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CONTRATO DE APOIO À MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE 

 

Entre: 

 

MUNICÍPIO DE SILVES, pessoa colectiva n.º 506 818 837, com sede no Largo do Município, em Silves, 

na qualidade de entidade gestora da Operação de Reabilitação Urbana de Silves, representada para o 

efeito pela sua Presidente da Câmara Municipal de Silves, Rosa Cristina Gonçalves da Palma, doravante 

designada como Primeiro Outorgante; 

 
e, 

 
__________________________________________________, contribuinte fiscal/pessoa coletiva n.º ------------

-----------------------------, portador/a do cartão de cidadão n.º _______________, válido até _______ de 

____________ de ____________, emitido pela República Portuguesa, com residência/sede em 

_________________________, Silves, na qualidade de proprietário/a-arrendatário/a do prédio urbano 

sito na Rua ____________________, n.º ________, em Silves, descrito na Conservatória do Registo 

Predial de Silves, sob o número ______ e inscrito na respetiva matriz predial urbana sob o artigo 

n.º ______, doravante designado/a como Segundo/a Outorgante. 

 

CONSIDERANDO QUE: 

 

1. O Município de Silves, no âmbito da delimitação da Área de Reabilitação Urbana de Silves, que veio a ser publicitada 

através da publicação do Aviso n.º 6280/2016, no Diário da República, 2.ª série, n.º 96, de 18 de maio de 2016, definiu a 

Estratégia de Reabilitação Urbana e a respetiva Operação de Reabilitação Urbana de Silves; 

 

2. Uma das componentes da Estratégia de Reabilitação Urbana, operacionalizada através da Operação de Reabilitação 

Urbana, traduz-se no Programa de Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade, que consiste na atribuição 

de um apoio financeiro com vista à reabilitação de prédios urbanos, com uso eminentemente habitacional, 

propriedade de pessoas individuais, localizados na Área de Reabilitação Urbana de Silves; 

 

3. O objetivo do Programa de Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade é o de contribuir para a melhoria 

das condições de habitabilidade do edificado localizado na Área de Reabilitação Urbana de Silves e, assim, 

reforçar a atratividade dessa área de reabilitação, designadamente para fins habitacionais, invertendo o 

processo de abandono de que tem sido alvo; 
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4. Por via da deliberação da Câmara Municipal de Silves de ___/___/____, o/a Segundo/a Outorgante 

____________________________ viu deferida uma comparticipação de € _____________ 

(_____________________________), como apoio à realização das obras de conservação / beneficiação do 

imóvel / fração, do qual é proprietário/a – arrendatário/a, contribuindo assim para a concretização da Estratégia 

de Reabilitação Urbana definida para Silves. 

 

Reconhecendo o interesse e as vantagens mútuas na colaboração contratualizada, de modo a permitir a 

concretização dos desideratos acima enunciados, as Partes Outorgantes acordam de boa-fé e, 

reciprocamente aceitam, o presente Contrato de Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade, que se 

rege pelas cláusulas e condições seguintes:  

 

Cláusula Primeira 

(Objeto) 

 

O presente Contrato tem por objeto regulamentar as relações entre as partes outorgantes, tendo em vista a 

reabilitação de prédios urbanos, com uso eminentemente habitacional, propriedade de pessoas individuais, 

localizados na Área de Reabilitação Urbana de Silves, assim delimitada pelo Aviso n.º 6280/2016, publicado no 

Diário da Republica, 2.ª Série, n.º 96, de 18 de maio de 2016. 

 

Cláusula Segunda 

(Obrigações do Primeiro Outorgante) 

 

O Primeiro Outorgante compromete-se a: 

a) Atribuir uma comparticipação não reembolsável, correspondente a uma fração do valor das obras 

orçamentadas, que, de acordo com a deliberação da Câmara Municipal de Silves de ___/___/___, que recaiu 

sobre a proposta técnica dos serviços municipais, tem o valor total de € _______________ (______________ 

euros); e, 

b) garantir o acompanhamento técnico, no domínio das competências municipais em matéria de 

urbanismo, por parte dos serviços municipais, mais concretamente da Divisão de Ordenamento e 

Gestão urbanística (DOGU). 
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Cláusula Terceira 

(Obrigações do/a Segundo/a Outorgante) 

 

O/A Segundo/a Outorgante compromete-se a: 

a) realizar a intervenção aprovada nos termos e condições definidos no procedimento de licenciamento ou 

comunicação prévia e nos termos do presente contrato; e, 

b) sendo senhorio/a, não aumentar o valor da renda, por um período de 5 (cinco) anos. 

 

 

Cláusula Quarta 

(Prazo para a Execução da Intervenção) 

 

1. A intervenção de reabilitação urbana aqui contratualizada deverá estar concluída no prazo de um ano a contar 

da notificação do deferimento da comparticipação. 

2. O prazo referido no número anterior pode ser prorrogado uma só vez, por igual período, mediante 

apresentação de requerimento devidamente fundamentado. 

 

Cláusula Quinta 

(Sanções) 

 

1. A prestação de falsas informações implica a anulação da candidatura e do presente contrato. 

2. O não cumprimento de todo ou parte do previsto na candidatura, bem como do presente contrato, implica a 

devolução de todos os valores recebidos. 

 

Cláusula Sexta 

(Reserva de Exercício de Poderes Públicos) 

 

Em circunstância alguma o conteúdo do presente contrato impede ou condiciona o cumprimento da lei, 

designadamente no que respeita aos procedimentos de controlo da legalidade urbanística e ao exercício de 

competências legais do Município de Silves ou por parte de outras entidades. 
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Cláusula Sétima 

(Vigência do Contrato) 

 

O período de vigência deste contrato decorre desde a data da sua assinatura até ao pagamento integral de toda a 

comparticipação, de acordo com o artigo 11.º do Programa de Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade. 

 

Cláusula Oitava 

(Boa-fé) 

 

As Partes Outorgantes, na qualidade em que intervêm e estando de boa-fé, aceitam o presente contrato, nos seus 

precisos termos, comprometendo-se a cumprir as suas cláusulas, bem como a cooperar entre si, tendo em vista o 

cumprimento célere e pacífico das obrigações assumidas, nomeadamente, através do exercício do dever de 

informação mútua. 

 

Cláusula Nona 

(Resolução Unilateral do Contrato) 

 

O presente contrato pode ser resolvido unilateralmente e a todo o tempo pelo Primeiro Outorgante, com base na 

violação das obrigações contratuais assumidas pelo/a Segundo/a Outorgante, bem como por razões de interesse 

público subjacente ao objeto deste contrato, nos termos legalmente definidos pelo Código dos Contratos Públicos. 

 

Cláusula Décima 

(Incumprimento do Objeto do Contrato) 

 

Em caso de incumprimento do contrato pelo Primeiro Outorgante, por razões de fundado interesse público (ou outras 

razões que não lhe sejam imputáveis e que devem ser concretizadas), haverá lugar a um direito de indemnização na 

medida proporcional aos encargos suportados pelo/a Segundo/a Outorgante para a elaboração da candidatura. 

 

Cláusula Décima Primeira 

(Comunicações) 

 

1. Qualquer notificação ou comunicação a ser efetuada entre as Partes Outorgantes no âmbito da execução 

deste Contrato deverá ser feita por carta registada (ou por e-mail, seguido de carta registada) enviada para os 

seguintes endereços: 



                             Programa de Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade em Silves 

6/6 

a) Para a Câmara Municipal de Silves: Largo do Município, 8300-117 Silves. gabinete.presidente@cm-

silves.pt; ou, 

b) Para o/a segundo/a outorgante: ___________________ 

2. Os endereços atrás referidos manter-se-ão em vigor até um novo endereço ser comunicado à outra Parte 

Outorgante, sendo que qualquer modificação dos endereços indicados no presente contrato deverá ser 

imediatamente comunicada à outra Parte Outorgante pela forma prescrita no n.º 1 desta cláusula. 

3. Qualquer notificação ou comunicação a ser efetuada nos termos do presente contrato será considerada 

recebida 3 (três) dias após o seu envio. 

 

Cláusula Décima Segunda 

(Disposições Finais) 

 

1. As relações entre as Partes Outorgantes são regidas pelo presente contrato, o qual constitui o acordo e 

ajuste total entre as Partes relativamente ao assunto exposto, e revoga qualquer outro acordo ou 

ajuste anterior referente a este assunto. 

2. Qualquer aditamento ou alteração a este contrato só será válido/a e eficaz se constar de documento 

escrito assinado por ambas as Partes Outorgantes, com expressa indicação da cláusula ou cláusulas 

aditadas, modificadas ou suprimidas. 

 

Este Contrato vai ser feito em dois exemplares iguais com valor de original, ficando cada um em poder de cada 

uma das Partes Outorgantes. 

 

Silves, _____ de _______________________ de _____ 
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