e Gestão Urbanística de 29 de Julho de 2019 (vide documento 

n.º 12 em anexo), foi determinado o seguinte: 

 
a) A insusceptibilidade de legalização das diversas construções e obras 

realizadas nos prédios da situação 12, sitos em Vale de Margem, União 

de Freguesias de Alcantarilha e Pêra, concelho de Silves, 

designadamente: 

 As obras de construção de telheiros, terraços e tanque em 

alvenaria; 

 As obras de instalação de casas de madeira; e, 

 As obras de alteração de fachada de construção pré-existente.  

Uma vez que essas operações urbanísticas não se mostram 

enquadráveis nos artigos 27.º-Q, 27.º-R, 27.º-S ou 27.º-T do 

regulamento do PDM de Silves, e, como tal, deve prevalecer a proibição 

de edificação em solo rural, consagrada actualmente no n.º 1 do artigo 

27.º-P do regulamento do PDM de Silves. 

 
b) E, em consequência, com apoio no disposto nos artigos 102.º, n.º 2, 

alíneas e) e f), e 106.º, n.º 1, do RJUE, foi manifestada a intenção de 

proferir ordem de demolição e remoção, com vista à reposição dos 

prédios em referência nas condições em que se encontravam antes da 

data do início da execução de todas as obras supra descritas, no prazo 

de 40 dias, embora sem prejuízo da audiência prévia da interessada, na 

pessoa do seu representante legal, facultando-se para o efeito o prazo 

de 15 dias, de acordo com o disposto no n.º 3 do artigo 106.º do RJUE. 
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Na sequência da sua notificação postal quanto ao teor do despacho do 

Vereador Permanente da Câmara Municipal de Silves de 31 de Julho de 2019 

e da informação técnica da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística de 

29 de Julho de 2019, a interessada apresentou, em sede de audiência prévia, 

uma exposição com o registo n.º 30.403, de 05 de Setembro de 2019 (vide 

documento n.º 13 em anexo), que vai ser analisada pelos serviços técnicos da 

Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, para os devidos efeitos com 

vista à reposição da legalidade urbanística. 

 
4 - Em relação à situação 18, por despacho do Vereador Permanente datado 

de 26 de Julho de 2019, foi ordenado à fiscalização municipal que procedesse 

ao levantamento da totalidade das operações urbanísticas existentes em vários 

prédios rústicos localizados em Boavista e Areias, União de Freguesias de 

Alcantarilha e Pêra, concelho de Silves, o que veio a culminar na elaboração do 

relatório de fiscalização que ora se junta em anexo como documento n.º 14. 

 
Nesta senda, e em cumprimento do despacho do Vereador Permanente da 

Câmara Municipal de Silves de 07 de Agosto de 2019, os serviços técnicos da 

Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística procederam à avaliação da 

susceptibilidade de legalização das operações urbanísticas identificadas no 

relatório de fiscalização de 06 de Agosto de 2019, conforme se infere do teor 

da informação técnica datada de 19 de Agosto de 2019 (vide documento n.º 15 

em anexo). 

 
Em 02 de Setembro de 2019, por despacho do Vereador Permanente da 

Câmara Municipal de Silves - cujo teor se dá aqui por integralmente transcrito - 

foi determinado a aplicação de várias medidas de reposição da legalidade 

urbanística (vide documento n.º 15 em anexo), nomeadamente a demolição e 

remoção da generalidade das operações urbanísticas existentes no prédio da 
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situação 18, sem prejuízo da audiência prévia da interessada, no prazo de 15 

dias úteis, nos termos e de acordo com o disposto no n.º 3 do artigo 106.º do 

RJUE.  

 
5 - Por fim, no que respeita à situação 27, os serviços técnicos da Divisão de 

Ordenamento e Gestão Urbanística elaboraram uma informação técnica em 22 

de Agosto de 2019, onde se propõe o levantamento rigoroso da totalidade das 

operações urbanísticas existentes no prédio da referida situação, sito em 

Ferrarias, União de Freguesias de Algoz e Tunes, concelho de Silves (vide 

documento n.º 16 em anexo). 

 
É que, em face do relatado no projecto de relatório da IGAMAOT, aventou-se 

fundadamente a possibilidade de existirem no prédio em referência diversas 

edificações e ocupações de solos da RAN sem qualquer licenciamento 

municipal, assim como várias discrepâncias de áreas em relação às operações 

urbanísticas que foram licenciadas por esta edilidade em 2003, 2012 e 2015, 

no âmbito dos processos de obras particulares n.ºs 862/2003, 136/2012 e 

42/2015. 

 
Pelo que, perante a existência de dissonâncias entre as obras licenciadas pelo 

Município de Silves e as obras referidas no projecto de relatório da IGAMAOT a 

respeito da situação 27, foi determinado, por despacho do Vereador 

Permanente da Câmara Municipal de Silves de 22 de Agosto de 2019 (vide 

documento n.º 16 em anexo), que a fiscalização municipal procedesse ao 

levantamento rigoroso da totalidade das operações urbanísticas existentes no 

prédio em referência, designadamente: 

 O tipo de obras executadas; 

 As suas medidas e áreas; 

 Os seus usos;  
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 O número total de obras existentes; e, 

 A identificação das obras licenciadas ou não licenciadas. 

 
Pretende-se, assim, que resulte clara a identificação das operações 

urbanísticas existentes no local, em ordem a possibilitar a apreciação da sua 

susceptibilidade de legalização e consequente aplicação de medidas de 

reposição da legalidade urbanística, nos termos e para efeitos do disposto no 

artigo 102.º, n.ºs 1, alínea a), e 2, do RJUE. 

 
Contudo, aguarda-se, por ora, o cumprimento pela fiscalização municipal do 

despacho do Vereador Permanente da Câmara Municipal de Silves de 22 de 

Agosto de 2019, exarado sobre informação técnica da Divisão de Ordenamento 

e Gestão Urbanística, com a mesma data. 

 
Recomendação: e) “Dar nota, no prazo de 60 dias após o envio do relatório 

homologado, da tramitação dos processos de contra-ordenação entretanto 

desenvolvida no tocante às situações 1 a 3, 5 a 9, 11 a 15, 17 a 19, 21 a 24, 

26, 27, 29 e 30, em cumprimento do disposto no artigo 41.º do RJRAN”. 

 
É certo que, nos termos do artigo 41.º, n.º 1, do RJRAN, a instrução dos 

processos de contraordenações tipificadas no RJRAN é da competência das 

Direcções Regionais de Agricultura e Pescas e dos municípios; o que significa 

que, em abstracto, tanto a DRAP-Algarve, como o Município de Silves, 

possuem competência para instaurar qualquer processo contra-ordenacional 

referente aos ilícitos tipificados no artigo 39.º do RJRAN, bem como proceder à 

instrução desse mesmo processo. 

 
A este respeito, o artigo 54.º do Regime Geral das Contra-Ordenações e 

Coimas (aprovado pelo Decreto-Lei n.º 433/82, de 27 de Outubro, com as 
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posteriores alterações legais) estabelece que o processo de contra-ordenação 

inicia-se oficiosamente por participação das autoridades policiais ou 

fiscalizadoras ou mediante denúncia particular (n.º 1) e que “a autoridade 

administrativa procederá à sua investigação e instrução, finda a qual arquivará 

o processo ou aplicará uma coima” (n.º 2).  

 
Ora, do teor das fichas de análise de cada uma das situações irregulares que 

corporizam o volume II do projecto de relatório, depreende-se que, na 

sequência de interpelação da IGAMAOT, a DRAP-Algarve encetou os 

procedimentos necessários para que fosse levada a cabo uma acção de 

fiscalização do cumprimento do RJRAN em cada um dos locais reportados, e, 

em consequência, despoletados os processos contra-ordenacionais que se 

impusessem por força do previsto nos artigos 39.º e 41.º, n.º 1, do RJRAN. 

 
Consequentemente, ainda que, em abstracto, possa fazer sentido afirmar a 

competência municipal prevista no artigo 41.º, n.º 1, do RJRAN, temos para 

nós que, em concreto, não haverá justificação para o Município de Silves 

proceder ao levantamento de participações pela alegada prática dos ilícitos 

contra-ordenacionais tipificados no artigo 39.º do RJRAN, quando se infere das 

informações recolhidas pela IGAMAOT que a própria DRAP-Algarve já encetou 

procedimentos de fiscalização e levantou as referidas participações. 

 
Neste contexto, o que a IGAMAOT está a fomentar, através da presente 

recomendação, é a litispendência de procedimentos contra-ordenacionais, na 

medida em que impõe ao Município de Silves o levantamento de participações 

e a correspondente instrução de processos de contra-ordenação para um 

conjunto de situações transgressoras do RJRAN que já mereceram essa 

atenção por parte da DRAP-Algarve. 
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Note-se que, na recomendação exarada na alínea c) do ponto 109. do volume I 

do projecto de relatório, faz-se menção ao facto da DRAP-Algarve já ter 

levantado participações da alegada prática de ilícitos contra-ordenacionais 

tipificados no artigo 39.º do RJRAN, relativamente a várias situações 

irregulares para as quais a IGAMAOT pretende que o Município de Silves faça 

o mesmo e quando é certo que a intervenção da DRAP-Algarve terá incidido 

sobre todas as ocorrências alvo de interpelação da equipa inspectiva. 

  
Ora, haverá litispendência procedimental quando existe uma repetição de um 

procedimento sancionatório, estando um anterior ainda em curso (pendente). O 

procedimento contra-ordenacional, em bom rigor, repete-se quando se 

despoleta um procedimento idêntico a outro, para investigar e decidir a prática 

do mesmo ilícito, por parte do mesmo sujeito, fundado no mesmo 

acontecimento histórico. 

 
Acontece que, a litispendência procedimental é concebida como um 

pressuposto procedimental negativo, ligado ao objecto do processo, que tem 

por fim evitar que a Administração Pública seja colocada na alternativa de 

contradizer ou reproduzir uma decisão administrativa anterior. Tal como a 

configuramos, a litispendência emerge como um caso de patologia 

procedimental, por nada justificar a pendência simultânea de dois 

procedimentos idênticos quanto aos sujeitos, ao objecto e ao fim visado com a 

sua instauração. 

 
Efectivamente, a tutela da coerência e da segurança jurídica não podem 

consentir a existência de procedimentos contra-ordenacionais litispendentes, 

não só para se evitar a prática repetida e inútil de actos procedimentais, como 

sobremaneira para se acautelar a adopção de soluções divergentes ou mesmo 

contraditórias para o mesmo caso.  
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Daí que, por norma, a lei procure banir o fenómeno da litispendência, através 

da eliminação de um dos procedimentos, normalmente o proposto em segundo 

lugar, por ser este que, na maior parte das vezes, representa a prática de um 

acto inútil e não consentido por lei (cfr. artigos 577.º, alínea i), 580.º, 581.º e 

582.º do Código de Processo Civil, aplicáveis subsidiariamente no domínio do 

processo contra-ordenacional, por via da aplicação conjugada do disposto nos 

artigos 41.º do RGCC e do artigo 4.º do Código de Processo Penal). 

 
Assim sendo, e de modo a evitar: 

 
 A duplicação de actos, formalidades e diligências, que coloquem em 

causa a desburocratização imanente ao princípio procedimental da boa 

administração fundada na economia processual ou de meios (cfr. artigo 

5.º do CPA); e, 

 
 A possível existência de decisões administrativas contraditórias ou 

incongruentes, atentatórias da certeza e segurança jurídicas, do fim útil 

dos processos de contra-ordenação (resolução efectiva e definitiva da 

questão procedimental) e do próprio prestígio da actuação da 

Administração Pública,   

   
Sugere-se que a IGAMAOT emende a mão, eliminando a presente 

recomendação dirigida ao Município de Silves, uma vez que a mesma não faz 

qualquer sentido num contexto em que a DRAP-Algarve tomou as rédeas da 

situação, activando, em antecipação à intervenção da autarquia, todos os 

procedimentos sancionatórios a que haja lugar por via da aplicação do RJRAN. 

 
Sublinhe-se que não basta que o “caminho” seja percorrido mediante a 

instauração dos procedimentos contra-ordenacionais a que haja lugar por força 
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da aplicação da lei em abstracto, é também necessário que o resultado final 

que se visa alcançar em concreto percorrendo o referido caminho, que culmina 

com a emanação da decisão conclusiva do procedimento sancionatório, mostre 

um conteúdo ou objecto material conforme ao princípio da boa administração, 

sob pena de nos confrontarmos com uma realidade susceptível de contender 

com a legalidade da presente recomendação da IGAMAOT. 

 
Não interessa tanto se quem instaura o procedimento contra-ordenacional é a 

DRAP-Algarve ou o Município de Silves, mas, antes, garantir que não haja a 

duplicação de procedimentos sancionatórios devido à presente recomendação 

da IGAMAOT, que se mostra manifestamente despropositada e burocratizante, 

atendendo aos procedimentos administrativos de cariz sancionatório entretanto 

instaurados pela DRAP-Algarve e ao pretenso efeito útil que se visa alcançar 

com a repetição de tais actos pelo Município de Silves, suscitando situações de 

litispendência legalmente repudiáveis. 

 
Quanto muito, e considerando tudo o que acima ficou dito, poderia exigir-se do 

Município de Silves a prestação de colaboração e auxílio administrativo à 

DRAP-Algarve, no âmbito da instrução dos processos de contra-ordenação 

decorrentes das situações irregulares em solos da RAN avaliadas pela 

IGAMAOT, sempre que tal se mostrasse necessário, nos termos e para efeitos 

do estatuído no artigo 54.º, n.º 3, do RGCC, e no artigo 66.º do CPA. 

 
Assim sendo, consideramos que a IGAMAOT deverá eliminar a presente 

recomendação, com justificação nos fundamentos de facto e de direito supra 

invocados.   
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Recomendação: f) “Colaborar com a DRAP-Algarve na promoção das acções 

de cessação e de reposição previstas nos artigos 43.º e 44.º do RJRAN, nas 

situações 1 a 3, de 5 a 13, de 15 a 19 e de 21 a 30”. 

 
O Município de Silves nada tem a opor a esta recomendação, embora a 

mesma se afigure redundante, na medida em que, estando a autarquia 

vinculada ao princípio da legalidade (cfr. artigo 266.º, n.º 2, da CRP, e artigo 

3.º, n.º 1, do CPA), não deixará - nunca - de exercer as suas competências em 

matéria de reposição da legalidade urbanística: 

 
a) Seja por iniciativa própria, por via da aplicação dos normativos 

constantes do RJUE e do RMUE do Município de Silves, tendo, aliás, já 

encetado diligências nesse mesmo sentido, que mais abaixo iremos 

demonstrar no ponto 4. do presente contraditório; e, 

 
b) Seja por via da prestação de colaboração e auxílio administrativo à 

DRAP-Algarve, nos termos e ao abrigo do disposto no artigo 44.º, n.ºs 2 

e 3, do RJRAN, isto é, executando as operações materiais necessárias à 

reposição da situação anterior à infracção, quando tal reposição 

corresponder à conformação com a legislação aplicável e os 

responsáveis não a tenham efectuado voluntariamente. 

 
Neste último caso, faz-se notar que a intervenção municipal depende do 

preenchimento de um conjunto de pressupostos procedimentais prévios 

colocados sob a responsabilidade de uma terceira entidade (cfr. artigos 43.º e 

44.º, n.ºs 1 a 3, do RJRAN), o que equivale a dizer que, em última instância, o 

cumprimento daquela recomendação por parte da autarquia está condicionada 

à actuação positiva da DRAP-Algarve. 
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Recomendação: g) “Comunicar, no prazo de 60 dias após o envio do relatório 

homologado, a diligência ocorrida em 11 de Fevereiro de 2019, no âmbito da 

situação 12, referente ao pedido de pronúncia sobre uma informação dos 

serviços”. 

 
O efeito útil desta recomendação mostra-se ultrapassado por factos 

supervenientes, pois que os desenvolvimentos subsequentes à diligência 

processada em 11 de Fevereiro de 2019, traduziram-se numa ausência de 

resposta por parte da interessada, e, como tal, foi elaborada, em 29 de Julho 

de 2019, uma informação técnica por parte da Divisão de Ordenamento e 

Gestão Urbanística, visando suportar o início do procedimento de aplicação 

efectiva de medidas de reposição da legalidade urbanística, nos termos e para 

efeitos do disposto nos artigos 102.º, n.ºs 1, alínea a), e 2, alíneas e) e f), e 

106.º, n.º 1, do RJUE. 

 
De modo que, por despacho do Vereador Permanente da Câmara Municipal de 

Silves de 31 de Julho de 2019, apoiado nos fundamentos de facto e de direito 

veiculados na referida informação técnica da Divisão de Ordenamento e 

Gestão Urbanística de 29 de Julho de 2019 (vide documento n.º 12 em anexo), 

foi determinado o seguinte: 

 
a) A insusceptibilidade de legalização das diversas construções e obras 

realizadas nos prédios da situação 12, sitos em Vale de Margem, União 

de Freguesias de Alcantarilha e Pêra, concelho de Silves, por não se 

mostrarem enquadráveis nos artigos 27.º-Q, 27.º-R, 27.º-S ou 27.º-T do 

regulamento do PDM de Silves, e, como tal, deve prevalecer a proibição 

de edificação em solo rural, consagrada actualmente no n.º 1 do artigo 

27.º-P do regulamento do PDM de Silves. 
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b) E, em consequência, com apoio no disposto nos artigos 102.º, n.º 2, 

alíneas e) e f), e 106.º, n.º 1, do RJUE, foi manifestada a intenção de 

proferir ordem de demolição e remoção, com vista à reposição dos 

prédios em referência nas condições em que se encontravam antes da 

data do início da execução de todas as obras ilegais, no prazo de 40 

dias, embora sem prejuízo da audiência prévia da interessada, na 

pessoa do seu representante legal, facultando-se para o efeito o prazo 

de 15 dias, de acordo com o disposto no n.º 3 do artigo 106.º do RJUE. 

 
Sendo que, presentemente, encontra-se em análise pelos serviços técnicos da 

Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística uma exposição apresentada 

pela interessada em sede de audiência prévia.  

 
Recomendação: h) “Desenvolver e implementar procedimentos de 

planeamento e execução de acções de fiscalização, com vista a reprimir as 

intervenções ilegais na sua área de jurisdição, sempre que pertinente em 

articulação com a DRAP-Algarve, devendo, em especial, zelar pela não 

inutilização dos solos por pré-fabricados, casas de madeira, mobile homes, 

contentores e caravanas”. 

 
O Município de Silves concorda com a presente recomendação, e, neste 

sentido, manifesta, desde já, todo o seu empenho e compromisso na tutela da 

legalidade urbanística, mediante o reforço de acções de fiscalização e o 

aperfeiçoamento de práticas e procedimentos administrativos destinados a 

prevenir e reprimir quaisquer intervenções urbanísticas ilegais no concelho de 

Silves, com especial acuidade para as novas realidades construtivas 

decorrentes de edificações pré-fabricadas, casas de madeira, mobile homes, 

contentores, caravanas e outras soluções similares.  
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Recomendação: i) “Congregar esforços com a DRAP-Algarve, relativamente a 

estas novas realidades construtivas, no sentido de efectuarem a sensibilização 

e divulgação pública da necessidade das mesmas deverem ser licenciadas 

pela autarquia, por forma a contornar o sentimento instalado na população de 

que a ocupação por aquelas está totalmente destituída de formalidades”. 

 
O Município de Silves concorda com a presente recomendação, tendo, com o 

propósito de informar a população em geral acerca do enquadramento jurídico 

aplicável, emitido, no passado dia 27 de Agosto de 2019, uma nota de 

esclarecimento público sobre a sujeição a prévio licenciamento municipal das 

edificações pré-fabricadas, casas de madeira, mobile homes, contentores, 

caravanas e outras soluções similares, a qual foi profusamente publicitada 

através dos meios comunicacionais da autarquia, nomeadamente por via do 

seu facebook e site institucional (www.cm-silves.pt), e pela própria 

comunicação social (vide documento n.º 1 em anexo). 

 
Recomendação: j) “Elaborar distintas participações que sejam reflexo de uma 

violação de dois distintos diplomas (RJRAN e RJUE), quando tal seja o caso, 

uma vez que não se regista a consumpção de infracções”. 

 
O Município de Silves concorda com a presente recomendação, ao ponto do 

Vereador Permanente da Câmara Municipal de Silves já ter ordenado aos 

serviços jurídicos da autarquia que procedessem à elaboração de distintas 

participações para os ilícitos contra-ordenacionais tipificados no RJUE, RJRAN 

e outros regimes jurídicos aplicáveis no domínio do urbanismo, de modo a 

robustecer o âmbito de intervenção da fiscalização municipal, aperfeiçoar as 

acções de fiscalização, sancionar a ilicitude de comportamentos susceptíveis 

de responsabilidade contra-ordenacional e salvaguardar os bens jurídicos 

tutelados por aqueles diplomas legais.   

http://www.cm-silves.pt/
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Recomendação: k) “Enunciar os factos, atendendo às insuficiências 

detectadas nas participações levantadas no âmbito da CMS, na sua 

integralidade, referindo, entre outros elementos indispensáveis para a prova, o 

tipo de obras em causa, respectivas medidas e usos, bem como o número das 

obras vislumbradas, com base no n.º 1 do artigo 46.º da Lei n.º 50/2006, de 29 

de Agosto, na redacção dada pela Lei n.º 114/2015, de 28 de Agosto”. 

 
O Município de Silves concorda com a presente recomendação, pelo que, no 

âmbito da elaboração de novas participações de contra-ordenações, em 

particular as relacionadas com a prática dos ilícitos contra-ordenacionais que 

sejam reflexo da violação do RJUE, RJRAN e outros regimes jurídicos 

aplicáveis no domínio do urbanismo, será devidamente considerado o disposto 

no artigo 157.º, n.º 3, do RMUE do Município de Silves, e no artigo 46.º, n.º 1, 

da Lei n.º 50/2006, de 29 de Agosto, que aprova a Lei-Quadro das Contra-

Ordenações Ambientais (vide documento n.º 2 em anexo).  

 
Pretende-se, através desta iniciativa, criar os instrumentos adequados para que 

os funcionários afectos à fiscalização municipal possam, aquando do 

preenchimento das novas participações, enunciar os factos na sua 

integralidade, referindo, entre outros elementos indispensáveis para a prova, o 

tipo e número de obras em causa, as suas medidas e áreas, os usos 

conferidos às mesmas, bem como a data da prática dos ilícitos participados, e, 

desta forma:  

 
1) Garantir a protecção de realidades distintas tuteladas pelos mais 

diversos diplomas legais, designadamente desde o respeito pelo 

exercício administrativo dos poderes de controlo prévio das operações 

urbanísticas postos a cargo das autarquias locais até à protecção, em 

abstracto, dos solos com vocação agrícola e ecológica, enquanto 
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recurso natural não renovável, que serve de suporte ao exercício de 

actividades económicas ou à salvaguarda de valores naturais 

indispensáveis ao equilíbrio ambiental e segurança de pessoas e bens; 

e, 

 
2) Assegurar a existência de participações de infracções urbanísticas 

correctamente preenchidas, contendo o máximo de informação possível 

acerca da situação de facto participada, de modo: 

 
a) A suportar a correcta demarcação dos factos que constituem o 

ilícito contra-ordenacional e a partir dos quais se procede à sua 

investigação e instrução do processo de contra-ordenação; 

 
b) A garantir a maximização das garantias de defesa do arguido, 

aquando do exercício do contraditório; e, 

 
c) A possibilitar o apuramento da verdade material, através de 

elementos probatórios dos factos mais expeditos, consistentes e 

sólidos. 

 
Recomendação: l) “Proceder à imposição do ónus de inalienabilidade nas 

situações previstas nas alíneas b), c) e n) do artigo 29.º do RJRAN, averbando-

o para o efeito no título de utilização da edificação ou fracção, e, para futuro, 

nas situações relatadas passíveis de eventual legalização, comunicando, no 

prazo de 60 dias após o envio do relatório homologado, o resultado a esta 

Inspecção-Geral”. 

 
O Município de Silves já deu cumprimento à presente recomendação, 

porquanto, através do despacho do Vereador Permanente da Câmara 

Municipal de Silves de 16 de Agosto de 2019, foi ordenado aos serviços 
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técnicos e de apoio administrativo da Divisão de Ordenamento e Gestão 

Urbanística que sejam cumpridos, no futuro, os procedimentos propostos em 

informação técnica dessa Divisão, referente à imposição do ónus de 

inalienabilidade em áreas da RAN, datada de 14 de Agosto de 2019, sempre 

que estejam em causa operações urbanísticas em solos da RAN subsumíveis 

ao disposto no artigo 29.º, n.ºs 1 e 2, do RJRAN (vide documento n.º 17 em 

anexo). 

 
Por outra banda, considerando o exposto no ponto 82. do volume I do projecto 

de relatório da IGAMAOT, foram praticados os seguintes actos administrativos: 

 
Situação 2 - Despacho do Vereador Permanente da Câmara Municipal de 

Silves de 19 de Agosto de 2019, apoiado nos fundamentos de facto e de direito 

constantes de informação técnica da Divisão de Ordenamento e Gestão 

Urbanística de 19 de Agosto de 2019 (vide documento n.º 18 em anexo), que 

determinou: 

 
a) A emissão de aditamento rectificativo ao alvará de autorização de 

utilização n.º 252/2013, de 30 de Dezembro de 2013, fazendo constar o 

ónus de inalienabilidade, em cumprimento do disposto no artigo 29.º, n.º 

5, do RJRAN (vide documento n.º 19 em anexo); 

 
b) A comunicação à DRAP-Algarve da emissão do aditamento rectificativo, 

com a imposição do ónus de inalienabilidade, para os devidos efeitos 

(vide documento n.º 20 em anexo); e, 

 
c) A remessa do aditamento rectificativo ao interessado, informando-o da 

necessidade de proceder ao averbamento do ónus de inalienabilidade 
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na Conservatória do Registo Predial, em cumprimento do disposto no 

artigo 29.º, n.º 6, do RJRAN (vide documento n.º 21 em anexo). 

 
Situação 9 - Despacho do Vereador Permanente da Câmara Municipal de 

Silves de 02 de Setembro de 2019, apoiado nos fundamentos de facto e de 

direito constantes de informação técnica da Divisão de Ordenamento e Gestão 

Urbanística de 26 de Agosto de 2019 (vide documento n.º 22 em anexo), que 

determinou: 

 
a) A emissão de aditamento rectificativo ao alvará de autorização de 

utilização n.º 195/2013, de 04 de Outubro de 2013, fazendo constar o 

ónus de inalienabilidade, em cumprimento do disposto no artigo 29.º, n.º 

5, do RJRAN (vide documento n.º 23 em anexo); 

 
b) A comunicação à DRAP-Algarve da emissão do aditamento rectificativo, 

com a imposição do ónus de inalienabilidade, para os devidos efeitos 

(vide documento n.º 24 em anexo); e, 

 
c) A remessa do aditamento rectificativo ao interessado, informando-o da 

necessidade de proceder ao averbamento do ónus de inalienabilidade 

na Conservatória do Registo Predial, em cumprimento do disposto no 

artigo 29.º, n.º 6, do RJRAN (vide documento n.º 25 em anexo). 

 
Situação 20 - Despacho do Vereador Permanente da Câmara Municipal de 

Silves de 29 de Agosto de 2019, apoiado nos fundamentos de facto e de direito 

constantes de informação técnica da Divisão de Ordenamento e Gestão 

Urbanística de 28 de Agosto de 2019 (vide documento n.º 26 em anexo), que 

determinou: 
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a) A emissão de aditamento rectificativo ao alvará de autorização de 

utilização n.º 90/2016, de 02 de Junho de 2016, fazendo constar o ónus 

de inalienabilidade, em cumprimento do disposto no artigo 29.º, n.º 5, do 

RJRAN (vide documento n.º 27 em anexo); 

 
b) A comunicação à DRAP-Algarve da emissão do aditamento rectificativo, 

com a imposição do ónus de inalienabilidade, para os devidos efeitos 

(vide documento n.º 28 em anexo); e, 

 
c) A remessa do aditamento rectificativo ao interessado, informando-o da 

necessidade de proceder ao averbamento do ónus de inalienabilidade 

na Conservatória do Registo Predial, em cumprimento do disposto no 

artigo 29.º, n.º 6, do RJRAN (vide documento n.º 29 em anexo). 

 
3.5 - Em síntese, as recomendações que constam das alíneas a), b) e e) do 

ponto 108. do volume I do projecto de relatório da IGAMAOT deverão ser 

eliminadas ou alteradas, atendendo aos fundamentos de facto e de direito 

supra enunciados, e isto sem prejuízo de dever ser ainda ponderada a 

manutenção de outras exortações que se tornaram supervenientemente 

inúteis, atendendo aos actos administrativos entretanto praticados pelo 

Município de Silves que satisfazem o pretendido pela entidade inspectiva.  

 

4) PROCEDIMENTOS SANCIONATÓRIOS E DE REINTEGRAÇÃO DA 

LEGALIDADE URBANÍSTICA DESENVOLVIDOS PELO MUNICÍPIO DE 

SILVES: 

 
Considerando cada uma das ocorrências que surgem identificadas nas fichas 

de análise de situações irregulares, constantes do volume II do projecto de 

relatório da IGAMAOT, passamos a expor todos os procedimentos 
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sancionatórios e de reintegração da legalidade urbanística desenvolvidos pelo 

Município de Silves. 

 
Para tanto, são identificadas cada uma das situações objecto de avaliação pela 

IGAMAOT, que se encontram em potencial conflito com as prescrições do 

RJRAN, e, relativamente a cada uma delas, são enunciados os actos 

administrativos praticados para sancionar a ilicitude das acções apuradas e 

repor a legalidade ofendida, com expressa remissão para a documentação 

anexa ao presente ofício.  

 

SITUAÇÃO 1 - Falacho - Silves 

 
 Medidas Sancionatórias: 

Levantamento de participação pela fiscalização municipal em 11 de Março de 

2019, sobre a qual recaiu despacho do Vereador Permanente da Câmara 

Municipal de Silves, datado de 13 de Março de 2019, que determinou a 

instauração do competente processo de contra-ordenação nos termos e para 

efeitos do disposto no artigo 98.º, n.ºs 1, alínea a), e 2, do RJUE, com 

tramitação actualmente em curso. 

 
 Medidas de Reposição da Legalidade Urbanística: 

Em ordem a permitir a correcta ponderação da susceptibilidade de legalização 

dos trabalhos de remodelação de terrenos e demais operações urbanísticas 

realizadas no prédio da situação 1, foi determinado, por despacho do Vereador 

Permanente da Câmara Municipal de Silves de 24 de Julho de 2019, apoiado 

nos fundamentos de facto e de direito constantes de informação técnica da 

Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística de 12 de Julho de 2019 (vide 

documento n.º 30 em anexo), a notificação dos interessados para, no prazo de 

15 dias: 
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a) Comprovar que a edificação cadastrada no prédio em referência está 

licenciada nos termos legalmente exigidos, ou que foi edificada em data 

anterior a 07 de Agosto de 1951, mediante apresentação de certidão 

comprovativa desse facto; 

 
b) Demonstrar em que termos a ocupação urbanística existente no prédio 

em referência cumpre com o disposto no artigo 27.º-T do regulamento 

do PDM de Silves, que estabelece as condições em que podem ser 

licenciadas obras de conservação, alteração e ampliação de 

construções existentes; 

 
c) Demonstrar o cumprimento do RJRAN, que possibilite a emissão de 

parecer favorável pela Entidade Regional da Reserva Agrícola Nacional 

do Algarve quanto à alteração do uso de solos agrícolas, nos termos e 

para efeitos do disposto nos artigos 22.º e 23.º do RJRAN; e, 

 
d) Demonstrar o cumprimento da Portaria n.º 1320/2008, de 17 de 

Novembro, nomeadamente o seu artigo 29.º, que estabelece as 

condições técnicas para o licenciamento de áreas de serviço de 

autocaravanas.   

 
Mais ficou determinado, por despacho do Vereador Permanente da Câmara 

Municipal de Silves de 24 de Julho de 2019, que - caso os interessados não 

prestem as informações solicitadas dentro do prazo concedido para o efeito, ou 

não apresentem entretanto projecto de legalização das operações urbanísticas 

realizadas no prédio em referência, devidamente instruído nos termos do RJUE 

e da Portaria n.º 113/2015, de 22 de Abril - o Município de Silves prosseguirá a 

avaliação da susceptibilidade de legalização das operações urbanísticas 

existentes naquele prédio, com os elementos documentais que constam 
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actualmente dos autos processuais, sem prejuízo da realização de inspecções 

por parte da fiscalização municipal ao local, nos termos do artigo 95.º do RJUE. 

 
Ficou ainda expresso que, caso as operações urbanísticas levadas a efeito no 

prédio em referência não sejam susceptíveis de legalização, nem se mostre 

possível assegurar a sua conformidade com as disposições legais e 

regulamentares que lhes são aplicáveis mediante a realização de trabalhos de 

correcção ou de alteração, impor-se-á ordenar a sua demolição ou remoção, 

com a consequente reposição do terreno nas condições em que se encontrava 

antes da data de início das obras ou trabalhos, fixando-se um prazo para o 

efeito, de acordo e nos termos dos artigos 102.º, n.º 2, alíneas e) e f), e 106.º, 

n.º 1, do RJUE.  

 
Os interessados foram ainda alertados de que, no concelho de Silves, é 

proibida qualquer prática de campismo, caravanismo e/ou autocaravanismo 

fora dos locais adequados e destinados para o efeito, sem licença da Câmara 

Municipal de Silves ou em desrespeito pela lei geral e pelo regulamento 

municipal n.º 284/2017, publicado no Diário da República, 2.ª Série, n.º 100, de 

24 de Maio de 2017.  

 
Em consequência, os interessados foram informados de que deveriam abster-

se imediatamente de: 

 
 Desenvolver e utilizar qualquer operação urbanística visando a 

instalação de uma área de serviço de autocaravanas sem licença de 

obras e autorização de utilização emitidas nos termos das disposições 

legais e regulamentares vigentes no domínio do ordenamento do 

território e urbanismo; e, 
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 Promover e/ou realizar qualquer actividade de campismo ocasional sem 

dispor da competente licença municipal, nos termos do artigo 5.º, n.º 1, 

do regulamento municipal n.º 284/2017, publicado no Diário da 

República, 2.ª Série, n.º 100, de 24 de Maio de 2017.   

 
 Ponto de Situação:  

Na sequência da sua notificação pessoal quanto ao teor do despacho do 

Vereador Permanente da Câmara Municipal de Silves de 24 de Julho de 2019 

e da informação técnica da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística de 

12 de Julho de 2019, os interessados apresentaram uma exposição, com o 

registo n.º 27.959, de 12 de Agosto de 2019 (vide documento n.º 31 em anexo), 

que está a ser objecto de análise pelos serviços técnicos da Divisão de 

Ordenamento e Gestão Urbanística para os devidos efeitos, com vista à 

reintegração da legalidade urbanística. 

  
SITUAÇÃO 2 - Enxerim - Silves 

 
 Medidas Sancionatórias: 

Levantamento de participação pela fiscalização municipal em 14 de Março de 

2019, sobre a qual recaiu despacho do Vereador Permanente da Câmara 

Municipal de Silves, datado de 14 de Março de 2019, que determinou a 

instauração do competente processo de contra-ordenação nos termos e para 

efeitos do disposto no artigo 98.º, n.ºs 1, alínea a), e 2, do RJUE, com 

tramitação actualmente em curso. 

 
 Medidas de Reposição da Legalidade Urbanística: 

Em 19 de Agosto de 2019, foi elaborada informação por parte dos serviços 

técnicos da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, sobre o andamento 

e o enquadramento legal da pretensão urbanística objecto do processo de 
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obras particulares n.º 01/2017/260, nomeadamente do pedido de legalização 

das operações urbanísticas irregulares que consubstanciam o foco da 

inspecção à situação 2. 

 
Assim, e de acordo com a referida informação técnica, as operações 

urbanísticas em apreciação possuem enquadramento nas disposições 

regulamentares do PDM de Silves, alusivas à “Edificação em Solo Rural”, nos 

seguintes termos e condições: 

 

 O pedido de licenciamento de obras de ampliação de edificação, que 

beneficia de certidão de 13 de Julho de 2015, emitida ao abrigo do artigo 

18.º do Sistema de Indústria Responsável - SIR, para instalação de uma 

adega em compartimento anteriormente destinado a garagem da 

habitação, tem amparo no disposto na alínea d) do n.º 4 do artigo 27.º-T 

do regulamento do PDM de Silves; e, 

 

 O pedido de legalização de obras de construção de dois anexos com 

50m2 e 60m2, respetivamente, que beneficia de parecer favorável da 

DRAP-Algarve, transmitido pelo ofício com a referência n.º 

OF/3451/2018/DL/DRAPALG, de 20 de Agosto de 2018, e que confirma 

a existência de uma exploração agro-pecuária licenciada e em plena 

actividade no prédio em referência, considerando ainda como 

fundamental para a prossecução da actividade agro-pecuária a 

construção das edificações de apoio destinadas a cabeçotes de rega e a 

abrigo de equídeos, tem enquadramento nas disposições do artigo 27º-S 

do regulamento do PDM de Silves. 

 
Neste sentido, por despacho do Vereador Permanente de 19 de Agosto de 

2019, foi ordenada a remessa do processo de obras particulares n.º 
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01/2017/260 para a arquitecta municipal responsável pela sua apreciação 

técnica, para convalidação do enquadramento normativo acima explanado, e 

eventual aprovação pela Câmara Municipal de Silves do projeto de arquitectura 

que materializa os pedidos de licenciamento de ampliação de adega e de 

legalização de edificações de apoio agrícola, com a consequente prossecução 

dos trâmites processuais inerentes à emissão dos títulos de alvará de 

licenciamento e de legalização de obras e posterior alvará de autorização de 

utilização do edificado (vide documento n.º 7 em anexo). 

 
 Ponto de Situação:  

A pretensão urbanística vai ser apreciada, brevemente, pelos serviços técnicos 

da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, conforme ordenado por 

despacho do Vereador Permanente da Câmara Municipal de Silves de 19 de 

Agosto de 2019, tendo em conta os elementos instrutórios entregues pelo 

requerente, sob o registo n.º 20.958, de 14 de Junho de 2019, visando dar 

cumprimento ao despacho datado de 07 de Março de 2019, exarado sobre 

informação técnica da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística de 06 de 

Março de 2019 (vide documento n.º 7 em anexo). 

 
SITUAÇÃO 3 - Santo Estevão - Silves 

  
 Medidas Sancionatórias: 

Levantamento de participações pela fiscalização municipal em 12 de Março e 

30 de Agosto de 2019, sobre as quais recaíram despachos do Vereador 

Permanente da Câmara Municipal de Silves, datados de 13 de Março e de 30 

de Agosto de 2019, que determinaram a instauração dos competentes 

processos de contra-ordenação nos termos e para efeitos do disposto no artigo 

98.º, n.ºs 1, alínea a), e 2, do RJUE, com tramitação actualmente em curso. 

 



 
                         

 

 
MUNICÍPIO DE SILVES 

 
 

97 

 

 Medidas de Reposição da Legalidade Urbanística: 

Em informação técnica da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística de 13 

de Agosto de 2019, foi constatado que existiam dissonâncias entre as obras 

descritas na participação da fiscalização municipal de 12 de Março de 2019 e 

as obras identificadas no projecto de relatório da IGAMAOT, e, neste 

pressuposto, foi proposto que a fiscalização municipal procedesse ao 

levantamento rigoroso de todas as intervenções urbanísticas existentes no 

prédio da situação 3, designadamente: 

 
a) O tipo de obras executadas, com e sem licenciamento; 

b) As suas medidas e áreas; 

c) Os seus usos; e, 

d) O número total de obras existentes. 

 
Face ao exposto, por despacho do Vereador Permanente da Câmara Municipal 

de Silves de 13 de Agosto de 2019, apoiado nos fundamentos vertidos na 

referida informação técnica (vide documento n.º 32 em anexo), foi determinado 

à fiscalização municipal que realizasse o levantamento da totalidade das 

intervenções urbanísticas existentes no prédio da situação 3, de modo a 

permitir a identificação completa e exaustiva das operações urbanísticas 

existentes no local, e possibilitar a ponderação da susceptibilidade da sua 

legalização, com a consequente aplicação de medidas de reintegração da 

legalidade urbanística, nos termos e para efeitos do disposto no artigo 102.º, 

n.ºs 1, alínea a), e 2, do RJUE. 

 
 Ponto de Situação: 

A fiscalização municipal efectuou o levantamento da totalidade das operações 

urbanísticas existentes no prédio da situação 3, conforme relatório datado de 

28 de Agosto de 2019, e, em cumprimento do despacho do Vereador 
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Permanente da Câmara Municipal de Silves de 29 de Agosto de 2019, o 

processo em questão foi devolvido aos serviços técnicos da Divisão de 

Ordenamento e Gestão Urbanística para apreciação da susceptibilidade da 

legalização das referidas operações urbanísticas e apresentação de proposta 

de aplicação de medidas de reintegração da legalidade urbanística, nos termos 

e para efeitos do disposto no artigo 102.º, n.ºs 1, alínea a), e 2, do RJUE (vide 

documento n.º 33 em anexo). 

 
SITUAÇÃO 4 - Corgo - São Bartolomeu de Messines 

 
 Medidas Sancionatórias: 

Levantamento de participações pela fiscalização municipal em 06 e 12 de 

Março de 2019, sobre as quais recaíram despachos do Vereador Permanente 

da Câmara Municipal de Silves, datados de 08 e de 13 de Março de 2019, 

respectivamente, que determinaram a instauração dos competentes processos 

de contra-ordenação nos termos e para efeitos do disposto no artigo 98.º, n.ºs 

1, alínea a), e 2, do RJUE, com tramitação actualmente em curso. 

 
 Medidas de Reposição da Legalidade Urbanística:  

Por despacho do Vereador Permanente da Câmara Municipal de Silves de 29 

de Julho de 2019, apoiado nos fundamentos de facto e de direito constantes de 

informação técnica da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística de 24 de 

Julho de 2019 (vide documento n.º 34 em anexo), foi determinado a notificação 

dos interessados para, no prazo de 30 dias, apresentar, nos termos do artigo 

102.º-A, n.º 1, do RJUE, e do artigo 132.º, n.º 2, do RMUE do Município de 

Silves, projecto de legalização de dois contentores instalados no prédio da 

situação 4. 
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De acordo com a referida informação técnica, a instalação dos dois contentores 

indicia ser susceptível de legalização, desde que ambos se encontrem 

implantados em solos classificados como “espaço urbano de edificação 

dispersa” e resultem cumpridas as disposições contidas no artigo 16.º do 

regulamento do PDM de Silves.  

 
Sendo que, conforme previsto no n.º 3 do artigo 132.º do RMUE do Município 

de Silves, com a efectivação da notificação para apresentação de projecto de 

legalização, os interessados dispõem do prazo de 15 dias, a contar da data da 

sua notificação, para se pronunciarem em sede de audiência prévia, caso 

assim o entendam, sobre o conteúdo da ordem de legalização dos dois 

contentores. 

 
Mais ficou determinado, por despacho do Vereador Permanente da Câmara 

Municipal de Silves de 29 de Julho de 2019, que, caso os interessados não 

promovam a apresentação tempestiva de projecto de legalização dos dois 

contentores, nem se mostre possível assegurar a conformidade dos mesmos 

com as disposições legais e regulamentares que lhes são aplicáveis mediante 

a realização de trabalhos de correcção ou de alteração, impor-se-á ordenar a 

remoção dos referidos contentores, com a consequente reposição do terreno 

nas condições em que se encontrava antes da data de início das obras ou 

trabalhos da sua instalação, fixando-se um prazo para o efeito, de acordo com 

o previsto no artigo 132.º, n.º 4, alíneas b) e c), do RMUE do Município de 

Silves, conjugado com o disposto nos artigos 102.º, n.º 2, alíneas e) e f), e 

106.º, n.º 1, do RJUE.  

 
Os interessados foram ainda alertados de que deveriam abster-se de ocupar e 

utilizar os dois contentores existentes no prédio da situação 4, sem que os 

mesmos disponham de qualquer licença de obras e autorização de utilização 
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emitidas nos termos das disposições legais e regulamentares vigentes no 

domínio do ordenamento do território e urbanismo. 

 
 Ponto de Situação: 

Em 05 de Agosto de 2019, os interessados foram notificados do teor do 

despacho do Vereador Permanente da Câmara Municipal de Silves de 29 de 

Julho de 2019 (vide documento n.º 35 em anexo), encontrando-se, por isso, 

ainda a decorrer o prazo de 30 dias para apresentação de projecto de 

legalização, nos termos e condições veiculadas em informação técnica da 

Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística de 24 de Julho de 2019.  

 

SITUAÇÃO 5 - Mogas - São Bartolomeu de Messines 

 
 Medidas Sancionatórias: 

Levantamento de participação pela fiscalização municipal em 08 de Março de 

2019, sobre a qual recaiu despacho do Vereador Permanente da Câmara 

Municipal de Silves, datado de 11 de Março de 2019, que determinou a 

instauração do competente processo de contra-ordenação nos termos e para 

efeitos do disposto no artigo 98.º, n.ºs 1, alínea a), e 2, do RJUE, com 

tramitação actualmente em curso. 

 
 Medidas de Reposição da Legalidade Urbanística: 

Por despacho do Vereador Permanente da Câmara Municipal de Silves de 26 

de Julho de 2019, apoiado nos fundamentos de facto e de direito constantes 

das informações técnicas da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística de 

28 de Janeiro de 2018 e de 25 de Julho de 2019 (vide documento n.º 36 em 

anexo), foi declarada a insusceptibilidade de legalização de contentor 

destinado a habitação (do tipo caravana residencial) e de um dos contentores 

destinados ao armazenamento de alfaias e utensílios agrícolas, ambos 
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instalados no prédio da situação 5, uma vez que tais operações urbanísticas 

não se mostram enquadráveis nos artigos 27.º-Q, 27.º-R, 27.º-S ou 27.º-T do 

regulamento do PDM de Silves, e, como tal, deve prevalecer a proibição de 

edificação em solo rural, consagrada no n.º 1 do artigo 27.º-P do regulamento 

do PDM de Silves. 

 
Em consequência, foi ainda reiterada, com apoio no disposto nos artigos 102.º, 

n.º 2, alíneas e) e f), e 106.º, n.º 1, do RJUE, a intenção de proferir ordem de 

remoção, com vista à reposição do prédio em referência nas condições em que 

se encontrava antes da data do início dos trabalhos de alteração de topografia 

e instalação dos referidos contentores, no prazo de 20 dias, embora sem 

prejuízo da audiência prévia dos interessados, facultando-se para o efeito o 

prazo de 15 dias, de acordo com o disposto no n.º 3 do artigo 106.º do RJUE. 

 
Mais ficou determinado, por despacho do Vereador Permanente da Câmara 

Municipal de Silves de 26 de Julho de 2019, a notificação dos interessados ao 

abrigo do disposto no artigo 102.º-A, n.º 1, do RJUE, para que promovam: 

 
a) A apresentação de projecto de legalização de um dos contentores 

destinados ao armazenamento de alfaias e utensílios agrícolas, no prazo 

de 60 dias, em cumprimento do estipulado no artigo 27.º-S do 

regulamento do PDM de Silves, e devidamente instruído com: 

 

 Certidão comprovativa da Direcção Regional de Agricultura e 

Pescas do Algarve, relativamente à existência de uma exploração 

agrícola economicamente viável no prédio da situação 5; 

 

 Parecer favorável da Entidade Regional da Reserva Agrícola 

Nacional do Algarve, relativamente à ocupação e alteração do 
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uso de solos agrícolas, nos termos e para efeitos do disposto nos 

artigos 22.º e 23.º do RJRAN; e, 

 

 Parecer favorável da CCDR-Algarve, relativamente à ocupação e 

alteração do uso de solos da Reserva Ecológica Nacional, 

proferido nos termos e para efeitos do artigo 22.º do Regime 

Jurídico da Reserva Ecológica Nacional (doravante RJREN), 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de Agosto, e 

alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 124/2019, de 28 de 

Agosto.  

 
b) A apresentação de projecto de legalização de vedação em rede 

instalada nos limites do prédio da situação 5, no prazo de 30 dias, 

demonstrando, nomeadamente, o cumprimento dos afastamentos legais 

aplicáveis aos caminhos públicos confinantes e às estremas dos prédios 

limítrofes. 

 
Ficou ainda expresso que, caso os interessados não apresentem 

tempestivamente projecto de legalização das referidas operações urbanísticas, 

impor-se-á ordenar a sua demolição ou remoção, com a consequente 

reposição do terreno nas condições em que se encontrava antes da data de 

início das obras ou trabalhos, fixando-se um prazo para o efeito, de acordo com 

o previsto no artigo 132.º, n.º 4, alíneas b) e c), do RMUE do Município de 

Silves, conjugado com o disposto nos artigos 102.º, n.º 2, alíneas e) e f), e 

106.º, n.º 1, do RJUE. 

 
Os interessados foram também alertados de que deveriam abster-se de ocupar 

e utilizar os contentores instalados no prédio da situação 5, sem que os 

mesmos disponham de qualquer licença de obras e autorização de utilização 
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emitidas nos termos das disposições legais e regulamentares vigentes no 

domínio do ordenamento do território e urbanismo. 

 
 Ponto de Situação: 

Em 06 e 16 de Agosto de 2019, os interessados foram notificados, por 

mandado de notificação pessoal e através de edital (vide documento n.º 37 em 

anexo), respectivamente, quanto ao teor do despacho do Vereador 

Permanente da Câmara Municipal de Silves de 26 de Julho de 2019, 

encontrando-se, por isso, ainda a decorrer os prazos distintos para o exercício 

do direito de audiência prévia relativamente à ordem de demolição e remoção 

de operações urbanísticas e para apresentação de projecto de legalização, nos 

termos e condições veiculadas em informação técnica da Divisão de 

Ordenamento e Gestão Urbanística de 25 de Julho de 2019. 

 
SITUAÇÃO 6 - Chaminé - São Bartolomeu de Messines 

 
 Medidas Sancionatórias: 

Levantamento de participação pela fiscalização municipal em 06 de Março de 

2019, sobre a qual recaiu despacho do Vereador Permanente da Câmara 

Municipal de Silves, datado de 08 de Março de 2019, que determinou a 

instauração do competente processo de contra-ordenação nos termos e para 

efeitos do disposto no artigo 98.º, n.ºs 1, alínea a), e 2, do RJUE, com 

tramitação actualmente em curso. 

 
  Medidas de Reposição da Legalidade Urbanística: 

Por despacho do Vereador Permanente da Câmara Municipal de Silves de 31 

de Julho de 2019, apoiado nos fundamentos de facto e de direito constantes de 

informação técnica da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística de 23 de 

Julho de 2019 (vide documento n.º 38 em anexo), foi declarada a 
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insusceptibilidade de legalização de casa pré-fabricada destinada a habitação, 

existente no prédio da situação 6, uma vez que tal operação urbanística não se 

mostra enquadrável nos artigos 27.º-Q, 27.º-R, 27.º-S ou 27.º-T do regulamento 

do PDM de Silves, e, como tal, deve prevalecer a proibição de edificação em 

solo rural, consagrada no n.º 1 do artigo 27.º-P do regulamento do PDM de 

Silves. 

 
Em consequência, foi ainda manifestada, com apoio no disposto nos artigos 

102.º, n.º 2, alíneas e) e f), e 106.º, n.º 1, do RJUE, a intenção de proferir 

ordem de demolição e remoção, com vista à reposição do prédio em referência 

nas condições em que se encontrava antes da data do início dos trabalhos de 

alteração de topografia e instalação de casa pré-fabricada, no prazo de 20 dias, 

embora sem prejuízo da audiência prévia do interessado, facultando-se para o 

efeito o prazo de 15 dias, de acordo com o disposto no n.º 3 do artigo 106.º do 

RJUE. 

 
O interessado foi também alertado de que deveria abster-se de ocupar e utilizar 

a casa pré-fabricada existente no prédio da situação 6, sem que a mesma 

disponha de qualquer licença de obras e autorização de utilização emitidas nos 

termos das disposições legais e regulamentares vigentes no domínio do 

ordenamento do território e urbanismo. 

 
 Ponto da Situação: 

Na sequência da sua notificação postal quanto ao teor do despacho do 

Vereador Permanente da Câmara Municipal de Silves de 31 de Julho de 2019 

e da informação técnica da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística de 

23 de Julho de 2019, o interessado apresentou, em sede de audiência prévia, 

uma exposição com o registo n.º 29.275, de 26 de Agosto de 2019 (vide 

documento n.º 39 em anexo), que vai ser analisada pelos serviços técnicos da 
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Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, para os devidos efeitos com 

vista à reposição da legalidade urbanística. 

 
SITUAÇÃO 7 - Barradinha ou Aivados - Alcantarilha e Pêra 

 
 Medidas Sancionatórias: 

Levantamento de participações pela fiscalização municipal em 14 de Março e 

04 de Setembro de 2019, sobre as quais recaíram despachos do Vereador 

Permanente da Câmara Municipal de Silves, datados de 14 de Março e 05 de 

Setembro de 2019, que determinaram a instauração dos competentes 

processos de contra-ordenação nos termos e para efeitos do disposto no artigo 

98.º, n.ºs 1, alínea a), e 2, do RJUE, com tramitação actualmente em curso. 

 
 Medidas de Reposição da Legalidade Urbanística: 

Em informação técnica da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística de 13 

de Agosto de 2019, foi constatado que existiam dissonâncias entre as obras 

descritas na participação da fiscalização municipal de 14 de Março de 2019 e 

as obras identificadas em vistoria realizada pela DRAP-Algarve em 14 de 

Fevereiro de 2017, e, neste pressuposto, foi proposto que a fiscalização 

municipal procedesse ao levantamento rigoroso de todas as intervenções 

urbanísticas existentes no prédio da situação 7, designadamente: 

 
a) O tipo de obras executadas, com e sem licenciamento; 

b) As suas medidas e áreas; 

c) Os seus usos; e, 

d) O número total de obras existentes. 

 
Face ao exposto, por despachos do Vereador Permanente da Câmara 

Municipal de Silves de 13 de Agosto de 2019, apoiados nos fundamentos 
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vertidos na referida informação técnica (vide documento n.º 8 em anexo), foi 

ordenado à fiscalização municipal que procedesse ao: 

 

 Levantamento da totalidade das intervenções urbanísticas existentes no 

prédio da situação 7, de modo a permitir a identificação completa e 

exaustiva das operações urbanísticas existentes no local, e possibilitar a 

ponderação da susceptibilidade da sua legalização, com a consequente 

aplicação de medidas de reintegração da legalidade urbanística, nos 

termos e para efeitos do disposto no artigo 102.º, n.ºs 1, alínea a), e 2, 

do RJUE; e ao, 

 

 Embargo das operações urbanísticas ainda em curso e/ou não 

concluídas, que não disponham do devido licenciamento municipal, nos 

termos e de acordo com o disposto no artigo 102.º-B, n.º 1, alínea a), do 

RJUE. 

 
 Ponto de Situação: 

A fiscalização municipal efectuou o levantamento da totalidade das operações 

urbanísticas existentes no prédio da situação 7, conforme relatório datado de 

04 de Setembro de 2019, e executou o embargo das obras em curso sem 

licença municipal; pelo que, em cumprimento do despacho do Vereador 

Permanente da Câmara Municipal de Silves de 05 de Setembro de 2019, o 

processo em questão foi devolvido aos serviços técnicos da Divisão de 

Ordenamento e Gestão Urbanística para apreciação da susceptibilidade de 

legalização das referidas operações urbanísticas e apresentação de proposta 

de aplicação de medidas de reintegração da legalidade urbanística, nos termos 

e para efeitos do disposto no artigo 102.º, n.ºs 1, alínea a), e 2, do RJUE (vide 

documento n.º 9 em anexo). 
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Situação 8 - Aivados e Fontes - Alcantarilha e Pêra 

 
 Medidas Sancionatórias: 

Levantamento de participação pela fiscalização municipal em 13 de Março de 

2019, sobre a qual recaiu despacho do Vereador Permanente da Câmara 

Municipal de Silves, datado de 14 de Março de 2019, que determinou a 

instauração do competente processo de contra-ordenação nos termos e para 

efeitos do disposto no artigo 98.º, n.ºs 1, alínea a), e 2, do RJUE, com 

tramitação actualmente em curso. 

 
 Medidas de Reposição da Legalidade Urbanística: 

Por despacho do Vereador Permanente da Câmara Municipal de Silves de 29 

de Agosto de 2019, apoiado nos fundamentos de facto e de direito constantes 

de informação técnica da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística de 19 

de Agosto de 2019 (vide documento n.º 40 em anexo), foi declarada a 

insusceptibilidade de legalização das obras de construção de seis casas de 

madeira pré-fabricadas, de piscina, de depósito de água e dos trabalhos de 

remodelação de terrenos, com criação de zona pavimentada com revestimento 

a gravilha e betuminoso asfáltico, no prédio respeitante à situação 8, uma vez 

que tais operações urbanísticas não se mostram enquadráveis nos artigos 27.º-

Q, 27.º-R, 27.º-S ou 27.º-T do regulamento do PDM de Silves, e, como tal, 

deve prevalecer a proibição de edificação em solo rural, consagrada no n.º 1 do 

artigo 27.º-P do regulamento do PDM de Silves.  

 
Em consequência, foi ainda manifestada, com apoio no disposto nos artigos 

102.º, n.º 2, alíneas e) e f), e 106.º, n.º 1, do RJUE, a intenção de proferir 

ordem de demolição e remoção, com vista à reposição do prédio em referência 

nas condições em que se encontrava antes da data do início das referidas 

obras e trabalhos, no prazo de 40 dias, embora sem prejuízo da audiência 
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prévia dos interessados, facultando-se para o efeito o prazo de 15 dias, de 

acordo com o disposto no n.º 3 do artigo 106.º do RJUE. 

 
Mais ficou determinado, por despacho do Vereador Permanente da Câmara 

Municipal de Silves de 29 de Agosto de 2019, a notificação dos interessados ao 

abrigo do disposto no artigo 102.º-A, n.º 1, do RJUE, para que promovam a 

apresentação, no prazo de 45 dias, de projecto de legalização das obras de 

alteração e ampliação de moradia unifamiliar, das obras de construção de 

armazém agrícola, e das obras de reconstrução de edificação existente e 

alteração do seu uso, devidamente instruído em conformidade com os termos e 

condições enunciadas no sobredito despacho e na informação técnica da 

Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística de 19 de Agosto de 2019. 

 
Ficou ainda expresso que, caso os interessados não apresentem 

tempestivamente projecto de legalização das referidas operações urbanísticas, 

impor-se-á ordenar a sua demolição ou remoção, com a consequente 

reposição do prédio em referência nas condições em que se encontrava antes 

da data de início das obras ou trabalhos, fixando-se um prazo para o efeito, de 

acordo com o previsto no artigo 132.º, n.º 4, alíneas b) e c), do RMUE do 

Município de Silves, conjugado com o disposto nos artigos 102.º, n.º 2, alíneas 

e) e f), e 106.º, n.º 1, do RJUE. 

 
Os interessados foram também alertados de que deveriam abster-se de 

praticar ou omitir quaisquer actos que permitam a ocupação e utilização das 

casas de madeira pré-fabricadas, da edificação reconstruída, do armazém 

agrícola e da piscina existentes no prédio da situação 8, sem que disponham 

de qualquer licença de obras e de autorização de utilização emitidas nos 

termos das disposições legais e regulamentares vigentes no domínio do 

ordenamento do território e urbanismo. 
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 Ponto de Situação:  

Em 06 de Setembro de 2019, os interessados tomaram conhecimento do teor 

do despacho do Vereador Permanente da Câmara Municipal de Silves de 29 

de Agosto de 2019 e da informação técnica da Divisão de Ordenamento e 

Gestão Urbanística de 19 de Agosto de 2019 (vide documento n.º 41 em 

anexo), estando, por ora, a decorrer prazos distintos para o exercício do direito 

de audiência prévia relativamente à ordem de demolição e remoção e para 

apresentação de projecto de legalização de operações urbanísticas realizadas 

sem prévio licenciamento municipal no prédio da situação 8. 

 

SITUAÇÃO 9 - Barradinha do Meio Monte - Alcantarilha e Pêra 

 
 Medidas Sancionatórias: 

Levantamento de participações pela fiscalização municipal em 14 de Março e 

05 de Setembro de 2019, sobre as quais recaíram despachos do Vereador 

Permanente da Câmara Municipal de Silves, datados de 14 de Março e de 05 

de Setembro de 2019, que determinaram a instauração dos competentes 

processos de contra-ordenação nos termos e para efeitos do disposto no artigo 

98.º, n.ºs 1, alínea a), e 2, do RJUE, com tramitação actualmente em curso. 

 
 Medidas de Reposição da Legalidade Urbanística: 

Em informação técnica da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística de 13 

de Agosto de 2019, foi constatado que existiam dissonâncias entre as obras 

descritas na participação da fiscalização municipal de 14 de Março de 2019 e 

as obras identificadas no projecto de relatório da IGAMAOT, e, neste 

pressuposto, foi proposto que a fiscalização municipal procedesse ao 

levantamento rigoroso de todas as intervenções urbanísticas existentes no 

prédio da situação 9, designadamente: 
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a) O tipo de obras executadas, com e sem licenciamento; 

b) As suas medidas e áreas; 

c) Os seus usos; e, 

d) O número total de obras existentes. 

 
Face ao exposto, por despacho do Vereador Permanente da Câmara Municipal 

de Silves de 13 de Agosto de 2019, apoiado nos fundamentos vertidos na 

referida informação técnica (vide documento n.º 10 em anexo), foi determinado 

à fiscalização municipal que realizasse o levantamento da totalidade das 

intervenções urbanísticas existentes no prédio da situação 9, de modo a 

permitir a identificação completa e exaustiva das operações urbanísticas 

existentes no local. 

 
Em 05 de Setembro de 2019, foi efectuado o levantamento de todas as 

operações urbanísticas existentes no prédio da situação 9, conforme relatório 

da fiscalização e registos fotográficos anexos, e, em consequência, por 

despacho do Vereador Permanente da Câmara Municipal de Silves de 06 de 

Setembro de 2019 (vide documento n.º 11 em anexo), foi determinado aos 

serviços técnicos da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística que 

procedessem à ponderação da susceptibilidade de legalização das operações 

urbanísticas irregulares, com vista à reintegração da legalidade urbanística, nos 

termos e para efeitos do disposto no artigo 102.º, n.ºs 1, alínea a), e 2, do 

RJUE. 

 
Por outro lado, através do despacho do Vereador Permanente da Câmara 

Municipal de Silves de 02 de Setembro de 2019, exarado sobre informação 

técnica da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística de 26 de Agosto de 

2019 (vide documento n.º 22 em anexo), foi determinado o cancelamento do 

registo de alojamento local da moradia existente no prédio da situação 9, 
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detentora do alvará de autorização de utilização n.º 195/2013, de 04 de outubro 

de 2013, em virtude da mesma se destinar exclusivamente a habitação própria 

de agricultor, embora antecedido do direito de audiência prévia do interessado, 

no prazo de 10 dias úteis, conforme previsto no n.º 1 do artigo 9.º do Decreto-

Lei n.º 128/2014, de 29 de agosto, na sua redacção actualizada. 

 
 Ponto de Situação: 

A fiscalização municipal efectuou o levantamento da totalidade das operações 

urbanísticas existentes no prédio da situação 9, conforme relatório datado de 

05 de Setembro de 2019, e, em cumprimento do despacho do Vereador 

Permanente da Câmara Municipal de Silves de 06 de Setembro de 2019, o 

processo da situação 9 foi devolvido aos serviços técnicos da Divisão de 

Ordenamento e Gestão Urbanística para apreciação da susceptibilidade de 

legalização das operações urbanísticas irregulares, com vista à reintegração da 

legalidade urbanística, nos termos e para efeitos do disposto no artigo 102.º, 

n.ºs 1, alínea a), e 2, do RJUE (vide documento n.º 11 em anexo).  

 
Até à presente data, apesar de ter sido promovida a sua notificação postal por 

correio registado (vide documento n.º 42 em anexo), o interessado ainda não 

tomou conhecimento do teor do despacho do Vereador Permanente da Câmara 

Municipal de Silves de 02 de Setembro de 2019 e da informação técnica da 

Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística de 26 de Agosto de 2019, para 

efeitos do exercício do direito de audiência prévia, no prazo de 10 dias, 

relativamente à decisão administrativa que ditou o cancelamento do registo de 

alojamento local da moradia existente no prédio da situação 9. 
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SITUAÇÃO 10 - Fonte de Louseiros/Malhão - Alcantarilha e Pêra 

 
 Medidas Sancionatórias: 

Levantamento de participação pela fiscalização municipal em 08 de Julho de 

2013, sobre a qual recaiu despacho do Presidente da Câmara Municipal de 

Silves, datado de 12 de Julho de 2013, que determinou a instauração do 

competente processo de contra-ordenação nos termos e para efeitos do 

disposto no artigo 98.º, n.ºs 1, alínea a), e 2, do RJUE, que culminou com a 

aplicação de coima. 

 
 Medidas de Reposição da Legalidade Urbanística: 

Perante o teor do projecto de relatório da IGAMAOT a respeito das obras 

realizadas no prédio da situação 10, os serviços técnicos da Divisão de 

Ordenamento e Gestão Urbanística concluem, através da sua informação de 

19 de Agosto de 2019, pela necessidade da intervenção da DRAP-Algarve nos 

termos do artigo 40.º do RJRAN, para controlo da legalidade e medidas a 

adoptar caso se confirme alguma irregularidade que afecte o parecer favorável 

emitido pela Entidade Regional da Reserva Agrícola Nacional do Algarve, 

constante da acta n.º 625/2012, de 03 de Outubro de 2012, e que suportou a 

tomada da deliberação da Câmara Municipal de Silves de 26 de Fevereiro de 

2014, que aprovou projecto de arquitectura respeitante ao licenciamento de 

obras de alteração e ampliação de construção pré-existente. 

 
Face ao exposto, por despacho do Vereador Permanente da Câmara Municipal 

de Silves de 19 de Agosto de 2019 (vide documento n.º 43 em anexo), foi 

determinado a notificação da DRAP-Algarve para os efeitos propostos na 

informação técnica da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística de 19 de 

Agosto de 2019, atendendo ao teor da ficha de análise da situação 10 

constante do volume II do projecto de relatório elaborado pela IGAMAOT no 
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âmbito do processo de inspecção ordinária respeitante à avaliação do 

cumprimento do RJRAN no Município de Silves, solicitando-se que os 

resultados das acções empreendidas pela DRAP-Algarve sejam transmitidos 

ao Município de Silves para posterior avaliação da legalidade dos actos 

administrativos municipais de gestão urbanística anteriormente praticados com 

base no parecer favorável da Entidade Regional da Reserva Agrícola Nacional 

do Algarve, constante da acta n.º 625/2012, de 03 de Outubro de 2012. 

 
 Ponto de Situação: 

Presentemente, após ter sido promovida a notificação da DRAP-Algarve 

relativamente ao teor do despacho do Vereador Permanente da Câmara 

Municipal de Silves de 19 de Agosto de 2019 (vide documento n.º 44 em 

anexo), aguarda-se que aquela entidade transmita os resultados das acções 

empreendidas a respeito da verificação da legalidade do parecer favorável da 

Entidade Regional da Reserva Agrícola Nacional do Algarve, constante da acta 

n.º 625/2012, de 03 de Outubro de 2012. 

 

SITUAÇÃO 11 - Tinhosas - Silves 

 
 Medidas Sancionatórias: 

Levantamento de participação pela fiscalização municipal em 06 de Março de 

2019, sobre a qual recaiu despacho do Vereador Permanente da Câmara 

Municipal de Silves, datado de 08 de Março de 2019, que determinou a 

instauração do competente processo de contra-ordenação nos termos e para 

efeitos do disposto no artigo 98.º, n.ºs 1, alínea a), e 2, do RJUE, com 

tramitação actualmente em curso. 
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 Medidas de Reposição da Legalidade Urbanística: 

Por despacho do Vereador Permanente da Câmara Municipal de Silves de 31 

de Julho de 2019, apoiado nos fundamentos de facto e de direito constantes de 

informação técnica da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística de 23 de 

Julho de 2019 (vide documento n.º 45 em anexo), foi declarada a 

insusceptibilidade de legalização de duas casas pré-fabricadas e de um 

contentor existentes no prédio da situação 11, uma vez que tais operações 

urbanísticas não se mostram enquadráveis nos artigos 27.º-Q, 27.º-R, 27.º-S 

ou 27.º-T do regulamento do PDM de Silves, e, como tal, deve prevalecer a 

proibição de edificação em solo rural, consagrada no n.º 1 do artigo 27.º-P do 

regulamento do PDM de Silves. 

 
Em consequência, foi ainda manifestada, com apoio no disposto nos artigos 

102.º, n.º 2, alíneas e) e f), e 106.º, n.º 1, do RJUE, a intenção de proferir 

ordem de demolição e remoção, com vista à reposição do prédio em referência 

nas condições em que se encontrava antes da data do início dos trabalhos de 

alteração de topografia e instalação das duas casas pré-fabricadas e do 

contentor, no prazo de 20 dias, embora sem prejuízo da audiência prévia dos 

interessados, facultando-se para o efeito o prazo de 15 dias, de acordo com o 

disposto no n.º 3 do artigo 106.º do RJUE. 

 
Os interessados foram também alertados de que deveriam abster-se de ocupar 

e utilizar as casas pré-fabricadas e o contentor existentes no prédio da situação 

11, sem que as mesmas disponham de qualquer licença de obras e 

autorização de utilização emitidas nos termos das disposições legais e 

regulamentares vigentes no domínio do ordenamento do território e urbanismo. 
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 Ponto da Situação: 

Em 30 de Agosto de 2019, os interessados foram notificados pessoalmente do 

teor do despacho do Vereador Permanente da Câmara Municipal de Silves de 

31 de Julho de 2019 e da informação técnica da Divisão de Ordenamento e 

Gestão Urbanística de 23 de Julho de 2019 (vide documento n.º 46 em anexo), 

tendo apresentado, em sede de audiência prévia, uma exposição com o registo 

n.º 30.070, de 30 de Agosto de 2019 (vide documento n.º 47 em anexo), que 

está a ser objecto de análise pelos serviços técnicos da Divisão de 

Ordenamento e Gestão Urbanística para os devidos efeitos, com vista à 

reintegração da legalidade urbanística. 

 
SITUAÇÃO 12 - Vale de Margem - Alcantarilha e Pêra 

 
 Medidas Sancionatórias:  

Levantamento de participações pela fiscalização municipal em 15 de Dezembro 

de 2011, 16 de Março de 2012, 23 de Março de 2012 e 23 de Novembro de 

2016, sobre as quais recaíram despachos do Vereador Permanente da Câmara 

Municipal de Silves, de 27 de Dezembro de 2011 e de 20 e 27 de Março de 

2012, e da Presidente da Câmara Municipal de Silves, de 30 de Novembro de 

2016, que determinaram a instauração dos competentes processos de contra-

ordenação nos termos e para efeitos do disposto no artigo 98.º, n.ºs 1, alínea 

a), e 2, do RJUE, tendo dois deles culminado com a aplicação de coimas, 

enquanto os demais encontram-se ainda com tramitação em curso. 

 
 Medidas de Reposição da Legalidade Urbanística: 

Por despacho do Vereador Permanente da Câmara Municipal de Silves de 31 

de Julho de 2019, apoiado nos fundamentos de facto e de direito constantes de 

informação técnica da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística de 29 de 

Julho de 2019 (vide documento n.º 12 em anexo), foi declarada a 
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insusceptibilidade de legalização das diversas construções e obras realizadas 

nos prédios que abrangem a situação 12, designadamente: 

 As obras de construção de telheiros, terraços e tanque em alvenaria; 

 As obras de instalação de casas de madeira; e, 

 As obras de alteração de fachada de construção pré-existente. 

Uma vez que tais operações urbanísticas não se mostram enquadráveis nos 

artigos 27.º-Q, 27.º-R, 27.º-S ou 27.º-T do regulamento do PDM de Silves, e, 

como tal, deve prevalecer a proibição de edificação em solo rural, consagrada 

no n.º 1 do artigo 27.º-P do regulamento do PDM de Silves. 

 
Em consequência, foi ainda manifestada, com apoio no disposto nos artigos 

102.º, n.º 2, alíneas e) e f), e 106.º, n.º 1, do RJUE, a intenção de proferir 

ordem de demolição e remoção, com vista à reposição dos prédios em 

referência nas condições em que se encontravam antes da data do início da 

execução de todas as obras acima descritas, no prazo de 40 dias, embora sem 

prejuízo da audiência prévia da interessada, na pessoa do seu representante 

legal, facultando-se para o efeito o prazo de 15 dias, de acordo com o disposto 

no n.º 3 do artigo 106.º do RJUE. 

 
A interessada, na pessoa do seu representante legal, foi também alertada de 

que deveria abster-se de praticar ou omitir quaisquer actos que permitam a 

ocupação e utilização das casas de madeira existentes nos prédios da situação 

12, sem que as mesmas disponham de qualquer licença de obras e 

autorização de utilização emitidas nos termos das disposições legais e 

regulamentares vigentes no domínio do ordenamento do território e urbanismo. 

 
 Ponto da Situação: 

Na sequência da sua notificação postal quanto ao teor do despacho do 

Vereador Permanente da Câmara Municipal de Silves de 31 de Julho de 2019 
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e da informação técnica da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística de 

29 de Julho de 2019, a interessada apresentou, em sede de audiência prévia, 

uma exposição com o registo n.º 30.403, de 05 de Setembro de 2019 (vide 

documento n.º 13 em anexo), que vai ser analisada pelos serviços técnicos da 

Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, para os devidos efeitos com 

vista à reposição da legalidade urbanística. 

 
SITUAÇÃO 13 - Montes Raposos - Alcantarilha e Pêra 

 

 Medidas Sancionatórias: 

Levantamento de participação pela fiscalização municipal em 13 de Março de 

2019, sobre a qual recaiu despacho do Vereador Permanente da Câmara 

Municipal de Silves, datado de 13 de Março de 2019, que determinou a 

instauração do competente processo de contra-ordenação nos termos e para 

efeitos do disposto no artigo 98.º, n.ºs 1, alínea a), e 2, do RJUE, com 

tramitação actualmente em curso. 

 
 Medidas de Reposição da Legalidade Urbanística: 

Por despacho do Vereador Permanente da Câmara Municipal de Silves de 31 

de Julho de 2019, apoiado nos fundamentos de facto e de direito constantes de 

informação técnica da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística de 29 de 

Julho de 2019 (vide documento n.º 48 em anexo), foi declarada a 

insusceptibilidade de legalização de casa de habitação e piscina existentes no 

prédio da situação 13, uma vez que tais operações urbanísticas não se 

mostram enquadráveis nos artigos 27.º-Q, 27.º-R, 27.º-S ou 27.º-T do 

regulamento do PDM de Silves, e, como tal, deve prevalecer a proibição de 

edificação em solo rural, consagrada no n.º 1 do artigo 27.º-P do regulamento 

do PDM de Silves. 
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Em consequência, foi ainda manifestada, com apoio no disposto nos artigos 

102.º, n.º 2, alíneas e) e f), e 106.º, n.º 1, do RJUE, a intenção de proferir 

ordem de demolição e remoção, com vista à reposição do prédio em referência 

nas condições em que se encontrava antes da data do início dos trabalhos de 

alteração de topografia e de construção de casa de habitação e piscina, no 

prazo de 20 dias, embora sem prejuízo da audiência prévia do interessado, 

facultando-se para o efeito o prazo de 15 dias, de acordo com o disposto no n.º 

3 do artigo 106.º do RJUE. 

 
Mais ficou determinado, por despacho do Vereador Permanente da Câmara 

Municipal de Silves de 31 de Julho de 2019, a notificação do interessado ao 

abrigo do disposto no artigo 102.º-A, n.º 1, do RJUE, para que promova a 

apresentação, no prazo de 30 dias, de projecto de legalização das obras de 

construção de muro de vedação (em pedra) com portão de entrada, 

devidamente instruído em conformidade com os termos e condições 

enunciadas no sobredito despacho e na informação técnica da Divisão de 

Ordenamento e Gestão Urbanística de 29 de Julho de 2019. 

 
Ficou ainda expresso que, caso o interessado não apresente tempestivamente 

projecto de legalização da referida operação urbanística, impor-se-á ordenar a 

sua demolição ou remoção, com a consequente reposição do prédio em 

referência nas condições em que se encontrava antes da data de início das 

obras ou trabalhos, fixando-se um prazo para o efeito, de acordo com o 

previsto no artigo 132.º, n.º 4, alíneas b) e c), do RMUE do Município de Silves, 

conjugado com o disposto nos artigos 102.º, n.º 2, alíneas e) e f), e 106.º, n.º 1, 

do RJUE. 

 
O interessado foi também alertado de que deveria abster-se de ocupar e utilizar 

a casa de habitação e piscina existentes no prédio da situação 13, sem que as 
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mesmas disponham de qualquer licença de obras e autorização de utilização 

emitidas nos termos das disposições legais e regulamentares vigentes no 

domínio do ordenamento do território e urbanismo. 

 
 Ponto da Situação: 

Em 04 de Setembro de 2019, o interessado foi notificado pessoalmente do teor 

do despacho do Vereador Permanente da Câmara Municipal de Silves de 31 

de Julho de 2019 e da informação técnica da Divisão de Ordenamento e 

Gestão Urbanística de 29 de Julho de 2019 (vide documento n.º 49 em anexo), 

estando, por ora, a decorrer o prazo de 15 dias para o exercício do direito de 

audiência prévia relativamente à ordem de demolição e remoção da casa de 

habitação e piscina existentes no prédio da situação 13. 

 

SITUAÇÃO 14 - Vale Margem - Alcantarilha e Pêra 

 
 Medidas Sancionatórias: 

Levantamento de participação pela fiscalização municipal em 12 de Março de 

2019, sobre a qual recaiu despacho do Vereador Permanente da Câmara 

Municipal de Silves, datado de 12 de Março de 2019, que determinou a 

instauração do competente processo de contra-ordenação nos termos e para 

efeitos do disposto no artigo 98.º, n.ºs 1, alínea a), e 2, do RJUE, com 

tramitação actualmente em curso. 

 

 Medidas de Reposição da Legalidade Urbanística: 

Por despacho do Vereador Permanente da Câmara Municipal de Silves de 09 

de Setembro de 2019, apoiado nos fundamentos de facto e de direito 

constantes de informação técnica da Divisão de Ordenamento e Gestão 

Urbanística de 06 de Setembro de 2019 (vide documento n.º 50 em anexo), foi 
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declarada a insusceptibilidade de legalização de casa de madeira assente 

sobre blocos de cimento, com a área aproximada de 100m2, e de uma fossa 

em alvenaria, bem como dos trabalhos de remodelação de terrenos, com a 

criação de uma área impermeabilizada exterior com cerca de 1.000 m2, no 

prédio da situação 14, uma vez que tais operações urbanísticas não se 

mostram enquadráveis nos artigos 27.º-Q, 27.º-R, 27.º-S ou 27.º-T do 

regulamento do PDM de Silves, e, como tal, deve prevalecer a proibição de 

edificação em solo rural, consagrada no n.º 1 do artigo 27.º-P do regulamento 

do PDM de Silves. 

 
Em consequência, foi ainda manifestada, com apoio no disposto nos artigos 

102.º, n.º 2, alíneas e) e f), e 106.º, n.º 1, do RJUE, a intenção de proferir 

ordem de demolição e remoção, com vista à reposição do prédio em referência 

nas condições em que se encontrava antes da data do início dos trabalhos de 

remodelação de terrenos e de construção de casa de madeira e fossa em 

alvenaria, no prazo de 20 dias, embora sem prejuízo da audiência prévia do 

interessado, facultando-se para o efeito o prazo de 15 dias, de acordo com o 

disposto no n.º 3 do artigo 106.º do RJUE. 

 
Mais ficou determinado, por despacho do Vereador Permanente da Câmara 

Municipal de Silves de 31 de Julho de 2019, a notificação do interessado ao 

abrigo do disposto no artigo 102.º-A, n.º 1, do RJUE, para que promova a 

apresentação, no prazo de 30 dias, de projecto de legalização das obras de 

construção de vedação em rede apoiada em vigas e de colocação de portão 

com pilares em alvenaria, devidamente instruído em conformidade com os 

termos e condições enunciadas no sobredito despacho e na informação técnica 

da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística de 06 de Setembro de 2019. 
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Ficou ainda expresso que, caso o interessado não apresente tempestivamente 

projecto de legalização da referida operação urbanística, impor-se-á ordenar a 

sua demolição ou remoção, com a consequente reposição do prédio em 

referência nas condições em que se encontrava antes da data de início das 

obras ou trabalhos, fixando-se um prazo para o efeito, de acordo com o 

previsto no artigo 132.º, n.º 4, alíneas b) e c), do RMUE do Município de Silves, 

conjugado com o disposto nos artigos 102.º, n.º 2, alíneas e) e f), e 106.º, n.º 1, 

do RJUE. 

 
O interessado foi também alertado de que deveria abster-se de ocupar e utilizar 

a casa de madeira existente no prédio da situação 14, sem que a mesma 

disponha de qualquer licença de obras e autorização de utilização emitidas nos 

termos das disposições legais e regulamentares vigentes no domínio do 

ordenamento do território e urbanismo. 

 
 Ponto de Situação: 

Até à presente data, embora tenha sido promovida a sua notificação postal 

(vide documento n.º 51 em anexo), o interessado ainda não tomou 

conhecimento do teor do despacho do Vereador Permanente da Câmara 

Municipal de Silves de 09 de Setembro de 2019 e da informação técnica da 

Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística de 06 de Setembro de 2019. 

 

SITUAÇÃO 15 - Montes Raposos - Alcantarilha e Pêra 

 

 Medidas Sancionatórias: 

Levantamento de participação pela fiscalização municipal em 13 de Março de 

2019, sobre a qual recaiu despacho do Vereador Permanente da Câmara 

Municipal de Silves, datado de 13 de Março de 2019, que determinou a 
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instauração do competente processo de contra-ordenação nos termos e para 

efeitos do disposto no artigo 98.º, n.ºs 1, alínea a), e 2, do RJUE, com 

tramitação actualmente em curso. 

 
 Medidas de Reposição da Legalidade Urbanística: 

Por despacho do Vereador Permanente da Câmara Municipal de Silves de 31 

de Julho de 2019, apoiado nos fundamentos de facto e de direito constantes de 

informação técnica da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística de 23 de 

Julho de 2019 (vide documento n.º 52 em anexo), foi declarada a 

insusceptibilidade de legalização de casa de madeira existente no prédio da 

situação 15, uma vez que essa operação urbanística não se mostra 

enquadrável nos artigos 27.º-Q, 27.º-R, 27.º-S ou 27.º-T do regulamento do 

PDM de Silves, e, como tal, deve prevalecer a proibição de edificação em solo 

rural, consagrada no n.º 1 do artigo 27.º-P do regulamento do PDM de Silves. 

 
Em consequência, foi ainda manifestada, com apoio no disposto nos artigos 

102.º, n.º 2, alíneas e) e f), e 106.º, n.º 1, do RJUE, a intenção de proferir 

ordem de demolição e remoção, com vista à reposição do prédio em referência 

nas condições em que se encontrava antes da data do início dos trabalhos de 

alteração de topografia e de construção da casa de madeira, no prazo de 20 

dias, embora sem prejuízo da audiência prévia do interessado, facultando-se 

para o efeito o prazo de 15 dias, de acordo com o disposto no n.º 3 do artigo 

106.º do RJUE. 

 
Mais ficou determinado, por despacho do Vereador Permanente da Câmara 

Municipal de Silves de 31 de Julho de 2019, a notificação do interessado ao 

abrigo do disposto no artigo 102.º-A, n.º 1, do RJUE, para que promova a 

apresentação, no prazo de 30 dias, de projecto de legalização das obras de 

construção de vedação com portão de entrada e pilares de apoio, devidamente 
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instruído em conformidade com os termos e condições enunciadas no 

sobredito despacho e na informação técnica da Divisão de Ordenamento e 

Gestão Urbanística de 23 de Julho de 2019. 

 
Ficou ainda expresso que, caso o interessado não apresente tempestivamente 

projecto de legalização da referida operação urbanística, impor-se-á ordenar a 

sua demolição ou remoção, com a consequente reposição do prédio em 

referência nas condições em que se encontrava antes da data de início das 

obras ou trabalhos, fixando-se um prazo para o efeito, de acordo com o 

previsto no artigo 132.º, n.º 4, alíneas b) e c), do RMUE do Município de Silves, 

conjugado com o disposto nos artigos 102.º, n.º 2, alíneas e) e f), e 106.º, n.º 1, 

do RJUE. 

 
O interessado foi também alertado de que deveria abster-se de ocupar e utilizar 

a casa de madeira existente no prédio da situação 15, sem que a mesma 

disponha de qualquer licença de obras e autorização de utilização emitidas nos 

termos das disposições legais e regulamentares vigentes no domínio do 

ordenamento do território e urbanismo. 

 
 Ponto da Situação: 

Em 12 de Agosto de 2019, o interessado foi notificado do teor do despacho do 

Vereador Permanente da Câmara Municipal de Silves de 31 de Julho de 2019 

e da informação técnica da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística de 

23 de Julho de 2019 (vide documento n.º 53 em anexo), não tendo emitido 

qualquer pronúncia em sede de audiência prévia, pelo que deverá ser 

confirmada a ordem de demolição e remoção da casa de madeira existente no 

prédio da situação 15. 
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SITUAÇÃO 16 - Vales/Benagaia - Alcantarilha e Pêra 

  
 Medidas Sancionatórias: 

Levantamento de participação pela fiscalização municipal em 23 de Abril de 

2013, sobre a qual recaiu despacho do Vice-Presidente da Câmara Municipal 

de Silves, datado de 24 de Abril de 2013, que determinou a instauração do 

competente processo de contra-ordenação nos termos e para efeitos do 

disposto no artigo 98.º, n.ºs 1, alínea a), e 2, do RJUE, que culminou com a 

aplicação de coima. 

 
 Medidas de Reposição da Legalidade Urbanística: 

Por despacho do Vereador Permanente da Câmara Municipal de Silves de 16 

de Agosto de 2019, apoiado nos fundamentos de facto e de direito constantes 

de informação técnica da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística de 14 

de Agosto de 2019 (vide documento n.º 54 em anexo), foi declarada a 

insusceptibilidade de legalização das diversas construções e obras realizadas 

no prédio da situação 16, designadamente: 

 As obras de instalação de duas casas de campo em madeira; 

 As obras de construção de uma terceira edificação; e, 

 Os trabalhos de remodelação de terrenos, com a criação de área 

pavimentada. 

Uma vez que tais operações urbanísticas não se mostram enquadráveis nos 

artigos 27.º-Q, 27.º-R, 27.º-S ou 27.º-T do regulamento do PDM de Silves, e, 

como tal, deve prevalecer a proibição de edificação em solo rural, consagrada 

no n.º 1 do artigo 27.º-P do regulamento do PDM de Silves. 

 
Em consequência, foi ainda manifestada, com apoio no disposto nos artigos 

102.º, n.º 2, alíneas e) e f), e 106.º, n.º 1, do RJUE, a intenção de proferir 

ordem de demolição e remoção, com vista à reposição do prédio em referência 
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nas condições em que se encontrava antes da data do início da execução de 

todas as obras e trabalhos acima descritos, no prazo de 40 dias, embora sem 

prejuízo da audiência prévia da interessada, facultando-se para o efeito o prazo 

de 15 dias, de acordo com o disposto no n.º 3 do artigo 106.º do RJUE. 

 
A interessada foi também alertada de que deveria abster-se de praticar ou 

omitir quaisquer actos que permitam a ocupação e utilização das edificações 

existentes no prédio da situação 16, que não disponham de qualquer licença de 

obras e autorização de utilização emitidas nos termos das disposições legais e 

regulamentares vigentes no domínio do ordenamento do território e urbanismo. 

 
 Ponto da Situação: 

Devido ao fracasso da notificação postal e pessoal da interessada quanto ao 

teor do despacho do Vereador Permanente da Câmara Municipal de Silves de 

16 de Agosto de 2019 e da informação técnica da Divisão de Ordenamento e 

Gestão Urbanística de 14 de Agosto de 2019, vai ser promovida a sua 

notificação por edital, em cumprimento do despacho do Vereador Permanente 

da Câmara Municipal de Silves de 04 de Setembro de 2019 (vide documento 

n.º 55 em anexo). 

 

SITUAÇÃO 17 - Arroteias - Alcantarilha e Pêra 

 
 Medidas Sancionatórias: 

Levantamento de participações pela fiscalização municipal em 12 de Março e 

30 de Julho de 2019, sobre as quais recaíram despachos do Vereador 

Permanente da Câmara Municipal de Silves, datados de 13 de Março e de 31 

de Julho de 2019, que determinaram a instauração dos competentes processos 

de contra-ordenação nos termos e para efeitos do disposto no artigo 98.º, n.ºs 

1, alínea a), e 2, do RJUE, com tramitação actualmente em curso. 
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 Medidas de Reposição da Legalidade Urbanística: 

Por despacho do Vereador Permanente da Câmara Municipal de Silves de 05 

de Agosto de 2019, apoiado nos fundamentos de facto e de direito constantes 

de informação técnica da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística de 29 

de Julho de 2019 (vide documento n.º 56 em anexo), foi declarada a 

insusceptibilidade de legalização das diversas construções e obras realizadas 

no prédio da situação 17, designadamente: 

 As obras de remodelação de terrenos; 

 As obras de instalação de dezoito casas pré-fabricadas em madeira, 

destinadas ao uso habitacional; 

 As obras de instalação de uma casa pré-fabricada em madeira, 

destinada ao armazenamento de máquinas de lavar; 

 As obras de construção de duas edificações para abrigo de contadores 

de electricidade; e, 

 As obras de construção de dois grelhadores e de uma fossa. 

Uma vez que todas essas operações urbanísticas não se mostram 

enquadráveis nos artigos 27.º-Q, 27.º-R, 27.º-S ou 27.º-T do regulamento do 

PDM de Silves, e, como tal, deve prevalecer a proibição de edificação em solo 

rural, consagrada no n.º 1 do artigo 27.º-P do regulamento do PDM de Silves.  

 
Em consequência, foi ainda manifestada, com apoio no disposto nos artigos 

102.º, n.º 2, alíneas e) e f), e 106.º, n.º 1, do RJUE, a intenção de proferir 

ordem de demolição e remoção, com vista à reposição do prédio em referência 

nas condições em que se encontrava antes da data do início dos trabalhos de 

alteração de topografia, de instalação de dezanove casas pré-fabricadas em 

madeira (dezoito destinadas a uso habitacional e uma destinada a arrecadação 

de máquinas de lavar) e de construção de duas edificações para abrigo de 

contadores de electricidade, de dois grelhadores e de uma fossa, no prazo de 
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20 dias, embora sem prejuízo da audiência prévia do interessado, facultando-

se para o efeito o prazo de 15 dias, de acordo com o disposto no n.º 3 do artigo 

106.º do RJUE. 

 
Mais ficou determinado, por despacho do Vereador Permanente da Câmara 

Municipal de Silves de 05 de Agosto de 2019, a notificação do interessado ao 

abrigo do disposto no artigo 102.º-A, n.º 1, do RJUE, para que promova a 

apresentação, no prazo de 30 dias, de projecto de legalização das obras de 

construção de vedação com portão e pilares de apoio em alvenaria, 

devidamente instruído em conformidade com os termos e condições 

enunciadas no sobredito despacho e na informação técnica da Divisão de 

Ordenamento e Gestão Urbanística de 29 de Julho de 2019. 

 
Ficou ainda expresso que, caso o interessado não apresente tempestivamente 

projecto de legalização da referida operação urbanística, impor-se-á ordenar a 

sua demolição ou remoção, com a consequente reposição do prédio em 

referência nas condições em que se encontrava antes da data de início das 

obras ou trabalhos, fixando-se um prazo para o efeito, de acordo com o 

previsto no artigo 132.º, n.º 4, alíneas b) e c), do RMUE do Município de Silves, 

conjugado com o disposto nos artigos 102.º, n.º 2, alíneas e) e f), e 106.º, n.º 1, 

do RJUE. 

 
O interessado foi também alertado de que deveria abster-se de praticar ou 

omitir quaisquer actos que permitam a ocupação e utilização das casas pré-

fabricadas em madeira, destinadas ao uso habitacional e de armazenamento, 

existentes no prédio em referência, sem que as mesmas disponham de 

qualquer licença de obras e autorização de utilização emitidas nos termos das 

disposições legais e regulamentares vigentes no domínio do ordenamento do 

território e urbanismo. 
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 Ponto da Situação: 

Na sequência da sua notificação postal quanto ao teor do despacho do 

Vereador Permanente da Câmara Municipal de Silves de 05 de Agosto de 2019 

e da informação técnica da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística de 

29 de Julho de 2019, o interessado apresentou, em sede de audiência prévia, 

uma exposição com o registo n.º 30.217, de 02 de Setembro de 2019 (vide 

documento n.º 57 em anexo), que vai ser analisada pelos serviços técnicos da 

Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, para os devidos efeitos com 

vista à reposição da legalidade urbanística. 

 

SITUAÇÃO 18 - Boavista/Areias de Pêra - Alcantarilha e Pêra 

 
 Medidas Sancionatórias: 

Levantamento de participação pela fiscalização municipal em 09 de Fevereiro 

de 2015, sobre a qual recaiu despacho da Presidente da Câmara Municipal de 

Silves, datado de 13 de Fevereiro de 2015, que determinou a instauração do 

competente processo de contra-ordenação nos termos e para efeitos do 

disposto no artigo 98.º, n.ºs 1, alínea a), e 2, do RJUE, com tramitação 

actualmente em curso. 

 
 Medidas de Reposição da Legalidade Urbanística: 

Por despacho do Vereador Permanente da Câmara Municipal de Silves de 02 

de Setembro de 2019, apoiado nos fundamentos de facto e de direito 

constantes de informação técnica da Divisão de Ordenamento e Gestão 

Urbanística de 19 de Agosto de 2019 (vide documento n.º 15 em anexo), foi 

declarada a insusceptibilidade de legalização das diversas obras e construções 

que materializam e suportam o funcionamento da área de serviço de 

autocaravanas instalada em vários prédios da situação 18, designadamente: 
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 Trabalhos de remodelação de terrenos, com a criação de acessos e 

zonas de permanência e estacionamento de autocaravanas, mediante a 

colocação de brita; 

 Obras de construção de edificação destinada a estufa e exposição de 

plantas e obras artísticas, recepção, bar de apoio à piscina e instalações 

sanitárias; 

 Obras de construção de edificação destinada a estabelecimento de 

restauração e bebidas; 

 Obras de construção de quatro casas de madeira pré-fabricadas; 

 Obras de construção de um armazém em estrutura pré-fabricada, que 

serve de apoio ao funcionamento de área de serviço de autocaravanas; 

 Obras de construção de duas edificações destinadas a balneários e 

instalações sanitárias; 

 Obras de construção de área de descarga de águas residuais; 

 Obras de construção de piscina; 

 Obras de construção de fossas; 

 Obras de construção de charcas; 

 Obras de construção de várias estruturas com materiais ligeiros, que 

servem de abrigo para animais, designadamente galinheiro e pombal; e, 

 Trabalhos de instalação de parque infantil. 

Uma vez que todas essas operações urbanísticas não se mostram 

enquadráveis nos artigos 27.º-Q, 27.º-R, 27.º-S ou 27.º-T do regulamento do 

PDM de Silves, e, como tal, deve prevalecer a proibição de edificação em solo 

rural, consagrada no n.º 1 do artigo 27.º-P do regulamento do PDM de Silves. 

 
Em consequência, foi ainda manifestada, com apoio no disposto nos artigos 

102.º, n.º 2, alíneas e) e f), e 106.º, n.º 1, do RJUE, a intenção de proferir 

ordem de demolição e remoção, com vista à reposição dos prédios em 
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referência nas condições em que se encontravam antes da data do início dos 

trabalhos e obras supra descritas, no prazo de 40 dias, embora sem prejuízo 

da audiência prévia da interessada, facultando-se para o efeito o prazo de 15 

dias, de acordo com o disposto no n.º 3 do artigo 106.º do RJUE. 

 
Mais ficou determinado, por despacho do Vereador Permanente da Câmara 

Municipal de Silves de 02 de Setembro de 2019, a notificação da interessada 

ao abrigo do disposto no artigo 102.º-A, n.º 1, do RJUE, para que promova a 

apresentação, no prazo de 30 dias, de projecto de legalização das obras de 

construção de uma edificação pré-fabricada destinada a armazém, mediante o 

cumprimento das seguintes condições: 

 

 Conversão da edificação destinada a armazém em apoio agrícola, para 

dar resposta às necessidades de exploração agrícola e desde que não 

exista qualquer outra edificação com o mesmo fim, de acordo com o 

previsto no n.º 1 do artigo 27.º-S do regulamento do PDM de Silves; 

 

 Demonstração da existência de uma exploração agrícola 

economicamente viável no prédio da localização da edificação destinada 

a apoio agrícola, através da apresentação de certidão da Direcção 

Regional de Agricultura e Pescas do Algarve, nos termos e para efeitos 

do disposto no artigo 27.º-S, n.º 2, do regulamento do PDM de Silves; 

 

 Demonstração do respeito pela área de referência de 30m2 por unidade 

mínima de cultura, prevista no n.º 3 do artigo 27.º-S do regulamento do 

PDM de Silves, sob pena de poder haver lugar à execução de obras de 

correcção e demolição; e, 
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 Parecer favorável da Entidade Regional da Reserva Agrícola Nacional 

do Algarve, se ocorrer a ocupação e alteração do uso de solos agrícolas, 

nos termos e para efeitos do disposto nos artigos 22.º e 23.º do RJRAN. 

 
Ficou ainda expresso que, caso a interessada não apresente tempestivamente 

projecto de legalização da referida operação urbanística, impor-se-á ordenar a 

sua demolição ou remoção, com a consequente reposição do prédio em 

referência nas condições em que se encontrava antes da data de início das 

obras ou trabalhos, fixando-se um prazo para o efeito, de acordo com o 

previsto no artigo 132.º, n.º 4, alíneas b) e c), do RMUE do Município de Silves, 

conjugado com o disposto nos artigos 102.º, n.º 2, alíneas e) e f), e 106.º, n.º 1, 

do RJUE. 

 
A interessada também ficou ciente que, no concelho de Silves, é proibida 

qualquer prática de campismo, caravanismo e/ou autocaravanismo fora dos 

locais adequados e destinados para o efeito, sem licença da Câmara Municipal 

de Silves ou em desrespeito pela lei geral e pelo regulamento municipal n.º 

284/2017, publicado no Diário da República, 2.ª Série, n.º 100, de 24 de Maio 

de 2017. 

 
Pelo que a interessada deverá abster-se imediatamente de: 

 

 Desenvolver e utilizar qualquer operação urbanística que suporte a 

instalação e o funcionamento de uma área de serviço de autocaravanas 

sem licença de obras e autorização de utilização emitidas nos termos 

das disposições legais e regulamentares vigentes no domínio do 

ordenamento do território e urbanismo; e, 
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 Promover e/ou permitir a realização de qualquer actividade de 

autocaravanismo ocasional sem licença municipal, nos termos do artigo 

5.º, n.º 1, do regulamento municipal n.º 284/2017, publicado no Diário da 

República, 2.ª Série, n.º 100, de 24 de Maio de 2017.   

 
 Ponto de Situação: 

Até à presente data, embora tenha sido promovida a sua notificação postal 

(vide documento n.º 58 em anexo), a interessada ainda não tomou 

conhecimento do teor do despacho do Vereador Permanente da Câmara 

Municipal de Silves de 02 de Setembro de 2019 e da informação técnica da 

Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística de 19 de Agosto de 2019. 

 

SITUAÇÃO 19 - Torre/Caliços - Armação de Pêra 

 
 Medidas Sancionatórias: 

Levantamento de participação pela fiscalização municipal em 12 de Março de 

2019, sobre a qual recaiu despacho do Vereador Permanente da Câmara 

Municipal de Silves, datado de 12 de Março de 2019, que determinou a 

instauração do competente processo de contra-ordenação nos termos e para 

efeitos do disposto no artigo 98.º, n.ºs 1, alínea a), e 2, do RJUE, com 

tramitação actualmente em curso. 

 
 Medidas de Reposição da Legalidade Urbanística: 

Por despacho do Vereador Permanente da Câmara Municipal de Silves de 04 

de Setembro de 2019, apoiado nos fundamentos de facto e de direito 

constantes de informação técnica da Divisão de Ordenamento e Gestão 

Urbanística de 04 de Setembro de 2019 (vide documento n.º 59 em anexo), foi 

declarada a insusceptibilidade de legalização das diversas construções e obras 

realizadas no prédio da situação 19, designadamente: 
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 As obras de construção de garagem; 

 As obras de construção de refeitório; 

 As obras de construção de grelhador; 

 As obras de construção de canil; 

 As obras de construção de casa de madeira; 

 As obras de construção de fossa; e, 

 Os trabalhos de pavimentação do solo com calçada. 

Uma vez que todas essas operações urbanísticas não se mostram 

enquadráveis nos artigos 27.º-Q, 27.º-R, 27.º-S ou 27.º-T do regulamento do 

PDM de Silves, e, como tal, deve prevalecer a proibição de edificação em solo 

rural, consagrada no n.º 1 do artigo 27.º-P do regulamento do PDM de Silves.  

 
Em consequência, foi ainda manifestada, com apoio no disposto nos artigos 

102.º, n.º 2, alíneas e) e f), e 106.º, n.º 1, do RJUE, a intenção de proferir 

ordem de demolição e remoção, com vista à reposição do prédio em referência 

nas condições em que se encontrava antes da data do início dos trabalhos e 

das obras acima descritas, no prazo de 40 dias, embora sem prejuízo da 

audiência prévia da interessada, facultando-se para o efeito o prazo de 15 dias, 

de acordo com o disposto no n.º 3 do artigo 106.º do RJUE. 

 
Mais ficou determinado, por despacho do Vereador Permanente da Câmara 

Municipal de Silves de 04 de Setembro de 2019, a notificação da interessada 

ao abrigo do disposto no artigo 102.º-A, n.º 1, do RJUE, para que promova a 

apresentação, no prazo de 30 dias, de projecto de legalização das obras de 

instalação de vedação em rede e portão de entrada, devidamente instruído em 

conformidade com os termos e condições enunciadas no sobredito despacho e 

na informação técnica da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística de 04 

de Setembro de 2019. 



 
                         

 

 
MUNICÍPIO DE SILVES 

 
 

134 

 

Ficou ainda expresso que, caso a interessada não apresente tempestivamente 

projecto de legalização da referida operação urbanística, impor-se-á ordenar a 

sua demolição ou remoção, com a consequente reposição do prédio em 

referência nas condições em que se encontrava antes da data de início das 

obras ou trabalhos, fixando-se um prazo para o efeito, de acordo com o 

previsto no artigo 132.º, n.º 4, alíneas b) e c), do RMUE do Município de Silves, 

conjugado com o disposto nos artigos 102.º, n.º 2, alíneas e) e f), e 106.º, n.º 1, 

do RJUE. 

 
A interessada foi também alertada de que deveria abster-se de praticar ou 

omitir quaisquer actos que permitam a ocupação e utilização da casa de 

madeira e das edificações destinadas a garagem, refeitório com casa de banho 

e canil existentes no prédio em referência, sem que as mesmas disponham de 

qualquer licença de obras e autorização de utilização emitidas nos termos das 

disposições legais e regulamentares vigentes no domínio do ordenamento do 

território e urbanismo. 

 
 Ponto da Situação: 

Até à presente data, embora tenha sido promovida a sua notificação postal 

(vide documento n.º 60 em anexo), os interessados ainda não tomaram 

conhecimento do teor do despacho do Vereador Permanente da Câmara 

Municipal de Silves de 04 de Setembro de 2019 e da informação técnica da 

Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística de 04 de Setembro de 2019. 

 

SITUAÇÃO 20 - Torre/Caliços - Armação de Pêra 

 
 Medidas Sancionatórias: 

Levantamento de participação pela fiscalização municipal em 13 de Março de 

2019, sobre a qual recaiu despacho do Vereador Permanente da Câmara 
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Municipal de Silves, datado de 13 de Março de 2019, que determinou a 

instauração do competente processo de contra-ordenação nos termos e para 

efeitos do disposto no artigo 98.º, n.ºs 1, alínea a), e 2, do RJUE, com 

tramitação actualmente em curso. 

 
 Medidas de Reposição da Legalidade Urbanística: 

Por despacho do Vereador Permanente da Câmara Municipal de Silves de 16 

de Agosto de 2019, apoiado nos fundamentos de facto e de direito constantes 

de informação técnica da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística de 14 

de Agosto de 2019 (vide documento n.º 61 em anexo), foi ordenada a 

notificação dos interessados para, no prazo de 30 dias, apresentar, nos termos 

do artigo 102.º-A, n.º 1, do RJUE, e do artigo 132.º, n.º 2, do RMUE do 

Município de Silves, o projecto de legalização das seguintes operações 

urbanísticas realizadas no prédio da situação 20: 

 Obras de construção de canteiro confinante ao alçado lateral esquerdo 

da moradia; 

 Obras de construção de um anexo junto da piscina; e, 

 Trabalhos de pavimentação em redor da moradia e da piscina. 

 
Pois que, conforme decorre da informação técnica da Divisão de Ordenamento 

e Gestão Urbanística de 14 de Agosto de 2019, as operações urbanísticas 

acima descritas afiguram-se susceptíveis de legalização, no pressuposto do 

prédio da situação 20 não integrar perímetro urbano, mediante: 

 
 A demonstração do enquadramento das operações urbanísticas em 

causa no âmbito do disposto no artigo 27.º-T do Regulamento do PDM 

de Silves, nomeadamente o estabelecido na alínea d) do seu n.º 4; e, 
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 A apresentação de parecer favorável da Entidade Regional da Reserva 

Agrícola Nacional do Algarve, relativamente à ocupação e alteração do 

uso de solos agrícolas, nos termos e para efeitos do disposto nos artigos 

22.º e 23.º do RJRAN. 

 
Sendo que, conforme previsto no n.º 3 do artigo 132.º do RMUE do Município 

de Silves, com a efectivação da sua notificação, os interessados dispõem do 

prazo de 15 dias, a contar da data da mesma, para se pronunciarem em sede 

de audiência prévia, caso assim o entendam, sobre o conteúdo da ordem de 

legalização das operações urbanísticas acima descritas. 

 
Mais ficou expresso no despacho do Vereador Permanente da Câmara 

Municipal de Silves de 16 de Agosto de 2019, que, caso os interessados não 

promovam a apresentação tempestiva de projecto de legalização nos termos 

referidos, nem se mostrar possível assegurar a conformidade das operações 

urbanísticas acima descritas com as disposições legais e regulamentares que 

lhes são aplicáveis mediante a realização de trabalhos de correcção ou de 

alteração, impor-se-á ordenar a sua demolição e remoção, com a consequente 

reposição do prédio em referência nas condições em que se encontrava antes 

da data de início das obras ou trabalhos realizados sem prévio licenciamento 

municipal, fixando-se um prazo para o efeito, de acordo com o previsto no 

artigo 132.º, n.º 4, alíneas b) e c), do RMUE do Município de Silves, conjugado 

com o disposto nos artigos 102.º, n.º 2, alíneas e) e f), e 106.º, n.º 1, do RJUE, 

e sem prejuízo da audiência prévia dos interessados, no prazo de 15 dias, por 

força do estabelecido no n.º 3 do artigo 106.º do RJUE. 

 
Os interessados foram ainda alertados de que deveriam abster-se de ocupar e 

utilizar a edificação destinada a anexo, localizada junto da piscina, sem que a 

mesma disponha de qualquer licença de obras e autorização de utilização 
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emitidas nos termos das disposições legais e regulamentares vigentes no 

domínio do ordenamento do território e urbanismo. 

 
 Ponto de Situação: 

Em 23 de Agosto de 2019, os interessados foram notificados do teor do 

despacho do Vereador Permanente da Câmara Municipal de Silves de 16 de 

Agosto de 2019 e da informação técnica da Divisão de Ordenamento e Gestão 

Urbanística de 14 de Agosto de 2019 (vide documento n.º 62 em anexo), 

estando, por ora, a decorrer o prazo de 30 dias para apresentação de projecto 

de legalização das operações urbanísticas realizadas sem prévio licenciamento 

municipal no prédio da situação 20. 

 

SITUAÇÃO 21 - Aivados - Algoz e Tunes 

 
 Medidas Sancionatórias: 

Levantamento de participação pela fiscalização municipal em 13 de Março de 

2019, sobre a qual recaiu despacho do Vereador Permanente da Câmara 

Municipal de Silves, datado de 14 de Março de 2019, que determinou a 

instauração do competente processo de contra-ordenação nos termos e para 

efeitos do disposto no artigo 98.º, n.ºs 1, alínea a), e 2, do RJUE, com 

tramitação actualmente em curso. 

 
 Medidas de Reposição da Legalidade Urbanística: 

Por despacho do Vereador Permanente da Câmara Municipal de Silves de 22 

de Agosto de 2019, apoiado nos fundamentos de facto e de direito constantes 

de informação técnica da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística de 19 

de Agosto de 2019 (vide documento n.º 63 em anexo), foi declarada a 

insusceptibilidade de legalização de moradia e de edificação em madeira, bem 

como dos trabalhos de remodelação de terrenos para abertura de via de 



 
                         

 

 
MUNICÍPIO DE SILVES 

 
 

138 

 

acesso, no prédio da situação 21, uma vez que tais operações urbanísticas não 

se mostram enquadráveis nos artigos 27.º-Q, 27.º-R, 27.º-S ou 27.º-T do 

regulamento do PDM de Silves, e, como tal, deve prevalecer a proibição de 

edificação em solo rural, consagrada no n.º 1 do artigo 27.º-P do regulamento 

do PDM de Silves. 

 
Em consequência, foi manifestada, com apoio no disposto nos artigos 102.º, n.º 

2, alíneas e) e f), e 106.º, n.º 1, do RJUE, a intenção de proferir ordem de 

demolição e remoção, com vista à reposição do prédio em referência nas 

condições em que se encontrava antes da data do início das obras de 

construção de moradia e de edificação em madeira e dos trabalhos de 

remodelação de terrenos para abertura de via de acesso, no prazo de 40 dias, 

embora sem prejuízo da audiência prévia do interessado, facultando-se para o 

efeito o prazo de 15 dias, de acordo com o disposto no n.º 3 do artigo 106.º do 

RJUE. 

 
Mais foi manifestada, por despacho do Vereador Permanente da Câmara 

Municipal de Silves de 22 de Agosto de 2019, a intenção de determinar, nos 

termos do artigo 79.º, n.º 1, alínea a), do RJUE, a cassação do alvará de 

autorização de utilização n.º 151/2014, de 19 de Setembro de 2014, que 

autoriza a utilização de um apoio agrícola, com uma determinada área, no 

prédio da situação 21, atendendo a que essa operação urbanística nunca veio 

a ser executada, tendo-se operado, em consequência, a caducidade da licença 

de obras de construção n.º 90/2014, de 15 de Julho de 2014, de acordo com o 

disposto no artigo 71.º, n.º 3, alínea a), do RJUE, embora sem prejuízo da 

audiência prévia do interessado, facultando-se para o efeito o prazo de 15 dias, 

nos termos e para efeitos do disposto no n.º 5 do artigo 71.º do RJUE. 
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Ficou ainda expresso que, na ausência de pronúncia do interessado em sede 

de audiência prévia, ou verificando-se que a mesma não revela qualquer 

fundamento atendível, deverá ser: 

 

 Efectivada a ordem de demolição e de remoção de moradia, de 

edificação em madeira e de via de acesso existentes no prédio em 

referência, mediante a reposição das condições naturais do terreno, 

fixando-se o prazo de 40 dias, por se afigurar mais do que suficiente 

para o fim visado, tudo em conformidade com o disposto nos artigos 

102.º, n.º 2, alíneas e) e f), e 106.º, n.º 1, do RJUE; e, 

 

 Determinada, nos termos do artigo 79.º, n.º 1, alínea a), do RJUE, a 

cassação do alvará de autorização de utilização n.º 151/2014, de 19 de 

Setembro de 2014, que autoriza a utilização de um apoio agrícola, com 

uma determinada área, no prédio em referência, por via da caducidade 

da licença de obras de construção n.º 90/2014, de 15 de Julho de 2014, 

de acordo com o disposto no artigo 71.º, n.º 3, alínea a), do RJUE. 

 
O interessado foi também alertado de que deveria abster-se de praticar ou 

omitir quaisquer actos que permitam a ocupação e utilização da moradia e da 

edificação em madeira existentes no prédio da situação 21, uma vez que essas 

operações urbanísticas não dispõem de qualquer licença de obras e de 

autorização de utilização emitidas nos termos das disposições legais e 

regulamentares vigentes no domínio do ordenamento do território e urbanismo. 

 
 Ponto de Situação: 

Em 29 de Agosto de 2019, o interessado foi notificado do teor do despacho do 

Vereador Permanente da Câmara Municipal de Silves de 22 de Agosto de 2019 

e da informação técnica da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística de 
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19 de Agosto de 2019 (vide documento n.º 64 em anexo), estando, por ora, a 

decorrer o prazo de 15 dias para exercício do direito de audiência prévia 

relativamente às ordens de demolição e remoção de operações urbanísticas e 

de cassação de alvará de autorização de utilização. 

 

SITUAÇÃO 22 - Mato das Partilhas/Ribeira Baixa - Algoz e Tunes 

 
 Medidas Sancionatórias: 

Levantamento de participação pela fiscalização municipal em 07 de Março de 

2019, sobre a qual recaiu despacho do Vereador Permanente da Câmara 

Municipal de Silves, datado de 13 de Março de 2019, que determinou a 

instauração do competente processo de contra-ordenação nos termos e para 

efeitos do disposto no artigo 98.º, n.ºs 1, alínea a), e 2, do RJUE, com 

tramitação actualmente em curso. 

 
 Medidas de Reposição da Legalidade Urbanística: 

Por despacho do Vereador Permanente da Câmara Municipal de Silves de 22 

de Agosto de 2019, apoiado nos fundamentos de facto e de direito constantes 

de informação técnica da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística de 22 

de Agosto de 2019 (vide documento n.º 65 em anexo), foi declarada a 

insusceptibilidade de legalização de moradia em madeira, assente em base de 

betão, no prédio da situação 22, uma vez que essa operação urbanística não 

se mostra enquadrável nos artigos 27.º-Q, 27.º-R, 27.º-S ou 27.º-T do 

regulamento do PDM de Silves, e, como tal, deve prevalecer a proibição de 

edificação em solo rural, consagrada no n.º 1 do artigo 27.º-P do regulamento 

do PDM de Silves.  

 
Em consequência, foi ainda manifestada, com apoio no disposto nos artigos 

102.º, n.º 2, alíneas e) e f), e 106.º, n.º 1, do RJUE, a intenção de proferir 
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ordem de demolição e remoção, com vista à reposição do prédio em referência 

nas condições em que se encontrava antes da data do início das obras de 

construção da moradia em madeira, assente em base de betão, no prazo de 20 

dias, embora sem prejuízo da audiência prévia dos interessados, facultando-se 

para o efeito o prazo de 15 dias, de acordo com o disposto no n.º 3 do artigo 

106.º do RJUE. 

 
Mais ficou determinado, por despacho do Vereador Permanente da Câmara 

Municipal de Silves de 22 de Agosto de 2019, a notificação dos interessados ao 

abrigo do disposto no artigo 102.º-A, n.º 1, do RJUE, para que promovam a 

apresentação, no prazo de 30 dias, de projecto de legalização das obras de 

construção de pilares de apoio para colocação de portão e vedação, 

devidamente instruído em conformidade com os termos e condições 

enunciadas no sobredito despacho e na informação técnica da Divisão de 

Ordenamento e Gestão Urbanística de 22 de Agosto de 2019. 

 
Ficou ainda expresso que, caso os interessados não apresentem 

tempestivamente projecto de legalização da referida operação urbanística, 

impor-se-á ordenar a sua demolição ou remoção, com a consequente 

reposição do prédio em referência nas condições em que se encontrava antes 

da data de início das obras ou trabalhos, fixando-se um prazo para o efeito, de 

acordo com o previsto no artigo 132.º, n.º 4, alíneas b) e c), do RMUE do 

Município de Silves, conjugado com o disposto nos artigos 102.º, n.º 2, alíneas 

e) e f), e 106.º, n.º 1, do RJUE. 

 
Os interessados foram também alertados de que deveriam abster-se de 

praticar ou omitir quaisquer actos que permitam a ocupação e utilização da 

moradia em madeira existente no prédio em referência, sem que a mesma 

disponha de qualquer licença de obras e autorização de utilização emitidas nos 
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termos das disposições legais e regulamentares vigentes no domínio do 

ordenamento do território e urbanismo. 

 
 Ponto de Situação: 

Em 01 de Setembro de 2019, os interessados foram notificados do teor do 

despacho do Vereador Permanente da Câmara Municipal de Silves de 22 de 

Agosto de 2019 e da informação técnica da Divisão de Ordenamento e Gestão 

Urbanística de 22 de Agosto de 2019 (vide documento n.º 66 em anexo), 

estando, por ora, a decorrer o prazo de 15 dias para exercício do direito de 

audiência prévia relativamente à ordem de demolição e remoção da moradia 

ilegal existente no prédio da situação 22. 

 

SITUAÇÃO 23 - Mato das Partilhas - Algoz e Tunes 

 
 Medidas Sancionatórias: 

Levantamento de participação pela fiscalização municipal em 07 de Março de 

2019, sobre a qual recaiu despacho do Vereador Permanente da Câmara 

Municipal de Silves, datado de 13 de Março de 2019, que determinou a 

instauração do competente processo de contra-ordenação nos termos e para 

efeitos do disposto no artigo 98.º, n.ºs 1, alínea a), e 2, do RJUE, com 

tramitação actualmente em curso. 

 
 Medidas de Reposição da Legalidade Urbanística: 

Por despacho do Vereador Permanente da Câmara Municipal de Silves de 31 

de Julho de 2019, apoiado nos fundamentos de facto e de direito constantes de 

informação técnica da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística de 29 de 

Julho de 2019 (vide documento n.º 67 em anexo), foi declarada a 

insusceptibilidade de legalização das edificações destinadas a habitação e a 

armazém, assentes em blocos de cimento, existentes no prédio da situação 23, 
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uma vez que essas operações urbanísticas não se mostram enquadráveis nos 

artigos 27.º-Q, 27.º-R, 27.º-S ou 27.º-T do regulamento do PDM de Silves, e, 

como tal, deve prevalecer a proibição de edificação em solo rural, consagrada 

no n.º 1 do artigo 27.º-P do regulamento do PDM de Silves.  

 
Em consequência, foi ainda manifestada, com apoio no disposto nos artigos 

102.º, n.º 2, alíneas e) e f), e 106.º, n.º 1, do RJUE, a intenção de proferir 

ordem de demolição e remoção, com vista à reposição do prédio em referência 

nas condições em que se encontrava antes da data do início das obras de 

construção das edificações destinadas a habitação e a armazém, assentes em 

blocos de cimento, no prazo de 20 dias, embora sem prejuízo da audiência 

prévia dos interessados, facultando-se para o efeito o prazo de 15 dias, de 

acordo com o disposto no n.º 3 do artigo 106.º do RJUE. 

 
Sendo que, conforme decorre da informação técnica da Divisão de 

Ordenamento e Gestão Urbanística de 29 de Julho de 2019, o aproveitamento 

urbanístico do prédio em referência depende: 

 

 Da demonstração que as edificações actualmente existentes resultam da 

execução de obras de alteração e/ou ampliação das construções 

cadastradas, nos termos e no cumprimento do disposto no artigo 27.º-T 

do regulamento do PDM de Silves; 

 

 Da comprovação que as construções cadastradas estão licenciadas nos 

termos legalmente exigidos, ou que foram edificadas em data anterior a 

07 de Agosto de 1951, mediante a exibição de certidão comprovativa 

desse facto; 

 
 
 



 
                         

 

 
MUNICÍPIO DE SILVES 

 
 

144 

 

 Da demonstração do cumprimento do RJRAN, mediante a apresentação 

de parecer favorável da Entidade Regional da Reserva Agrícola 

Nacional do Algarve quanto à alteração do uso de solos agrícolas, nos 

termos e para efeitos do disposto nos artigos 22.º e 23.º do RJRAN; e, 

 

 Da demonstração do cumprimento do RJREN, mediante a apresentação 

de parecer favorável da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 

Regional do Algarve quanto à alteração do uso de solos ecológicos, nos 

termos e para efeitos do disposto no artigo 22.º do RJREN. 

 
Mais ficou determinado, por despacho do Vereador Permanente de 31 de Julho 

de 2019, que, na ausência de pronúncia dos interessados em sede de 

audiência prévia, ou verificando-se que a mesma não revela qualquer 

fundamento atendível, deverá ser efectivada a ordem de demolição e remoção 

das edificações destinadas a habitação e a armazém, assentes em blocos de 

cimento, localizadas no prédio em referência, mediante a reposição das 

condições naturais do terreno, fixando-se o prazo de 20 dias, por se afigurar 

mais do que suficiente para o fim visado, tudo em conformidade com o disposto 

nos artigos 102.º, n.º 2, alíneas e) e f), e 106.º, n.º 1, do RJUE. 

 
Os interessados foram também alertados de que deveriam abster-se de 

praticar ou omitir quaisquer actos que permitam a ocupação e utilização das 

edificações destinadas a habitação e a armazém no prédio em referência, sem 

que as mesmas disponham de qualquer licença de obras e autorização de 

utilização emitidas nos termos das disposições legais e regulamentares 

vigentes no domínio do ordenamento do território e urbanismo. 
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 Ponto de Situação: 

Em 14 de Agosto de 2019, os interessados foram notificados do teor do 

despacho do Vereador Permanente da Câmara Municipal de Silves de 31 de 

Julho de 2019 e da informação técnica da Divisão de Ordenamento e Gestão 

Urbanística de 29 de Julho de 2019 (vide documento n.º 68 em anexo), 

estando, por ora, a decorrer o prazo de 15 dias para exercício do direito de 

audiência prévia relativamente à ordem de demolição e remoção das 

edificações ilegais existentes no prédio da situação 23. 

 

SITUAÇÃO 24 - São Lourenço - Alcantarilha e Pêra 
 

 Medidas Sancionatórias: 

Levantamento de participação pela fiscalização municipal em 12 de Março de 

2019, sobre a qual recaiu despacho do Vereador Permanente da Câmara 

Municipal de Silves, datado de 13 de Março de 2019, que determinou a 

instauração do competente processo de contra-ordenação nos termos e para 

efeitos do disposto no artigo 98.º, n.ºs 1, alínea a), e 2, do RJUE, com 

tramitação actualmente em curso. 

 
 Medidas de Reposição da Legalidade Urbanística: 

Por despacho do Vereador Permanente da Câmara Municipal de Silves de 26 

de Julho de 2019, apoiado nos fundamentos de facto e de direito constantes de 

informação técnica da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística de 25 de 

Julho de 2019 (vide documento n.º 69 em anexo), foi declarada a 

insusceptibilidade de legalização de casa de madeira, anexos e fossa 

existentes no prédio da situação 24, uma vez que essas operações 

urbanísticas não se mostram enquadráveis nos artigos 27.º-Q, 27.º-R, 27.º-S 

ou 27.º-T do regulamento do PDM de Silves, e, como tal, deve prevalecer a 
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proibição de edificação em solo rural, consagrada no n.º 1 do artigo 27.º-P do 

regulamento do PDM de Silves.  

 
Em consequência, foi ainda manifestada, com apoio no disposto nos artigos 

102.º, n.º 2, alíneas e) e f), e 106.º, n.º 1, do RJUE, a intenção de proferir 

ordem de demolição e remoção, com vista à reposição do prédio em referência 

nas condições em que se encontrava antes da data do início das obras de 

construção de casa de madeira, anexos e fossa, no prazo de 20 dias, embora 

sem prejuízo da audiência prévia do interessado, facultando-se para o efeito o 

prazo de 15 dias, de acordo com o disposto no n.º 3 do artigo 106.º do RJUE. 

 
Mais ficou determinado, por despacho do Vereador Permanente da Câmara 

Municipal de Silves de 26 de Julho de 2019, a notificação do interessado ao 

abrigo do disposto no artigo 102.º-A, n.º 1, do RJUE, para que promova a 

apresentação, no prazo de 30 dias, de projecto de legalização das obras de 

construção de muro de vedação com portão, devidamente instruído em 

conformidade com os termos e condições enunciadas no sobredito despacho e 

na informação técnica da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística de 25 

de Julho de 2019. 

 
Ficou ainda expresso que, caso o interessado não apresente tempestivamente 

projecto de legalização da referida operação urbanística, impor-se-á ordenar a 

sua demolição ou remoção, com a consequente reposição do prédio em 

referência nas condições em que se encontrava antes da data de início das 

obras ou trabalhos, fixando-se um prazo para o efeito, de acordo com o 

previsto no artigo 132.º, n.º 4, alíneas b) e c), do RMUE do Município de Silves, 

conjugado com o disposto nos artigos 102.º, n.º 2, alíneas e) e f), e 106.º, n.º 1, 

do RJUE. 
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O interessado foi também alertado de que deveria abster-se de praticar ou 

omitir quaisquer actos que permitam a ocupação e utilização da casa de 

madeira e dos anexos existentes no prédio em referência, sem que tais 

edificações disponham de qualquer licença de obras e autorização de utilização 

emitidas nos termos das disposições legais e regulamentares vigentes no 

domínio do ordenamento do território e urbanismo. 

 
 Ponto de Situação: 

Em 02 de Setembro de 2019, foi promovida a notificação do interessado por 

edital, relativamente ao teor do despacho do Vereador Permanente da Câmara 

Municipal de Silves de 26 de Julho de 2019 e da informação técnica da Divisão 

de Ordenamento e Gestão Urbanística de 25 de Julho de 2019 (vide 

documento n.º 70 em anexo), estando, por ora, a decorrer o prazo de 15 dias 

para exercício do direito de audiência prévia relativamente à ordem de 

demolição e remoção da casa de madeira, anexos e fossa existentes no prédio 

da situação 24. 

 

SITUAÇÃO 25 - Fonte Negra - Alcantarilha e Pêra 

 
 Medidas Sancionatórias: 

Levantamento de participações pela fiscalização municipal em 25 de Setembro 

e em 03 de Outubro de 2013, sobre as quais recaíram despachos do Vice-

Presidente e do Presidente da Câmara Municipal de Silves, datados de 27 de 

Setembro e de 07 de Outubro de 2013, respectivamente, que determinaram a 

instauração dos competentes processos de contra-ordenação nos termos e 

para efeitos do disposto no artigo 98.º, n.ºs 1, alínea a), e 2, do RJUE, que 

culminaram com a aplicação de coimas. 
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 Medidas de Reposição da Legalidade Urbanística: 

Em informação técnica da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística de 22 

de Agosto de 2019, foi constatado que existiam dissonâncias entre as obras 

descritas nas participações da fiscalização municipal de 25 de Setembro e de 

03 de Outubro de 2013 e as obras identificadas no projecto de relatório da 

IGAMAOT, e, neste pressuposto, foi proposto que a fiscalização municipal 

procedesse ao levantamento rigoroso de todas as intervenções urbanísticas 

existentes no prédio da situação 25, designadamente: 

 
a) O tipo de obras executadas, com e sem licenciamento; 

b) As suas medidas e áreas; 

c) Os seus usos; e, 

d) O número total de obras existentes. 

 
Face ao exposto, por despacho do Vereador Permanente da Câmara Municipal 

de Silves de 22 de Agosto de 2019, apoiado nos fundamentos vertidos na 

referida informação técnica (vide documento n.º 71 em anexo), foi determinado 

à fiscalização municipal que realizasse o levantamento da totalidade das 

intervenções urbanísticas existentes no prédio da situação 25, de modo a 

permitir a identificação completa e exaustiva das operações urbanísticas 

existentes no local, e possibilitar a ponderação da susceptibilidade da sua 

legalização, com a consequente aplicação de medidas de reintegração da 

legalidade urbanística, nos termos e para efeitos do disposto no artigo 102.º, 

n.ºs 1, alínea a), e 2, do RJUE. 

 
 Ponto de Situação: 

Até à presente data, a fiscalização municipal não conseguiu efectuar o 

levantamento das operações urbanísticas existentes no prédio da situação 25, 

de acordo com as razões expostas em informações de serviço de 26 e de 29 
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de Agosto de 2019, o que motivou o proferimento de despacho por parte do 

Vereador Permanente da Câmara Municipal de Silves, em 04 de Setembro de 

2019, ordenando a notificação postal do interessado para que fosse agendada 

a realização da referida acção de fiscalização (vide documento n.º 72 em 

anexo). 

 

SITUAÇÃO 26 - São Lourenço - Alcantarilha e Pêra 

 
 Medidas Sancionatórias: 

Levantamento de participação pela fiscalização municipal em 12 de Março de 

2019, sobre a qual recaiu despacho do Vereador Permanente da Câmara 

Municipal de Silves, datado de 12 de Março de 2019, que determinou a 

instauração do competente processo de contra-ordenação nos termos e para 

efeitos do disposto no artigo 98.º, n.ºs 1, alínea a), e 2, do RJUE, com 

tramitação actualmente em curso. 

 
 Medidas de Reposição da Legalidade Urbanística: 

Por despacho do Vereador Permanente da Câmara Municipal de Silves de 31 

de Julho de 2019, apoiado nos fundamentos de facto e de direito constantes de 

informação técnica da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística de 29 de 

Julho de 2019 (vide documento n.º 73 em anexo), foi declarada a 

insusceptibilidade de legalização de casa de madeira, arrecadação e fossa 

existentes no prédio da situação 26, uma vez que essas operações 

urbanísticas não se mostram enquadráveis nos artigos 27.º-Q, 27.º-R, 27.º-S 

ou 27.º-T do regulamento do PDM de Silves, e, como tal, deve prevalecer a 

proibição de edificação em solo rural, consagrada no n.º 1 do artigo 27.º-P do 

regulamento do PDM de Silves.  
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Em consequência, foi ainda manifestada, com apoio no disposto nos artigos 

102.º, n.º 2, alíneas e) e f), e 106.º, n.º 1, do RJUE, a intenção de proferir 

ordem de demolição e remoção, com vista à reposição do prédio em referência 

nas condições em que se encontrava antes da data do início das obras de 

construção de casa de madeira, arrecadação e fossa, no prazo de 20 dias, 

embora sem prejuízo da audiência prévia da interessada, facultando-se para o 

efeito o prazo de 15 dias, de acordo com o disposto no n.º 3 do artigo 106.º do 

RJUE. 

 
Mais ficou determinado, por despacho do Vereador Permanente da Câmara 

Municipal de Silves de 31 de Julho de 2019, a notificação da interessada ao 

abrigo do disposto no artigo 102.º-A, n.º 1, do RJUE, para que promova a 

apresentação, no prazo de 30 dias, de projecto de legalização das obras de 

instalação de vedação com portão de entrada e pilares de apoio em alvenaria, 

devidamente instruído em conformidade com os termos e condições 

enunciadas no sobredito despacho e na informação técnica da Divisão de 

Ordenamento e Gestão Urbanística de 29 de Julho de 2019. 

 
Ficou ainda expresso que, caso a interessada não apresente tempestivamente 

projecto de legalização da referida operação urbanística, impor-se-á ordenar a 

sua demolição ou remoção, com a consequente reposição do prédio em 

referência nas condições em que se encontrava antes da data de início das 

obras ou trabalhos, fixando-se um prazo para o efeito, de acordo com o 

previsto no artigo 132.º, n.º 4, alíneas b) e c), do RMUE do Município de Silves, 

conjugado com o disposto nos artigos 102.º, n.º 2, alíneas e) e f), e 106.º, n.º 1, 

do RJUE. 

 
A interessada foi também alertada de que deveria abster-se de praticar ou 

omitir quaisquer actos que permitam a ocupação e utilização da casa de 
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madeira e da arrecadação existentes no prédio em referência, sem que tais 

edificações disponham de qualquer licença de obras e autorização de utilização 

emitidas nos termos das disposições legais e regulamentares vigentes no 

domínio do ordenamento do território e urbanismo. 

 
 Ponto da Situação: 

Em 20 de Agosto de 2019, a interessada foi notificada do teor do despacho do 

Vereador Permanente da Câmara Municipal de Silves de 31 de Julho de 2019 

e da informação técnica da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística de 

29 de Julho de 2019 (vide documento n.º 74 em anexo), estando, por ora, a 

decorrer o prazo de 15 dias para exercício do direito de audiência prévia 

relativamente à ordem de demolição e remoção de casa de madeira, 

arrecadação e fossa existentes no prédio da situação 26. 

 

SITUAÇÃO 27 - Ferrarias/Ribeira Baixa - Algoz e Tunes 

 
 Medidas Sancionatórias: 

Levantamento de participação pela fiscalização municipal em 18 de Agosto de 

2015, sobre a qual recaiu despacho da Presidente da Câmara Municipal de 

Silves, datado de 20 de Agosto de 2015, que determinou a instauração do 

competente processo de contra-ordenação nos termos e para efeitos do 

disposto no artigo 98.º, n.ºs 1, alínea a), e 2, do RJUE, com tramitação 

actualmente em curso. 

 
 Medidas de Reposição da Legalidade Urbanística: 

Em informação técnica da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística de 22 

de Agosto de 2019, foi constatado que poderiam existir dissonâncias entre as 

obras licenciadas pelo Município de Silves e as obras identificadas no projecto 

de relatório da IGAMAOT, e, neste pressuposto, foi proposto que a fiscalização 
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municipal procedesse ao levantamento rigoroso de todas as intervenções 

urbanísticas existentes no prédio da situação 27, designadamente: 

 
a) O tipo de obras executadas; 

b) As suas medidas e áreas; 

c) Os seus usos; 

d) O número total de obras existentes; e, 

e) A identificação das obras licenciadas ou não licenciadas. 

 
Face ao exposto, por despacho do Vereador Permanente da Câmara Municipal 

de Silves de 22 de Agosto de 2019, apoiado nos fundamentos vertidos na 

referida informação técnica (vide documento n.º 16 em anexo), foi determinado 

à fiscalização municipal que realizasse o levantamento da totalidade das 

intervenções urbanísticas existentes no prédio da situação 27, de modo a 

permitir a identificação completa e exaustiva das operações urbanísticas 

existentes no local, e possibilitar a ponderação da susceptibilidade da sua 

legalização, com a consequente aplicação de medidas de reintegração da 

legalidade urbanística, nos termos e para efeitos do disposto no artigo 102.º, 

n.ºs 1, alínea a), e 2, do RJUE. 

 
 Ponto de Situação: 

Até à presente data, a fiscalização municipal não conseguiu efectuar o 

levantamento das operações urbanísticas existentes no prédio da situação 27, 

de acordo com as razões expostas em informação de serviço de 05 de 

Setembro de 2019 (vide documento n.º 75 em anexo), o que motivou o 

proferimento de despacho por parte do Vereador Permanente da Câmara 

Municipal de Silves, em 06 de Setembro de 2019, ordenando a notificação 

postal do interessado para que fosse agendada a realização da referida acção 

de fiscalização.   
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SITUAÇÃO 28 - Barranco Longo - Algoz e Tunes 

 
 Medidas Sancionatórias: 

Levantamento de participação pela fiscalização municipal em 12 de Setembro 

de 2013, sobre a qual recaiu despacho do Vereador Permanente da Câmara 

Municipal de Silves, datado de 17 de Setembro de 2013, que determinou a 

instauração do competente processo de contra-ordenação nos termos e para 

efeitos do disposto no artigo 98.º, n.ºs 1, alínea a), e 2, do RJUE, que culminou 

com o arquivamento do procedimento sancionatório por via de prescrição. 

 
 Medidas de Reposição da Legalidade Urbanística: 

Por despacho do Vereador Permanente da Câmara Municipal de Silves de 31 

de Julho de 2019, apoiado nos fundamentos de facto e de direito constantes de 

informação técnica da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística de 23 de 

Julho de 2019 (vide documento n.º 76 em anexo), foi declarada a 

insusceptibilidade de legalização de casa de madeira, assente em base de 

cimento, existente no prédio da situação 28, uma vez que essa operação 

urbanística não se mostra enquadrável nos artigos 27.º-Q, 27.º-R, 27.º-S ou 

27.º-T do regulamento do PDM de Silves, e, como tal, deve prevalecer a 

proibição de edificação em solo rural, consagrada no n.º 1 do artigo 27.º-P do 

regulamento do PDM de Silves.  

 
Em consequência, foi ainda manifestada, com apoio no disposto nos artigos 

102.º, n.º 2, alíneas e) e f), e 106.º, n.º 1, do RJUE, a intenção de proferir 

ordem de demolição e remoção, com vista à reposição do prédio em referência 

nas condições em que se encontrava antes da data do início das obras de 

construção da casa de madeira assente em base de cimento, no prazo de 20 

dias, embora sem prejuízo da audiência prévia da interessada, facultando-se 
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para o efeito o prazo de 15 dias, de acordo com o disposto no n.º 3 do artigo 

106.º do RJUE. 

 
Mais ficou determinado, por despacho do Vereador Permanente da Câmara 

Municipal de Silves de 31 de Julho de 2019, que a interessada deveria abster-

se de praticar ou omitir quaisquer actos que permitam a ocupação e utilização 

da casa de madeira existente no prédio em referência, sem que tal edificação 

disponha de qualquer licença de obras e autorização de utilização emitidas nos 

termos das disposições legais e regulamentares vigentes no domínio do 

ordenamento do território e urbanismo. 

 
 Ponto da Situação: 

Na sequência da sua notificação postal quanto ao teor do despacho do 

Vereador Permanente da Câmara Municipal de Silves de 31 de Julho de 2019 

e da informação técnica da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística de 

23 de Julho de 2019, a interessada apresentou, em sede de audiência prévia, 

uma exposição com o registo n.º 29.271, de 26 de Agosto de 2019 (vide 

documento n.º 77 em anexo), alegando que já não é a proprietária do prédio da 

situação 28, mediante apresentação de escritura pública de compra e venda do 

imóvel. 

 

SITUAÇÃO 29 - Carrasqueira - São Bartolomeu de Messines 

 
 Medidas Sancionatórias: 

Levantamento de participação pela fiscalização municipal em 08 de Março de 

2019, sobre a qual recaiu despacho do Vereador Permanente da Câmara 

Municipal de Silves, datado de 11 de Março de 2019, que determinou a 

instauração do competente processo de contra-ordenação nos termos e para 
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efeitos do disposto no artigo 98.º, n.ºs 1, alínea a), e 2, do RJUE, com 

tramitação actualmente em curso. 

 
 Medidas de Reposição da Legalidade Urbanística: 

Por despacho do Vereador Permanente da Câmara Municipal de Silves de 05 

de Agosto de 2019, apoiado nos fundamentos de facto e de direito constantes 

de informação técnica da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística de 29 

de Julho de 2019 (vide documento n.º 78 em anexo), foi declarada a 

insusceptibilidade de legalização dos trabalhos de remodelação de terrenos 

com a impermeabilização de solos com asfaltamento de alcatrão, bem como 

das edificações destinadas a anexos, localizados no prédio da situação 29, 

uma vez que essas operações urbanísticas não se mostram enquadráveis nos 

artigos 27.º-Q, 27.º-R, 27.º-S ou 27.º-T do regulamento do PDM de Silves, e, 

como tal, deve prevalecer a proibição de edificação em solo rural, consagrada 

no n.º 1 do artigo 27.º-P do regulamento do PDM de Silves.  

 
Em consequência, foi ainda manifestada, com apoio no disposto nos artigos 

102.º, n.º 2, alíneas e) e f), e 106.º, n.º 1, do RJUE, a intenção de proferir 

ordem de demolição e remoção, com vista à reposição do prédio em referência 

nas condições em que se encontrava antes da data do início dos trabalhos de 

alteração de topografia e de remodelação de terrenos com impermeabilização 

de solos, e das obras de construção de edificações destinadas a anexos, no 

prazo de 40 dias, embora sem prejuízo da audiência prévia do interessado, 

facultando-se para o efeito o prazo de 15 dias, de acordo com o disposto no n.º 

3 do artigo 106.º do RJUE. 

 
Mais ficou determinado, por despacho do Vereador Permanente da Câmara 

Municipal de Silves de 05 de Agosto de 2019, que o interessado deveria 

abster-se de praticar ou omitir quaisquer actos que permitam a ocupação e 
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utilização de parque de estacionamento e de edificações destinadas a anexos, 

existentes no prédio em referência, sem que tais operações urbanísticas 

disponham de qualquer licença de obras e autorização de utilização emitidas 

nos termos das disposições legais e regulamentares vigentes no domínio do 

ordenamento do território e urbanismo. 

  
 Ponto da Situação: 

Na sequência da sua notificação postal quanto ao teor do despacho do 

Vereador Permanente da Câmara Municipal de Silves de 05 de Agosto de 2019 

e da informação técnica da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística de 

29 de Julho de 2019, o interessado apresentou, em sede de audiência prévia, 

uma exposição com o registo n.º 30.223, de 04 de Setembro de 2019 (vide 

documento n.º 79 em anexo), que vai ser analisada pelos serviços técnicos da 

Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística, para os devidos efeitos com 

vista à reposição da legalidade urbanística. 

 

SITUAÇÃO 30 - Ferrarias - Algoz e Tunes 

 
 Medidas Sancionatórias: 

Levantamento de participação pela fiscalização municipal em 12 de Março de 

2019, sobre a qual recaiu despacho do Vereador Permanente da Câmara 

Municipal de Silves, datado de 13 de Março de 2019, que determinou a 

instauração do competente processo de contra-ordenação nos termos e para 

efeitos do disposto no artigo 98.º, n.ºs 1, alínea a), e 2, do RJUE, com 

tramitação actualmente em curso. 

 
 Medidas de Reposição da Legalidade Urbanística: 

Por despacho do Vereador Permanente da Câmara Municipal de Silves de 29 

de Agosto de 2019, apoiado nos fundamentos de facto e de direito constantes 
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de informação técnica da Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística de 28 

de Agosto de 2019 (vide documento n.º 80 em anexo), foi declarada a 

insusceptibilidade de legalização de piscina localizada a norte da moradia 

unifamiliar existente no prédio da situação 30, uma vez que essa operação 

urbanística não se mostra enquadrável nos artigos 27.º-Q, 27.º-R, 27.º-S ou 

27.º-T do regulamento do PDM de Silves, e, como tal, deve prevalecer a 

proibição de edificação em solo rural, consagrada no n.º 1 do artigo 27.º-P do 

regulamento do PDM de Silves.  

 
Em consequência, foi ainda manifestada, com apoio no disposto nos artigos 

102.º, n.º 2, alíneas e) e f), e 106.º, n.º 1, do RJUE, a intenção de proferir 

ordem de demolição e remoção, com vista à reposição do prédio em referência 

nas condições em que se encontrava antes da data do início dos trabalhos de 

alteração de topografia e das obras de construção de piscina, no prazo de 20 

dias, embora sem prejuízo da audiência prévia do interessado, facultando-se 

para o efeito o prazo de 15 dias, de acordo com o disposto no n.º 3 do artigo 

106.º do RJUE. 

 
Mais ficou determinado, por despacho do Vereador Permanente da Câmara 

Municipal de Silves de 29 de Agosto de 2019, a notificação do interessado ao 

abrigo do disposto no artigo 102.º-A, n.º 1, do RJUE, para que promova a 

apresentação, no prazo de 45 dias, de projecto de legalização das obras de 

alteração e ampliação de moradia unifamiliar, de construção de piscina 

localizada a nascente dessa moradia e dos trabalhos de remodelação de 

terrenos, com a criação de via de acesso e colocação de pavimentação, 

devidamente instruído em conformidade com os termos e condições 

enunciadas no sobredito despacho e na informação técnica da Divisão de 

Ordenamento e Gestão Urbanística de 28 de Agosto de 2019. 
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Ficou ainda expresso que, caso o interessado não apresente tempestivamente 

projecto de legalização das referidas operações urbanísticas, impor-se-á 

ordenar a sua demolição ou remoção, com a consequente reposição do prédio 

em referência nas condições em que se encontrava antes da data de início das 

obras ou trabalhos, fixando-se um prazo para o efeito, de acordo com o 

previsto no artigo 132.º, n.º 4, alíneas b) e c), do RMUE do Município de Silves, 

conjugado com o disposto nos artigos 102.º, n.º 2, alíneas e) e f), e 106.º, n.º 1, 

do RJUE. 

 
O interessado foi também alertado de que deveria abster-se de praticar ou 

omitir quaisquer actos que permitam a ocupação e utilização das piscinas 

existentes no prédio em referência, sem que as mesmas disponham de 

qualquer licença de obras e autorização de utilização emitidas nos termos das 

disposições legais e regulamentares vigentes no domínio do ordenamento do 

território e urbanismo. 

 
 Ponto de Situação: 

Em 05 de Setembro de 2019, o interessado foi notificado do teor do despacho 

do Vereador Permanente da Câmara Municipal de Silves de 29 de Agosto de 

2019 e da informação técnica da Divisão de Ordenamento e Gestão 

Urbanística de 28 de Agosto de 2019 (vide documento n.º 81 em anexo), 

estando, por ora, a decorrer prazos distintos para o exercício do direito de 

audiência prévia relativamente à ordem de demolição e remoção e para a 

apresentação de projecto de legalização relativamente às operações 

urbanísticas ilegais existentes no prédio da situação 30. 
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5) CONCLUSÃO:  

 
Com apoio nos fundamentos de facto e de direito supra expendidos, o 

Município de Silves requer a V.ª Ex.ª que a sua pronúncia em sede de 

audiência dos interessados seja devidamente considerada e acolhida no 

relatório final do processo de inspecção ordinária n.º 

NUI/AA/OT/000003/19.1.AOT, referente à avaliação do cumprimento do 

Regime Jurídico da Reserva Agrícola Nacional no Município de Silves, e, 

consequentemente: 

 
1) A IGAMAOT deverá, em face do exposto no ponto 1. do presente 

contraditório, aproveitar a sua acção inspectiva para emitir 

recomendação junto do Ministério do Ambiente e Transição Energética e 

do Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, no 

sentido de ser despoletado procedimento legislativo com vista à 

revisão/actualização urgente do Regime Jurídico da Reserva Agrícola 

Nacional (RJRAN), em ordem: 

 
a) A suprimir as debilidades e fragilidades conceptuais e metodológicas 

de que padece a RAN e que afectam, por inerência, as suas 

delimitações municipais; 

 
b) A garantir o cumprimento cabal dos objectivos da RAN, 

nomeadamente, assumindo-se esta como um instrumento 

impulsionador e não puramente impeditivo ou proibitivo; e, 

 
c) A adoptar critérios de qualificação e delimitação da RAN, 

sustentados em bases cientificamente fundamentadas e 

actualizadas, e que visem a salvaguarda dos solos com maior 
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aptidão para os vários usos agrícolas, sem desconsiderar outros 

usos pré-existentes em solos da RAN. 

 
2) A IGAMAOT deverá, em face do exposto no ponto 2. do presente 

contraditório, aproveitar a sua acção inspectiva para emitir 

recomendação junto do Ministério do Ambiente e Transição Energética e 

do Ministério da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, no 

sentido de ser despoletado procedimento legislativo com vista à 

alteração do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), ou 

aprovação de diploma legal próprio, com a finalidade de prever 

expressamente em que termos e condições as edificações consideradas 

desmontáveis e amovíveis estão ou devem ficar sujeitas a controlo 

prévio urbanístico municipal. 

 
3) As recomendações que constam das alíneas a), b) e e) do ponto 108. do 

volume I do projecto de relatório da IGAMAOT deverão ser eliminadas 

ou alteradas, atendendo aos fundamentos de facto e de direito 

enunciados no ponto 3. do presente contraditório, e isto sem prejuízo de 

dever ser ainda ponderada a manutenção de outras exortações que se 

tornaram supervenientemente inúteis, atendendo aos actos 

administrativos entretanto praticados pelo Município de Silves que 

satisfazem o pretendido pela entidade inspectiva.  

 
4) A IGAMAOT deverá indicar e enumerar no relatório final do processo de 

inspecção ordinária n.º NUI/AA/OT/000003/19.1.AOT, referente à 

avaliação do cumprimento do Regime Jurídico da Reserva Agrícola 

Nacional no Município de Silves, todos os procedimentos sancionatórios 

e de reintegração da legalidade urbanística desenvolvidos pelo 
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Município de Silves até à presente data, em conformidade com o que 

vem mencionado e documentado no ponto 4. do presente contraditório.  

 
Informa-se, por fim, que a presente pronúncia e sua documentação de suporte 

irá ser transmitida à Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve para 

os devidos efeitos.  

 
Em anexo: 81 (oitenta e um) documentos. 

 


