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1. ÂMBITO E ALCANCE 

 
O ordenamento do território à escala urbana encerra especificidades e apresenta desafios singulares 

decorrentes, nomeadamente, da forte pressão humana sobre o espaço, da concentração e estado de 

conservação do edificado e das condições de utilização e atividades humanas aí instaladas, com as 

particularidades e exigências resultantes das condições de habitabilidade e de acessibilidade e 

mobilidade, do acesso a bens e serviços e da salvaguarda e valorização do património cultural 

(material e imaterial). 

 
Daqui emerge o propósito da qualificação do território e do meio urbano conducente a garantir a 

boa funcionalidade do espaço e o respeito pelas suas caraterísticas, capacidade de carga e 

coexistência harmoniosa de atividades e usos. Para além disso, a oferta de habitação, equipamentos, 

infraestruturas e serviços, a dinâmica económica, a qualidade urbanística e ambiental dos espaços 

públicos e as condições de sociabilidade e de integração e coesão social concorrem para a atratividade 

e competitividade do território.  

 

É com este desígnio que o Regime Jurídico da Reabilitação Urbana (RJRU)1 assume a reabilitação 

urbana como “a forma de intervenção integrada sobre o tecido urbano existente, em que o património 

urbanístico e imobiliário é mantido, no todo ou em parte substancial, e modernizado através da 

realização de obras de remodelação ou beneficiação dos sistemas de infraestruturas urbanas, dos 

equipamentos e dos espaços urbanos ou verdes de utilização coletiva e de obras de construção, 

reconstrução, ampliação, alteração, conservação ou demolição dos edifícios” (cfr. artigo 2.º, alínea j), 

do RJRU).  

 
O RJRU confere, assim, uma relativa centralidade à reabilitação urbana2, reflexo de um novo 

paradigma das políticas de solo, de ordenamento do território e de urbanismo, assente em 

princípios de racionalização e otimização do solo (orientada para a concentração espacial) , de 

eficiência energética e de valorização do património construído, em detrimento da expansão e 

dispersão urbana. 

                                                
1 Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, alterado pela Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto, e esta, por seu turno, alterada pelo Decreto-
Lei n.º 266-B/2012, de 31 de dezembro. 
2 De referir que a reabilitação urbana foi apresentada como uma das “inovações” da nova LBPPSOTU pelo então Diretor Geral da Direção 
Geral do Território (CORREIA, 2014), assumindo que “o foco do desenvolvimento do território estará na regeneração (conservação, 
reabilitação e renovação) dos aglomerados urbanos já existentes (…) e (…) que a expansão urbana apenas decorrerá quando o 
aglomerado urbano se encontre esgotado face a novas necessidades”. 
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Em consonância com esta tendência, e consciente da realidade urbana da vila de São Bartolomeu de 

Messines, o Município de Silves delimitou a área de reabilitação urbana de São Bartolomeu de 

Messines1 (ARU), aprovada pela Assembleia Municipal de Silves em 29 de junho de 2020, sob 

proposta da Câmara Municipal de Silves de 18 de maio de 2020. 

 
Em consequência, atendendo ao disposto no artigo 15.º do RJRU e considerando que a delimitação da 

ARU de São Bartolomeu de Messines foi aprovada sem a respectiva operação de reabilitação urbana 

(ORU), procede-se agora à sua elaboração, visando a sua aprovação e implementação. Desta forma, é 

dado mais um passo na concretização da estratégia municipal de reabilitação urbana no sentido da 

sua efetiva materialização. 

 
O relatório que concretiza a ORU de São Bartolomeu de Messines estrutura-se, essencialmente, em 

oito partes2. Numa primeira parte, retomam-se as principais linhas de caraterização e diagnóstico 

apontadas aquando da delimitação da ARU de São Bartolomeu de Messines, ao que se segue a 

definição e fundamentos do tipo de ORU e a definição da “Estratégia de Reabilitação Urbana”. Os 

capítulos seguintes, de natureza mais operativa, definem o modelo de gestão e o prazo de execução 

das ações de reabilitação previstas. Segue-se o capítulo destinado especificamente ao modelo de 

operacionalização, explicitando as condições de aplicação dos instrumentos de execução e dos apoios 

(fiscais e financeiros) disponíveis, concluindo com uma referência à informação e participação no 

âmbito do processo de operacionalização da ARU de São Bartolomeu de Messines e da sua eficácia e 

aplicabilidade temporal. 

 

2. A ARU DA VILA DE SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES 

 

2.1. LOCALIZAÇÃO E LIMITES DA ARU DE SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES 

 
A área da ARU de São Bartolomeu de Messines (vd. fig. 2.1) corresponde ao aglomerado consolidado 

de São Bartolomeu de Messines, estando, no essencial, balizada pela edificação existente, coincidindo, 

sempre que possível, com limites físicos (arruamentos, muros e limites de propriedade), sem deixar de 

atender à necessidade de garantir uma visão e abordagem integrada de todo o aglomerado. 

                                                
1 Publicada, pelo aviso n.º10614/2020, no Diário da República, 2.ª Série, n.º 137, de 16 de julho de 2020. 
2 Excluem-se os conteúdos mais genéricos, como seja a presente introdução, as considerações finais, as referências (legais e 
bibliográficas) e os anexos. 
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2.2. DA EVOLUÇÃO HISTÓRICA À SITUAÇÃO ATUAL DE RELANCE 

 

2.2.1. DA EVOLUÇÃO HISTÓRICA 

 
São vários os registos que demonstram a ocupação humana no território que agora constitui a 

freguesia de São Bartolomeu de Messines, desde material lítico, menires, cistas, necrópoles, minas de 

cobre, entre outras1. Tratam-se, com efeito, de elementos de diferentes períodos históricos que 

evidenciam a atratividade deste território, ao longo do tempo. 

 
O aglomerado de São Bartolomeu de Messines terá tido o seu início com a construção da igreja matriz 

e, posteriormente, do casario que a enquadra, de acordo com os estudos disponíveis2. Esta localização 

                                                
1 cfr. a este respeito CORREIA (2005). 
2 De entre outros, destaca-se, para o efeito, as obras de OLIVEIRA (1909), VARGAS (2011) e CABRITA (2019). 

Figura 2.1 

Limite da Área de Reabilitação Urbana de São Bartolomeu de Messines 

 
Fonte: Limites Administrativos (DGT, 2018); Ortofotomapa (CMS/DGT, 2015) 
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não será alheia às caraterísticas geográficas do aglomerado, como seja a sua localização a meio do 

Algarve ou a proximidade a um vale fértil e à falha de São Marcos da Serra (CABRITA, 2019, p. 31). 

 
Esta vantagem locativa traduziu-se numa atratividade e dinamismo tal, que em 1763 a freguesia de 

São Bartolomeu de Messines contava com 873 contribuintes, mais do que a cidade de Silves ou a de 

Lagoa (ANTT, in CABRITA, 2019, p. 42). De acordo com os registos existentes, o aglomerado começou 

por se desenvolver entre a igreja matriz e a Ermida de São Sebastião, adaptando-se às caraterísticas 

geomorfológicas existentes e desenvolvendo-se assim com arruamentos curvilíneos, que 

“acompanham as curvas de nível no sentido este/oeste, definindo quarteirões de forma alongada e 

irregular” (MALLOBIA, in CABRITA, 2019, p. 384), onde se distribui o edificado, orientado sul/norte e 

com uma volumetria de 2 pisos. 

 
Com a chegada do caminho-de-ferro, em finais do seculo XIX, o aglomerado ganhou um maior 

dinamismo e prosperidade, o que se traduziu num aumento do número de residentes e, naturalmente, 

da malha urbana do aglomerado1. 

 
Tendo por base os elementos que a malha urbana ainda preserva, nos dias de hoje, é possível aferir os 

contornos possíveis2 da evolução urbana do aglomerado. Neste quadro, destacam-se três grandes 

períodos históricos que atestam que a área mais significativa do aglomerado surgiu até 1978, mas que, 

em, sensivelmente, 20 anos (1978 a 1997), o aglomerado viu 35% da sua área atual ser constituída.  

 
Assim, constata-se que da evolução urbana do aglomerado resultou uma estrutura urbana que se pode 

subdividir, grosso modo, em três áreas distintas (CABRITA, 2018) do ponto de vista funcional, 

tipológico e de morfogénese, nomeadamente: 

 
1. Centro Antigo, que remonta pelo menos ao século XVI, e envolve toda a área urbana limitada 

a norte pelo cerro do Penedo Grande e, grosso modo, a sul pelas ruas Cândido dos Reis, 

largos da República e Pontinha, rua da Fonte, do 25 de Abril e uma parte da rua João de Deus; 

 
2. Eixos compreendidos pelas ruas da Liberdade, Sacadura Cabral e Gago Coutinho, que 

agregam construções referentes à primeira metade do século XX; 

 

                                                
1 Veja-se, no cap. 3.2.3, as referências aos edifícios emblemáticos desse período. 
2 Para o efeito foi utilizada cartografia de diferentes datas. 
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3. Restante área urbana, posterior aos anos de 1950. Esta área apresenta também alguns 

edifícios dignos de nota, nomeadamente os associados ao português suave e modernismo. 

 

2.2.2. DA SITUAÇÃO ATUAL DA ESTRUTURA URBANA 

 
A malha urbana atual revela uma certa heterogeneidade na vila, situação que se encontra associada a 

cada período da sua evolução e de onde resultam diferentes estruturas da propriedade e distintas 

perspetivas de utilização do espaço, traduzindo-se, atualmente, no somatório de várias lógicas parciais 

de organização do espaço desfasadas temporalmente, sem que qualquer intenção integral de 

planeamento tenha sido levada a cabo. 

 
Como consequência desta evolução histórica, na ARU, do ponto de vista da malha da vila, destaca-se 

o Centro Antigo, constituído maioritariamente por edifícios térreos (ou pontualmente de 2 pisos), que se 

carateriza por possuir uma malha urbana irregular, com ruas estreitas e com a presença, nos setores 

mais a norte e fruto da morfologia, de um conjunto de habitações que se encontram edificadas sobre 

pedra “grés”, que serve igualmente como pavimento de alguns arruamentos, criando uma singularidade 

e identidade únicas em termos nacionais. Por outro lado, este Centro reúne também alguns edifícios 

com elementos arquitetónicos notáveis de valor histórico e estético, nomeadamente nas ruas Cândidos 

dos Reis, 25 de Abril, Largos da Pontinha e da República e rua João de Deus. 

 
Fruto de um segundo período de evolução, encontra-se uma malha urbana linear, reflexo de um 

paradigma mais formal e racional da ocupação urbana e que se desenvolveu, essencialmente, no 

sentido Norte/Sul. A restante área constitui-se com diferentes tipologias de malha, sendo de destacar a 

malha mista (ortogonal e informal).  

 
A ocupação humana deste aglomerado traduz-se num padrão de ocupação predominantemente 

habitacional (uni e plurifamiliar), pontuado com estruturas diversas que correspondem a equipamentos 

de utilização coletiva e a antigas estruturas fabris/de armazenagem abandonadas. Por outra banda, 

enquanto que o setor poente do aglomerado apresenta, essencialmente, um uso de habitação 

unifamiliar de 1 ou 2 pisos, em banda ou isolada, o setor nascente é volumetricamente mais expressivo 

(sem, no entanto, se registarem grandes amplitudes ou conflitos volumétricos), apresentando edifícios 

de três pisos com uso plurifamiliar, conjugado, em muitas situações, com o uso comercial/de serviços 

no piso térreo. 
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Do ponto de vista da ocupação dos alojamentos, sensivelmente 1/3 corresponde a alojamentos vagos; 

sendo que, de entre os ocupados, a maioria tem como ocupante o proprietário (75%), permanecendo 

os restantes arrendados (INE, 2012). As condições de habitabilidade destes alojamentos são boas no 

geral, não obstante permanecerem algumas situações que, fruto do estado de conservação do imóvel 

e/ou da idade de construção do mesmo, carecem de uma intervenção de melhoria das suas condições 

de habitabilidade e/ou funcionalidade. 

 
Com efeito, o edificado na ARU de São Bartolomeu de Messines apresenta um estado de conservação 

que oscila entre o bom estado de conservação e imóveis degradados e em ruína1. É precisamente a 

expressão que estes últimos têm no contexto do aglomerado, que determinou, em grande parte, a 

necessidade de delimitar esta ARU, como forma de potenciar a sua reabilitação e regeneração com 

impactes na atratividade e qualificação do aglomerado. Estes edifícios localizam-se, 

fundamentalmente, no Centro Antigo da vila com extensão à Rua Cândido dos Reis. Esta condição, 

associada à visibilidade e importância deste eixo para a mobilidade rodoviária, interfere 

significativamente na perceção global do estado de conservação do edificado da vila. Contudo, estes 

edifícios correspondem, grosso modo, a 10% do total dos edifícios da vila. 

  
Do ponto de vista do espaço público, alguns locais apresentam debilidades ao nível do pavimento, 

questão mais notória na área histórica de São Bartolomeu de Messines. Ocorre ainda um excesso de 

cabelagens afixadas nas fachadas dos edifícios e sua cobertura, além de serem manifestas as 

deficientes condições de acessibilidade, decorrentes principalmente de barreiras arquitetónicas, tipo de 

piso e morfologia do terreno, e de mobilidade. Resulta daqui uma coexistência pouco saudável entre 

peões e viaturas, e a circulação destas nem sempre é saudável com a funcionalidade do espaço e com 

os objetivos de qualificação ambiental deste. Acresce ainda a carência de espaços públicos 

qualificados (praças, jardins e outros). 

 

2.2.3. DA ESTRUTURA SOCIOECONÓMICA 

 

Do ponto de vista das atividades económicas, relativamente aos usos e ocupação do edificado, 

predomina o uso exclusivamente residencial (68,7%). Alguns edifícios apresentam outros usos que não 

                                                
1 Não obstante a existência de outros problemas ao nível da segurança e saúde pública, como, por exemplo, a presença de amianto em 
algumas estruturas edificadas. 
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o exclusivamente residencial (31,3%). Nestas situações, surgem algumas atividades de comércio, com 

destaque para algum comércio local, serviços e restauração. 

 
A população residente na ARU de São Bartolomeu de Messines perfaz cerca de 950 indivíduos; sendo 

que desse quantitativo, é possível observar um elevado índice de envelhecimento populacional (160%), 

já que a percentagem de idosos (22,9%) é superior à dos jovens (14,3%). Trata-se de uma população 

bastante equitativa em relação aos dois géneros, ainda que o número de residentes do sexo feminino 

seja ligeiramente superior (51,2%), o que encontra relação (também) com a maior expressão da 

esperança média de vida da população feminina. No que respeita aos níveis habilitacionais, verifica-se 

que mais de 30% da população total não sabe ler, nem escrever ou possui somente o 1.º ciclo do 

ensino básico completo (5,2% e 25,2%, respetivamente), contrastando com o reduzido quantitativo 

populacional que concluiu o ensino superior (6,3%). Relativamente à situação face ao emprego, o valor 

mais expressivo corresponde a população empregada a desenvolver a sua profissão no setor terciário 

(79%), apesar do peso que a população pensionista e reformada (23,8%) apresenta no total da 

população residente, como resultado do envelhecimento populacional que carateriza este aglomerado. 

 

2.2.4. DO PATRIMÓNIO 

 
A vila de São Bartolomeu de Messines, em resultado do acima enunciado, integra um conjunto de 

elementos patrimoniais (edificado, de conjunto, de pormenor, entre outros) que definem a sua 

identidade, marcam as especificidades deste território e o posicionam como aglomerado urbano do 

interior algarvio, marcadamente associado a um modo de vida rural. 

 
De entre esses elementos, com uma posição de destaque, salienta-se a Igreja de São Bartolomeu de 

Messines1. Nas suas proximidades, ainda no centro mais antigo, estão presentes quatro edifícios civis 

que se destacam pelo valor cultural e identitário que representam localmente: a casa natal de João de 

Deus2, a Casa Museu João de Deus3, a casa onde viveu José Joaquim Sousa Reis, vulgo “Remexido”4, 

e a casa natal da poetisa Maria Antonieta Júdice Barbosa5, estas últimas de arquitetura vernacular, em 

elevado estado de degradação. 

 

                                                
1 

Classificada como Imóvel de Interesse Público pelo Decreto n.º 40361, de 20 de outubro de 1955. 
2 Classificada como Imóvel de Interesse Municipal pelo Edital n.º 26/2010, de 9 de março. 
3 Classificada como Imóvel de Interesse Municipal pelo Edital n.º 27/2010 de 9 de março. 
4 Classificada como Imóvel de Interesse Municipal pelo Edital n.º 25/2010, de 9 de março. 
5 Classificada como Imóvel de Interesse Municipal pelo Edital n.º 24/2010, de 9 de março. 



                                      Operação de Reabilitação Urbana de São Bartolomeu de Messines 

12 

 
De natureza religiosa, mais na periferia do núcleo central mais “rural”, destacam-se ainda a “Capela” do 

Cemitério de São Bartolomeu de Messines1 e a Capela de São Sebastião. 

 
Na ARU existem, assim, inúmeros elementos com elevado interesse cultural localizados, sobretudo, no 

núcleo mais antigo, ainda que estejam presentes outros elementos de interesse2 distribuídos um pouco 

por toda a ARU de São Bartolomeu de Messines. Estes elementos devem ser protegidos3, e 

valorizados em conjunto e em rede com os demais bens culturais da envolvência, de forma a aumentar 

a dinâmica da Vila, colocando o património existente acessível, dinâmico e disponível à população. 

 
Para além do património classificado, a vila apresenta ainda edifícios cujas fachadas, pelas 

caraterísticas e singularidades arquitetónicas (materiais de revestimento, cores, platibandas, traços 

arquitetónicos, entre outras), contribuem para identidade da região e/ou da vila e que, por isso, 

deveriam ser preservadas pela beleza e alusão histórica que possuem. Contudo, muitas vezes, o 

estado de conservação destes edifícios recomenda ações de reabilitação, como garante da melhoria do 

ambiente urbano (estética, salubridade, segurança). 

 
Por conseguinte, é clara a necessidade de uma abordagem integrada sobre a cidade e, em particular, 

sobre a ARU de São Bartolomeu de Messines, dando particular enfoque ao património existente, por 

vezes em situação de degradação avançada ou em risco face ao contexto onde se insere. Portanto, a 

ARU de São Bartolomeu de Messines pode ser uma oportunidade e um estímulo para a ação. 

 
Face à inter-relação dos diversos fenómenos que se cruzam na cidade - dos sociais aos urbanísticos e 

ambientais, etc. - a intervenção de reabilitação deverá necessariamente assumir um caráter global e 

integrado, com enfoque na reabilitação do edificado. 

 

 

 

                                                
1 Classificada como imóvel de Interesse Municipal pelo Edital n.º 28/2006, de 6 de março. 
2 De acordo com Aurélio Cabrita (2018), é possível identificar “edifícios que apresentam uma volumetria considerável, quase sempre 
guarnecidos por embasamento, pilastras, cimalhas e, por vezes, também frisos de separação entre os pisos. Os vãos são 
maioritariamente emoldurados por cantarias de calcário trabalhadas. Nos pisos superiores predominam janelas de sacada, algumas com 
consolas salientes e protegidas por guardas de ferro forjado ou fundido. Também as caixilharias têm alguma erudição. Prédios que 
exibem gradeamentos singulares de ferro forjado/fundido trabalhado e ostentam, não raras vezes, lindas chaminés. Nesta área são 
também comuns as pilastras e molduras pintadas de vermelho”. 
3 E atendendo a que só se protege o que se conhece, é importante promover a inventariação e registo destes elementos como referentes 
patrimoniais e identitários da vila. 
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2.3. UM OLHAR INTEGRADO SOBRE A ARU DE SÃO BARTOLOMEU DE 

MESSINES 

 
Do quadro genérico apontado sobre a área de incidência da ARU de São Bartolomeu de Messines, 

particularmente da componente urbana e do dinamismo socioeconómico, verifica-se que esta 

apresenta efetivamente necessidades de reabilitação, embora diferenciadas em função das 

especificidades que o edificado apresenta, designadamente as que decorrem da densidade patrimonial 

e do estado de conservação do edificado e das condições de funcionalidade do espaço público (ver 

síntese na fig. 2.2). A ARU de São Bartolomeu de Messines constitui-se, assim, como área 

privilegiada para a aplicação dos instrumentos de reabilitação urbana. 

 

 

 

A ARU de São Bartolomeu de Messines traduz-se, deste modo, numa área privilegiada para a 

aplicação dos instrumentos de reabilitação urbana, onde o Município de Silves tem um papel 

fundamental como facilitador da intervenção dos privados e como ator privilegiado. 

 

Figura 2.2 

Quadro Genérico de Caraterização da Área de Reabilitação Urbana  
de São Bartolomeu de Messines 
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3. DEFINIÇÃO DO TIPO DE ORU 

 
O RJRU determina que a estruturação concreta das intervenções a efetuar no interior da ARU seja 

materializada através de uma Operação de Reabilitação Urbana (ORU), que pode ser simples1 ou 

sistemática2, determinada em função da primazia dada à reabilitação do edificado, ou ao edificado, 

equipamentos, espaços verdes e infraestruturas, num quadro de programa de investimento público, 

respetivamente. 

 
Em função desta diferenciação, sob proposta da Câmara Municipal, a Assembleia Municipal aprova os 

instrumentos de programação das ORU, i.e., a “Estratégia de Reabilitação Urbana” ou um “Programa 

Estratégico de Reabilitação Urbana”, respetivamente para a ORU simples e para a ORU sistemática. A 

ORU pode ser aprovada com recurso a “instrumento próprio” ou a “plano de pormenor de 

reabilitação urbana”, determinando, a partir da sua aprovação, a obrigatoriedade de promoção da 

mesma. 

 
No caso concreto da ARU de São Bartolomeu de Messines, a concretização da política pública de 

reabilitação urbana consubstancia-se numa ORU simples3, a aprovar por via de instrumento próprio, 

suportada na Estratégia de Reabilitação Urbana que a seguir se apresenta4. Esta opção tem por 

base uma visão holística da reabilitação e a sua concretização por via de diferentes instrumentos. 

Centra-se o enfoque, desta forma, na reabilitação do edificado, remetendo-se para outro domínio as 

intervenções e iniciativas de investimento público5. 

 

 

 

 

 
                                                
1 Ver, a este respeito, o n.º 2 do artigo 8.º do RJRU. 
2 Ver, a este respeito, o n.º 3 do artigo 8.º do RJRU. 
3 Corresponde a uma intervenção integrada de reabilitação urbana, que se dirige primacialmente à reabilitação do edificado, a realizar 
preferencialmente pelos respetivos proprietários e titulares de outros direitos, ónus e encargos, numa lógica articulada de coordenação 
com a entidade gestora. 
4 Note-se que a Estratégia de Reabilitação Urbana integra a proposta de delimitação da ARU de São Bartolomeu de Messines, sendo 
aqui retomada apenas do ponto de vista das intervenções no edificado. 
5 A este respeito destacam-se os investimentos efetuados recentemente (terminal rodoviário, espaço de feiras e mercados e área de 
serviço de autocaravanismo, assim como a reabilitação urbana do núcleo histórico de São Bartolomeu de Messines, em fase de projecto, 
de entre outros. 
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4. ESTRATÉGIA, OBJETIVOS E AÇÕES 

 
Do pressuposto assumido quanto ao tipo de ORU a implementar, resulta uma necessária adaptação da 

Estratégia de Reabilitação Urbana definida para a ARU de São Bartolomeu de Messines, focando a 

mesma nas intervenções ao nível do edificado, em articulação com a Estratégia de Desenvolvimento 

do Concelho de Silves1. 

 

4.1. DA ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO DO CONCELHO À REABILITAÇÃO 

URBANA 

 
A estratégia de desenvolvimento do concelho de Silves definida no Plano Estratégico de 

Desenvolvimento de Silves2 (PEDS), e amadurecida no âmbito da revisão do Plano Diretor Municipal 

de Silves (PDM), assenta na concretização de uma visão e missão que tem como desafio de fundo 

promover a sua atratividade, sustentabilidade, competitividade e coesão do território municipal (vd. fig. 

4.1). 

 
A reabilitação urbana, pelo seu caráter transversal e integrado, desponta como instrumento 

fundamental na prossecução da estratégia de desenvolvimento do concelho de Silves, em virtude de 

enquadrar-se em todos os vetores de ação estabelecidos com esse propósito (vd. fig. 4.1). 

 
Consequentemente, a estratégia municipal da ARU de São Bartolomeu de Messines concretiza-se num 

compromisso para com a competitividade e atratividade do território para pessoas e atividades, 

promotor de um dinamismo com pendor na inovação e criatividade, articulando e reconhecendo a 

diversidade patrimonial, concretamente o seu potencial de aproveitamento, num contexto 

sustentável e requalificado ao nível do espaço público e das condições de habitabilidade, num 

quadro participado, inclusivo de justiça e coesão social. 

 

 

 

 

 

                                                
1 Articulada também com os objetivos definidos no artigo 3.º do RJRU e na Estratégia Nacional para a Habitação (Vide Resolução de 
Conselho de Ministros n.º 48/2015, de 15 de julho), no que concerne à reabilitação urbana. 
2 CMS/DPTIG, 2009. 
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4.2. OBJETIVOS E PRIORIDADES DE REABILITAÇÃO URBANA 

 
Da articulação com a Estratégia Territorial de Desenvolvimento desenvolve-se um conjunto de ações 

enquadradas por objetivos e domínios de intervenção específicos consubstanciados em 4 eixos 

estratégicos, como se vê na figura 4.2. 

 
Concretamente, para a ORU de São Bartolomeu de Messines, os objetivos e prioridades a prosseguir 

integram-se no eixo da ‘Qualificação Territorial’, especificamente no que concerne à intervenção no 

edificado. A este nível visa-se a sua requalificação e atratividade, e tem-se como como objetivos e 

prioridades: 

 

1. Apoiar tecnicamente os proprietários que pretendam reabilitar os seus edifícios, desde o 

apoio à realização da operação urbanística (e.g. com a disponibilização de um manual de boas 

práticas), passando pelo apoio e informação referente aos diferentes apoios fiscais e financeiros 

disponíveis. 
  

2. Simplificar e agilizar os procedimentos administrativos (de controlo prévio urbanístico 

Figura 4.1 

Vetores de Ação para o Desenvolvimento do Concelho de Silves 

 

Fonte: CMS/DPTIG, (2013) PDM de Silves, em revisão. Documento não publicado. 
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municipal), através da criação de uma via verde de licenciamento para estas situações, incluindo 

a desmaterialização dos processos. 
  

3. Estabelecer isenções e reduções de taxas e impostos municipais (e.g., taxas urbanísticas, 

IMI, IMT, entre outros), para as intervenções de reabilitação urbana, a par com os incentivos de 

natureza fiscal e financeira da administração central. 
  

4. Promover a realização de ações de formação de técnicas de reabilitação urbana e a criação e 

divulgação de um código de boas práticas na reabilitação do edificado. 
  

5. Identificar (e.g., por via da realização de vistorias) e agir prioritariamente sobre os imóveis 

degradados, cuja situação possa pôr em causa a segurança e a integridade de pessoas e bens. 
  

6. Apoiar a realização de intervenções de manutenção periódica do edificado. 
  

7. Garantir a existência de condições de habitabilidade em todas as habitações, com melhoria do 

conforto, segurança e salubridade das edificações e, em consequência, a atratividade da vila. 
  

8. Promover a reabilitação de edifícios (propriedade do Município de Silves) para fins de instalação 

e/ou melhoria das condições de alojamento municipal, preferencialmente para fixar jovens 

casais. 

 

 

 

Figura 4.2 

Estratégia Territorial para a ARU de São Bartolomeu de Messines 
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Nota: Os objetivos e as ações são desenvolvidos por eixo de intervenção. 
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Neste sentido, estão disponíveis os seguintes incentivos: 

 
1. Benefícios fiscais de âmbito municipal; 

2. Benefícios fiscais de âmbito nacional; 

3. Apoios financeiros de âmbito municipal; 

4. Apoios financeiros de outras entidades; 

5. Simplificação, modernização e agilização dos procedimentos administrativos de controlo prévio; e, 

6. Incentivo a ações conducentes a melhorar a eficiência energética. 

 

4.2.1. SOBRE OS BENEFÍCIOS FISCAIS DE ÂMBITO MUNICIPAL 

 
A delimitação de uma ARU implica, para o Município de Silves, a definição de um quadro de 

benefícios fiscais associados aos impostos municipais sobre o património1, que visam incentivar a 

realização de operações urbanísticas de requalificação urbana, através da adoção de uma política de 

discriminação positiva que beneficia a iniciativa dos proprietários de prédios (ou de suas frações 

autónomas). 

 
O quadro legal de benefícios fiscais (Estatuto de Benefícios Fiscais - EBF)2, prevê isenções e 

bonificações aos proprietários de prédios urbanos objeto de ações de reabilitação urbana e inseridos 

numa ARU.  

 
De entre estes benefícios fiscais com previsão legal, mas sempre dependentes de iniciativa da 

Câmara Municipal e a aprovar pela Assembleia Municipal, destaca-se: 

 
a. A isenção do IMI por um período de 3 anos, a contar do ano, inclusive, da conclusão das obras 

de reabilitação, podendo ser renovada por um período adicional de 5 anos, no caso de imóveis 

afetos a arrendamento para habitação permanente ou a habitação própria e permanente (cfr. artigo 

45.º, n.º 2, alínea a), do EBF); 

 
b. A isenção de IMT nas aquisições de imóveis destinados a intervenções de reabilitação, desde 

que o adquirente inicie as respetivas obras no prazo máximo de três anos a contar da data de 

aquisição (cfr. artigo 45.º, n.º 2, alínea b), do EBF); 

                                                
1 Nos termos dos artigos 13.º, n.º 2, alínea c), e 14.º, alínea a), do RJRU. 
2 Decreto-Lei n.º 215/89, de 01 de julho, na sua redação atual, fruto das mais recentes alterações introduzidas pela Lei n.º 20/2020, de 31 
de março, que aprovou o Orçamento do Estado para 2020. 
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c. A isenção de IMT na primeira transmissão, subsequente à intervenção de reabilitação, a afetar a 

arrendamento para habitação permanente ou, quando localizado em área de reabilitação urbana, 

também a habitação própria e permanente (cfr. artigo 45.º, n.º 2, alínea c), do EBF); 

 
d. A redução de 50% das taxas devidas pela avaliação do estado de conservação do imóvel 

(cfr. artigo 45.º, n.º 2, alínea d), do EBF); 

 
e. A majoração anual ao triplo da taxa de IMI aplicável a prédios urbanos que se encontrem 

devolutos1 (total ou parcialmente) há mais de um ano, ou prédios em ruínas, como tal definidos em 

diploma próprio (cfr. artigo 112.º, n.º 3, alíneas a) e b), do Código do Imposto Municipal sobre 

Imóveis (CIMI)2); 

 
f. A majoração ou minoração anual até 30% da taxa de IMI aplicável a prédios urbanos inseridos 

em zonas delimitadas que sejam objecto de operações de reabilitação urbana (cfr. artigo 112.º, n.º 

6, do CIMI); 

 
g. A minoração anual até 20% da taxa de IMI aplicável aos prédios urbanos arrendados, que 

estejam inseridos em zonas delimitadas (cfr. artigo 112.º, n.º 7, do CIMI); e, 

 
h. A majoração anual até 30% da taxa de IMI aplicável aos prédios urbanos degradados, 

considerando-se como tais os que, face ao seu estado de conservação, não cumpram 

satisfatoriamente a sua função ou façam perigar a segurança de pessoas e bens (cfr. artigo 112.º, 

n.º 8, do CIMI). 

 

A par com os benefícios fiscais e medidas de ordem legal acima elencadas, acrescem os benefícios 

fiscais de iniciativa regulamentar municipal constantes do Regulamento de Taxas e Licenças 

Municipais do Município de Silves - RTLM3: 

 
a. A isenção da taxa pela realização, manutenção e reforço das infraestruturas urbanísticas 

para as operações urbanísticas que reabilitem, regenerem ou requalifiquem edificações, para as 

destinar a habitação, alojamento local, comércio e/ou serviços, em área de reabilitação urbana (cfr. 

artigo 16.º, n.º 5, alínea b), do RTLM); e, 

                                                
1 Definido nos termos do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 159/2006, de 08 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 67/2019, de 21 de maio. 
2 Decreto-Lei n.º 287/2003, de 12 de novembro, na sua redação atual. 
3 Regulamento n.º 814/2018, de 05 de dezembro, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 234, de 05 de dezembro. 
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b. A isenção da taxa de ocupação do espaço público por motivo de operação urbanística, 

quando estejam em causa obras de conservação, beneficiação, reabilitação, recuperação, 

reconstrução, ampliação e alteração de imóveis situados em área de reabilitação urbana, durante o 

período de três meses, prorrogável por igual período a pedido fundamentado do interessado (cfr. 

artigo 17.º do RTLM). 

 

4.2.2. SOBRE OS BENEFÍCIOS FISCAIS DE ÂMBITO NACIONAL 

 
Para além dos benefícios fiscais de âmbito municipal, decorre ainda do quadro legal um conjunto de 

benefícios fiscais da Administração Central aplicáveis às intervenções no edificado localizado dentro de 

ARU, designadamente: 

 
a. A dedução à coleta, em sede de Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares (IRS), até 

ao limite de € 500,00 (quinhentos euros), de 30% dos encargos1 suportados pelo proprietário com 

a reabilitação de imóveis situados em ARU e recuperados nos termos das respetivas estratégias de 

reabilitação (cfr. artigo 71.º, n.º 4, do EBF); 

 
b. A tributação das mais-valias auferidas por sujeitos passivos de IRS residentes em território 

português, decorrentes da primeira alienação, subsequente à intervenção, de imóvel localizado em 

ARU, à taxa autónoma de 5 %, sem prejuízo da opção pelo englobamento (cfr. artigo 71.º, n.º 5, do 

EBF); 

 
c. A tributação à taxa de 5 %, dos rendimentos prediais auferidos por sujeitos passivos de IRS 

residentes em território português, sem prejuízo da opção pelo englobamento, quando sejam 

inteiramente decorrentes do arrendamento de imóveis situados em ARU e recuperados nos termos 

das respetivas estratégias de reabilitação (cfr. artigo 71.º, n.º 7, do EBF); e, 

 
d. A taxa do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) de 6 %, de acordo com a alínea a) do n.º 

1 do artigo 18.º do Código do Imposto Sobre Valor Acrescentado (CIVA)2, quando se trate de 

empreitadas de reabilitação urbana, tal como definidas em diploma específico, realizadas em 

imóveis ou em espaços públicos localizados em ARU delimitadas nos termos legais, ou no âmbito 

                                                
1 Estes encargos devem ser devidamente comprovados e dependem de certificação prévia por parte da Câmara Municipal de Silves, 
órgão de gestão da ORU de São Bartolomeu de Messines, de acordo com o n.º 18 do artigo 71.º do EBF. 
2 Decreto-Lei n.º 394-B/94, de 29 de junho, na sua redação atual. 
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de operações de requalificação e reabilitação de reconhecido interesse público nacional (cfr. Verba 

n.º 2.23 da Lista I, anexa ao CIVA). 

 

4.2.3. SOBRE OS APOIOS FINANCEIROS DE ÂMBITO MUNICIPAL 

 
Em adição aos benefícios fiscais de ordem municipal, são criados apoios financeiros de iniciativa 

municipal para incentivar a realização de operações de reabilitação urbana de prédios localizados em 

ARU e promover o dinamismo económico da mesma, designadamente: 

 
a. Programa de Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade (PAHAB): este programa 

tem como destinatários senhorios e inquilinos e visa melhorar as condições de habitabilidade de 

edifícios construídos antes de 1986, localizados na ARU de São Bartolomeu de Messines. O apoio 

corresponde a uma comparticipação de até 20% do valor máximo de despesa elegível, tal como 

definido no quadro 4.1. 

 

 

 

 

 

Quadro 4.1 

Apoios Financeiros à Melhoria das Condições de Habitabilidade 

Trabalhos comparticipáveis 
Valor máximo de 

despesa elegível 

Construção de casa de banho com equipamento mínimo de lavatório, sanita e base de 

duche, e respetivas ligações às redes de água e esgotos. 
€ 1.000,00 

Colocação de armário de cozinha e lava-loiça e respetivas ligações às redes de água e 

esgotos. 
€ 900,00 

Substituição da rede elétrica e quadro. € 500,00 

Reparação e/ou substituição de pavimentos por iguais materiais devidamente tratados 

(incluindo elementos resistentes no caso de soalhos de madeira). 
€ 1.500,00 

Recuperação das paredes interiores e sua pintura. € 800,00 

Reabilitação das fachadas do edifício, nomeadamente a colocação de pedra à vista, limpeza 

de cantarias, reboco e pintura exterior. 
€ 900,00 

Substituição de caixilharias exteriores (portas e janelas). € 1.600,00 

Reparação e/ou substituição da cobertura por materiais da mesma natureza, colocação de 

tubos de queda e caleiras, sendo estes ligados à rede pública de drenagem. 
€ 1.800,00 

Remoção de coberturas (ou outras estruturas) em amianto. € 3.000,00 
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O período de candidaturas funciona no primeiro trimestre de cada ano civil, ficando os candidatos 

obrigados a efetuar os trabalhos (conforme a candidatura), no prazo de 1 ano, após a notificação do 

deferimento da comparticipação, renovável a requerimento do interessado.  

 
Atente-se que para um mesmo edifício ou fração, não pode ser aprovada mais do que uma 

candidatura, no âmbito deste programa de apoio municipal, por um período de 10 anos, sendo a 

comparticipação processada após a conclusão dos trabalhos, mediante apresentação de faturas, 

realização de vistoria e aprovação do relatório e ainda da verificação, se for o caso, dos fatores de 

preferência invocados na candidatura.  

 
A verba para este programa é a definida, anualmente, em orçamento municipal e os critérios de 

avaliação da candidatura e os termos de funcionamento do programa são estabelecidos em 

regulamento municipal. 

 

 

b. Programa de Apoio às Dinâmicas Sociais e Económicas (PADSE): trata-se de um programa 

que pretende aliar a revitalização social e económica à reabilitação urbana na ARU de São 

Bartolomeu de Messines, incutindo novas dinâmicas no aglomerado em áreas de comércio, 

serviços, artesanato ou manufaturação, e incentivando a ação das associações, coletividades e 

sociedades sem fins lucrativos. Tem como destinatários os proprietários, inquilinos ou comodatários 

de edifícios construídos antes de 1986, localizados na ARU de São Bartolomeu de Messines. O 

apoio municipal corresponde a uma comparticipação de até 20% do valor máximo de despesa 

elegível, tal como definido no quadro 4.2. 
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O período de candidaturas funciona no segundo trimestre de cada ano civil, ficando os candidatos 

obrigados a efetuar os trabalhos (conforme a candidatura), no prazo de 1 ano, após a notificação do 

deferimento da comparticipação, renovável a requerimento do interessado.  

 
Atente-se que para um mesmo edifício ou fração, não pode ser aprovada mais do que uma candidatura 

no âmbito deste programa de apoio municipal, por um período de 10 anos, sendo a comparticipação 

processada após a conclusão dos trabalhos, mediante apresentação de faturas, realização de vistoria e 

aprovação do relatório e ainda da verificação, se for o caso, dos fatores de preferência invocados na 

candidatura.  

 
A verba para este programa é a definida, anualmente, em orçamento municipal e os critérios de 

avaliação da candidatura e os termos de funcionamento do programa são estabelecidos em 

regulamento municipal. 

 

4.2.4. SOBRE OS APOIOS FINANCEIROS DE OUTRAS ENTIDADES 

 
Destacam-se ainda, como apoios à reabilitação urbana, os seguintes: 

Quadro 4.2 

Apoios Financeiros à Melhoria das Condições de Funcionalidade de Atividades Económicas 

Trabalhos comparticipáveis 
Valor máximo de 

despesa elegível 

Construção de casa de banho com equipamento mínimo, e respetivas ligações às redes de 

água e esgotos. 
€ 1.000,00 

Colocação de cozinha / apoio de copa e respetivas ligações às redes de água e esgotos. € 900,00 

Substituição da rede elétrica e quadro. € 500,00 

Reparação e/ou substituição de pavimentos por iguais materiais devidamente tratados 

(incluindo elementos resistentes no caso de soalhos de madeira). 
€ 1.500,00 

Recuperação das paredes interiores e sua pintura. € 800,00 

Reabilitação das fachadas do edifício, nomeadamente a colocação de pedra à vista, limpeza 

de cantarias, reboco e pintura exterior. 
€ 900,00 

Substituição de caixilharias exteriores (portas e janelas). € 1.600,00 

Reparação e/ou substituição da cobertura por materiais da mesma natureza, colocação de 

tubos de queda e caleiras, sendo estes ligados à rede pública de drenagem. 
€ 1.800,00 

Remoção de coberturas (ou outras estruturas) em amianto. € 3.000,00 
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a. Incentivos públicos da Administração Central à reabilitação, ao alojamento e ao arrendamento: 

i. Porta 65 Jovem; 

ii. Programa “Reabilitar Para Arrendar - Habitação Acessível”; 

iii. Programa de Arrendamento Acessível 

iv. Chave na mão; 

v. 1.º Direito; 

vi. Regime do arrendamento apoiado; 

vii. “Casa Eficiente 2020”; 

viii. Fundo Nacional de Reabilitação do Edificado (FNRE); 

ix. Porta de Entrada. 

 

b. Produtos Financeiros disponibilizados pela Banca em condições protocoladas, como os Fundos de 

Investimento Imobiliário em Reabilitação Urbana. 

 

4.2.5. SOBRE A SIMPLIFICAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AGILIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO 

ADMINISTRATIVO DE CONTROLO PRÉVIO 

 
Com a publicação do Decreto-Lei n.º 95/2019, de 18 de julho, que estabelece o regime aplicável à 

reabilitação de edifícios ou frações autónomas (RRE), foi concretizado o princípio de “passar a 

reabilitação da exceção à regra”, definindo os princípios fundamentais da reabilitação de edifícios e 

frações autónomas, que todas as operações de reabilitação devem ter presente, visando conciliar a 

melhoria das condições de habitabilidade com uma resposta responsável e proporcionada em termos 

de respeito pela preexistência e pela sustentabilidade ambiental (cfr. preâmbulo do RRE). Assim, 

atendendo às especificidades da reabilitação, foram assumidas regras claras para os edifícios ou 

frações autónomas, facilitando o procedimento de controlo prévio. 

 
Em ordem a tornar mais eficiente e expedito o procedimento de controlo prévio das operações de 

reabilitação urbana, o Município de Silves decidiu ainda criar uma via verde para a reabilitação, com a 

aplicação de uma discriminação positiva a estes processos, conferindo-lhes prioridade na sua 

avaliação. Deste modo, a par com a simplificação operada pela Administração Central, o Município de 

Silves promove uma melhoria no acompanhamento de todos os processos de controlo prévio que 

visem a promoção de operações urbanísticas de reabilitação urbana. 

 

 



                                      Operação de Reabilitação Urbana de São Bartolomeu de Messines 

25 

A simplificação e agilização aqui operadas surgem, deste modo, como motores e facilitadores da 

requalificação urbana da vila e consequentemente da sua atratividade, dinamismo e competitividade. 

 
Por fim, importa sublinhar que as taxas urbanísticas de controlo prévio, no âmbito dos procedimentos 

respeitantes ao licenciamento ou comunicação prévia de operações urbanísticas de reabilitação 

urbana, apresentam valores significativamente mais baixos, em comparação com outras situações não 

relacionadas com reabilitação urbana, o que constitui um importante estímulo à recuperação, 

beneficiação e conservação do edificado, que resulta do regulamento de taxas e licenças municipais1. 

 

4.2.6. SOBRE AS MEDIDAS DE INCENTIVO DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DOS EDIFÍCIOS 

 
Tendo em vista a melhoria da eficiência energética dos edifícios, incentiva-se ainda a realização de 

intervenções que possam ter influência positiva no seu conforto térmico. Este incentivo radica num 

benefício fiscal, concretizado na alínea c) do n.º 6 do artigo 16.º do RTLM, que permitirá aos residentes 

e investidores na ARU de São Bartolomeu de Messines (e em todo o território municipal) investir na 

melhoria significativa das condições de habitabilidade e de conforto, e, consequentemente, de 

atratividade e competitividade da vila. 

 
Em concreto, está prevista uma redução de 40% da taxa pela realização, manutenção e reforço das 

infraestruturas urbanísticas para as operações urbanísticas de onde resulte um desempenho 

energético igual ou superior a “A”, mediante certificação de perito qualificado no âmbito do Sistema de 

Certificação Energética de Edifícios. 

 
De referir também que está para breve uma nova revisão do RTLM do Município de Silves, no sentido 

de reforçar e aprofundar os incentivos fiscais no domínio da promoção da eficiência energética, objetivo 

esse subjacente ao programa de política fiscal verde que a autarquia pretende implementar a breve 

prazo e que poderá ganhar palco preferencial nas ARU do concelho de Silves. 

 
Acresce ainda referir, no que concerne a benefícios fiscais no domínio da eficiência energética, o 

estabelecido no n.º 1 do artigo 44.º-B do EBF, concretamente a possibilidade de fixação, por parte do 

                                                
1 Conferir artigo 52.º da tabela geral de taxas do regulamento de taxas e licenças municipais. 
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Município de Silves, de uma redução até 25 % da taxa do IMI, a aplicar aos prédios urbanos com 

eficiência energética1, pelo período de cinco anos. 

 

5. MODELO DE GESTÃO E DE EXECUÇÃO 

 
Na ORU de São Bartolomeu de Messines, a Câmara Municipal de Silves assume-se como entidade 

gestora, competindo-lhe, nos termos do artigo 9.º do RJRU, a coordenação e gestão da ORU. Esta 

opção resulta da conjugação de, pelo menos, dois fatores determinantes: o conhecimento e experiência 

acumulada dos serviços municipais em matérias do âmbito desta ORU, mais concretamente no 

acompanhamento de processos de controlo prévio urbanístico localizados na vila de São Bartolomeu 

de Messines e as exigências de racionalização e eficiência que se colocam atualmente à administração 

municipal. Pelo que, ao optar por assumir as competências de entidade gestora, evita-se a criação de 

uma empresa do setor empresarial local, a complexidade formal de constituição e funcionamento e a 

desorçamentação de verbas públicas. 

 
A opção assumida traduz-se na afetação de recursos e competências a um serviço municipal - a 

Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística - cuja funcionalidade, no que concerne à reabilitação 

urbana, é maximizada por via desta ORU. 

 
De modo que, perante este quadro de gestão, o modelo de execução adotado, de entre os modelos 

definidos no RJRU (vd. fig. 5.1.), é o seguinte: 

 
 

1.  De iniciativa dos particulares (cfr. artigo 39.º, n.º 1, do RJRU), com o apoio da entidade 

gestora ou através da modalidade de administração conjunta2, conforme resulta do artigo 11.º 

do RJRU. Esta opção tem por base a definição do tipo da ORU (ORU simples) e o enfoque que 

é dado à reabilitação do edificado e, por essa via, à iniciativa particular; e, 

 

 

                                                
1 Considera-se haver eficiência energética, nos seguintes casos: a) quando tenha sido atribuída ao prédio uma classe energética igual ou 
superior a “A”, nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 118/2013, de 20 de agosto; b) quando, em resultado da execução de obras de 
construção, reconstrução, alteração, ampliação e conservação de edifícios, a classe energética atribuída ao prédio seja superior, em pelo 
menos duas classes, face à classe energética anteriormente certificada; ou c) quando o prédio aproveite águas residuais tratadas ou 
águas pluviais, nos termos a definir por portaria dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e do ambiente (cfr. 
artigo 44.º-B, n.º 2, do EBF). 
2 Apesar desta carecer ainda de regulamentação específica (vide artigo 40.º, n.º 2, do RJRU). 
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2. De iniciativa da entidade gestora (cfr. artigo 41.º, n.º 1, do RJRU), seja por execução direta 

desta, seja por administração conjunta. Esta opção, de cariz mais pontual, visa enquadrar as 

iniciativas que a entidade gestora possa vir a ter necessidade de promover em imóveis de sua 

propriedade ou de privados, designadamente para a concretização e salvaguarda do interesse 

público municipal. 

 

 

 

Para a concretização da estratégia de reabilitação, a entidade gestora conta ainda com um conjunto de 

instrumentos de execução da política urbanística, sistematizados no RJRU1 (na ORU simples), que 

permitem, nomeadamente, a adequação às especificidades da ARU, concretamente no que concerne à 

sua relação com a intervenção dos particulares no domínio da reabilitação urbana (vd. fig. 5.2). 

 
Esta adequação é particularmente importante se atendermos ao horizonte temporal definido para a 

implementação da ORU (vd. cap. 6) e à dinâmica que o território apresentará no referido período, fruto 

(também) da implementação das ações de reabilitação urbana de iniciativa pública e privada e da 

funcionalidade/operacionalidade dos apoios e benefícios previstos2. 

 

 

                                                
1 Este tem o mérito de sistematizar instrumentos dispersos em diversos diplomas legais e inova ao acrescentar alguns instrumentos 
“novos” e ao reforçar ainda a flexibilidade de outros já existentes. 
2 A este respeito, importa atender à própria dinâmica do quadro legal que define os apoios à reabilitação urbana (e.g. EBF, CIMI, IVA) e à 
necessidade contínua de atualização da própria ORU. 

Figura 5.1 

Modelo de Execução 

 
Fonte: Adaptado de RJRU 
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De entre estes instrumentos, o direito de preferência, pela sua especificidade (aplica-se em todas as 

transmissões onerosas, entre particulares, de terrenos, edifícios ou frações situados na ARU de São 

Bartolomeu de Messines), é aqui assumido como um instrumento cuja aplicabilidade será ponderada 

no decurso da implementação da ORU.  

 
Ou seja, não se (pré) define nenhum imóvel, prédio ou fração, que a entidade gestora pretenda vir a 

adquirir, deixando-se, antes, essa determinação para o decurso da implementação da ORU, em 

concreto da dinâmica e avaliação que for sendo feita da materialização da estratégia municipal de 

reabilitação urbana e a sua adaptação às necessidades específicas do território, à data. Assume-se, 

assim, um caráter mais flexível e ajustável à ORU, de forma a garantir a sua atualidade, reduzir 

eventuais alterações ou gerar constrangimentos desnecessários que coloquem em causa o princípio da 

proporcionalidade. 

 
Destacam-se também os instrumentos de natureza mais impositiva, que visam ‘pressionar’ o 

proprietário para a realização de intervenções de reabilitação urbana, como a imposição da obrigação 

de reabilitar e, em caso de incumprimento, as obras coercivas, o arrendamento forçado ou a 

identificação de imóveis ou frações devolutos.  

Figura 5.2 

Instrumentos de Execução da Política Urbanística na ORU de São Bartolomeu de Messines 

 

Fonte: Adaptado de RJRU. 
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Estes instrumentos serão utilizados em função das necessidades identificadas e das dinâmicas do 

mercado imobiliário, designadamente do mercado de arrendamento. Por conseguinte, no âmbito da 

monitorização anual da ORU, impor-se-á a identificação das necessidades e a consequente seleção e 

materialização de cada um destes instrumentos. 

 
Ora, é precisamente neste âmbito que se prevê a criação de uma “bolsa de arrendamento” e a 

concretização de uma atuação urbanística mais proativa, com a avaliação rigorosa do estado de 

conservação dos imóveis e, consequentemente, a operacionalização dinâmica dos instrumentos 

previstos (e.g. majorações e minorações). 

 
Sendo que, a seleção e implementação de cada um destes instrumentos de execução da política 

urbanística de reabilitação urbana, particularmente dos mecanismos de cariz impositivo, deve obedecer 

aos princípios da proporcionalidade e da eficácia e eficiência (CARVALHO, 2017, pág. 14), cabendo à 

entidade gestora mobilizar os recursos financeiros adequados e necessários para esse efeito, 

procurando a sustentabilidade financeira na gestão da ORU. 

 

6. PRAZO DE EXECUÇÃO 

 
Tendo por base a realidade do edificado na ARU de São Bartolomeu de Messines e a sua dinâmica de 

reabilitação (existente e perspetivada), e ainda atendendo ao disposto no n.º 1 do artigo 20.º do RJRU, 

determina-se que o âmbito temporal da ORU de São Bartolomeu de Messines seja de 15 anos, a 

contar da data da sua aprovação (vd. fig. 6.1). Findo este período, nada obsta a que “possa ser 

aprovada nova operação de reabilitação urbana que abranja a mesma área” (cfr. artigo 20.º, n.º 4, do 

RJRU). 

 

 

 

 

Figura 6.1 

Prazo de Execução da ORU de São Bartolomeu de Messines 
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Durante este período, a entidade gestora (Município de Silves) irá elaborar, anualmente, um relatório 

de monitorização da ORU e, a cada 5 anos, um relatório de avaliação da execução da mesma, a 

submeter à apreciação da Assembleia Municipal de Silves e objeto de oportuna publicitação (artigo 

20.º-A do RJRU). 

 
O instrumento de programação definido pode ser alterado a todo o tempo, designadamente como 

consequência de um relatório de avaliação da execução. 

 

7. MODELO DE OPERACIONALIZAÇÃO 

 
Pretende-se, através do modelo de operacionalização, sistematizar a forma de concretização de cada 

um dos apoios previstos para a ORU do ponto de vista formal e administrativo. 

 

7.1. OS BENEFÍCIOS FISCAIS 

 
A possibilidade de aceder aos benefícios fiscais previstos no artigo 45.º do EBF implica a verificação 

prévia cumulativa, por parte do Município de Silves, de um conjunto de condições (cfr. artigo 45.º, n.º 

1), a saber: 

 
a) Seja realizada uma intervenção de reabilitação de edifícios promovida nos termos do Regime 

Jurídico da Reabilitação Urbana; e, 

 
b) Em consequência da intervenção de reabilitação, o estado de conservação do imóvel deve estar 

dois níveis acima do anteriormente atribuído (devendo ostentar, no mínimo, um nível bom nos 

termos do disposto no Decreto-Lei n.º 266-B/2012, de 31 de dezembro) e devem estar 

cumpridos os requisitos de eficiência energética e de qualidade térmica aplicáveis aos edifícios 

a que se refere o artigo 30.º do Decreto-Lei n.º 118/2013, de 20 de agosto, alterado pelo 

Decreto-Lei n.º 194/2015, de 14 de setembro, sem prejuízo do disposto no artigo 6.º do Decreto-

Lei n.º 53/2014, de 08 de abril. 

 

Resulta daqui a necessidade de o particular, antes de dar início à intervenção de reabilitação urbana, e 

após verificar que o imóvel em causa se localiza dentro da ARU de São Bartolomeu de Messines (por 

via de uma planta de localização), solicitar aos serviços municipais a certificação do estado de 
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conservação do imóvel. Esta certificação (válida por 3 anos1 e da competência do Município2) começa 

por ser prévia, para posteriormente ser complementada com a certificação a efetuar após a intervenção 

de reabilitação urbana, de onde resulta (pode resultar) a elegibilidade para os benefícios fiscais 

definidos (vd. fig. 7.1). 

 

 

 

Acresce ainda que o particular deverá provar o cumprimento dos requisitos de eficiência energética e 

de qualidade térmica aplicáveis, apresentando, juntamente com o pedido para beneficiar destes apoios, 

um certificado energético do imóvel ou fracção. 

 
Como apoio à operacionalização destes benefícios, foram elaborados 2 formulários (a disponibilizar 

online) que permitem ao munícipe a obtenção de cada um destes títulos. Assim: 

 
Formulário 1 - visa a certificação do estado de conservação do imóvel (antes e depois da 

intervenção) (anexo 1.1); e, 

                                                
1 De acordo com o disposto no artigo 5.º, n.º 3, do Decreto-Lei n.º 266-B/2012, de 31 de dezembro. 
2 De acordo com o disposto no artigo 2.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 266-B/2012, de 31 de dezembro. 

Figura 7.1 

Procedimento para obtenção de Benefícios Fiscais (artigo 45.º EBF) 

 

Fonte: Adaptado de EBF 
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Formulário 2 - visa a certificação de que o imóvel reúne os requisitos para usufruir dos 

benefícios fiscais previstos no artigo 45.º do EBF (anexo 1.2). 

 
O Município de Silves reserva-se o direito de recorrer, para efeitos de determinação do nível de 

conservação do imóvel, ao previsto na alínea b) do n.º 2 e no n.º 3 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 266-

B/2012, de 31 de dezembro. 

 
A possibilidade de aceder aos benefícios fiscais previstos pelo artigo 71.º do EBF implica a verificação 

prévia cumulativa, por parte do Município de Silves, de um conjunto de condições (cfr. artigo 71.º, n.º 

23, do EBF), a saber: 

a) O imóvel se localize numa área de reabilitação urbana. 

b) Seja realizada uma intervenção de reabilitação de edifícios, tal como definida no Regime Jurídico 

da Reabilitação Urbana, que cumpra uma das seguintes condições: 

i) Da intervenção resultar um estado de conservação de, pelo menos, dois níveis acima do 

verificado antes do seu início; 

ii) Um nível de conservação mínimo 'bom' em resultado de obras realizadas nos quatro anos 

anteriores à data do requerimento para a correspondente avaliação, desde que o custo das 

obras, incluindo o imposto sobre valor acrescentado, corresponda pelo menos, a 25 % do valor 

patrimonial tributário do imóvel e este se destine a arrendamento para habitação permanente. 

 

Resulta daqui, para além da verificação de que o imóvel em causa se localiza dentro da ARU de São 

Bartolomeu de Messines (por via de uma planta de localização), a necessidade de o particular 

demonstrar uma das duas situações referidas, sendo que: 

 
a) Para demonstrar a melhoria do estado de conservação do imóvel, deverá solicitar aos serviços 

municipais a certificação do estado de conservação do imóvel, antes e depois da realização da 

intervenção de reabilitação. Esta certificação é realizada por via de uma vistoria, é válida por 3 

anos1 e é da competência do Município2 (vd. fig. 7.2); 

 
b) Para demonstrar o nível de conservação mínimo, deverá solicitar aos serviços municipais a 

certificação do estado de conservação do imóvel; sendo que, para demonstrar a realização de 

obras, deve apresentar o título urbanístico correspondente; para demonstrar o custo das obras 

                                                
1 De acordo com o disposto no artigo 5.º, n.º 3, do Decreto-Lei n.º 266-B/2012, de 31 de dezembro. 
2 De acordo com o disposto no artigo 2.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 266-B/2012, de 31 de dezembro. 
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e a sua relação com o valor patrimonial do edifício, deve apresentar despesas realizadas e 

avaliação do valor patrimonial do imóvel atualizado e, finalmente, demonstrar que o imóvel se 

destina a arrendamento para habitação permanente (vd. fig. 7.2). 

 

 

 

Como apoio à operacionalização destes benefícios, foram elaborados 2 formulários (a disponibilizar 

online) que permitem ao munícipe a obtenção de cada um destes títulos. Assim: 

 
Formulário 1 - visa a certificação do estado de conservação do imóvel (depois da intervenção) 

(anexo 1.1); e, 

 
Formulário 3 - visa a certificação de que o imóvel reúne os requisitos para usufruir dos 

benefícios fiscais previstos no artigo 71.º do EBF (anexo 1.3). 

 

 

 

 

Figura 7.2 

Procedimento para obtenção de Benefícios Fiscais (artigo 71.º EBF) 

 

Fonte: Adaptado de EBF 
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7.2. ISENÇÃO DA TAXA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO 

 
O regulamento de taxas e licenças municipais prevê um conjunto de benefícios fiscais para as 

intervenções urbanísticas de reabilitação urbana a realizar na ARU de São Bartolomeu de Messines, 

concretamente a isenção do pagamento da taxa pela realização, manutenção e reforço das 

infraestruturas urbanísticas (cfr. artigo 16.º, n.º 5, alínea b), do RTLM, referente à taxa municipal de 

urbanização (TMU) (vd. fig. 7.3). 

 

 

 

Resulta daqui a necessidade do particular, antes de mais, verificar que o imóvel em causa se localiza 

dentro da ARU de São Bartolomeu de Messines (por via de uma planta de localização), e, no âmbito do 

procedimento de licenciamento ou comunicação prévia, solicitar aos serviços municipais a isenção do 

pagamento da referida taxa, por via do formulário 4 (a disponibilizar online) (anexo 1.4). 

 
Esta isenção é reconhecida, nos termos do artigo 26.º, n.º 5, alínea b), do RTLM, por deliberação da 

Câmara Municipal de Silves, sob proposta fundamentada dos serviços municipais competentes (cfr. 

artigo 26.º, n.º 3, do RTLM). 

 

7.3. ISENÇÃO DA TAXA MUNICIPAL DE OCUPAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO 

 
O regulamento de taxas e licenças municipais do Município de Silves prevê um conjunto de benefícios 

fiscais para as intervenções urbanísticas de reabilitação a realizar em ARU, concretamente a isenção 

Figura 7.3 

Procedimento para obtenção de Isenção da Taxa Municipal de Urbanização 

 

Fonte: Adaptado de RTLM de Silves 
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do pagamento da taxa de ocupação do espaço público por motivo de operação urbanística (cfr. 

artigo 17.º do RTLM).  

 
Resulta daqui a necessidade do particular, antes de mais, verificar que o imóvel em causa se localiza 

dentro da ARU de São Bartolomeu de Messines (por via de uma planta de localização), e, no âmbito do 

procedimento de licenciamento ou comunicação prévia, quando solicita a ocupação do espaço público 

para efeitos de realização de operação urbanística, solicitar aos serviços municipais a isenção do 

pagamento da referida taxa, por via do formulário 5 (a disponibilizar online) (anexo 1.5). 

 
Esta isenção é reconhecida, nos termos do artigo 26.º, n.º 4, do RTLM, por despacho do Presidente da 

Câmara Municipal de Silves, sob proposta fundamentada dos serviços municipais competentes (cfr. 

artigo 26.º, n.º 3, do RTLM). 

 

 

 

7.4. MAJORAÇÃO OU MINORAÇÃO DA TAXA DE IMI 

 
As majorações e minorações da taxa de IMI, que o Município de Silves pode determinar, são definidas 

anualmente pela Assembleia Municipal de Silves, sob proposta da Câmara Municipal de Silves, e, 

depois de comunicadas à Autoridade Tributária, têm implicação direta em cada um dos 

imóveis/frações, não havendo, por isso, necessidade de outro mecanismo de operacionalização das 

mesmas. 

 

Figura 7.4 

Procedimento para obtenção de Isenção da Taxa de Ocupação do Espaço Público 

 

Fonte: Adaptado de RTLM de Silves 
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De qualquer forma, é intenção do Município de Silves recorrer a este instrumento de discriminação 

positiva para as intervenções de reabilitação urbana e de discriminação negativa para os proprietários 

de imóveis degradados, devolutos ou em ruína, que não promovam a sua reabilitação, ficando, por 

isso, sujeitos a penalização no valor final do imposto a liquidar. 

 
Perspetiva-se que, em função da avaliação das dinâmicas territoriais de reabilitação da Vila de São 

Bartolomeu de Messines e das particularidades orçamentais do Município de Silves, possa haver uma 

tendência prevalecente na adoção destes benefícios fiscais, no seu todo ou em parte. 

 
Porém, importa clarificar o procedimento de avaliação do estado de conservação e do grau de 

ocupação dos imóveis, designadamente os conceitos a considerar: 

 
a) Imóvel ou fração devoluto1 - aquele que, durante um ano, se encontre desocupado, mediante 

a confirmação dessa desocupação por vistoria dos serviços e assumindo como indicadores de 

desocupação os seguintes: 

 
 A inexistência de contratos em vigor com empresas de telecomunicações e de 

fornecimento de água, gás e eletricidade; 

 
 A inexistência de faturação relativa a consumos de água, gás, eletricidade e 

telecomunicações; e, 

 
 A existência cumulativa de consumos baixos de água e eletricidade, considerando-se 

como tal os consumos cuja faturação relativa não exceda, em cada ano, consumos 

superiores a 7 m2, para a água, e de 35 kWh, para a eletricidade. 

 
b) Imóvel ou fração degradado2 - aquele que face ao seu estado de conservação, não cumpre 

satisfatoriamente a sua função ou faça perigar a segurança de pessoas e bens. 

 
c) Imóvel ou fração em ruína - aquele de cuja vistoria, nos termos do definido no Decreto-Lei n.º 

266-B/2012, de 31 de dezembro, resultar um estado de conservação de 1 ou 2. 

 

 

                                                
1 Nos termos do estabelecido no artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 159/2006, de 08 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 67/2019, de 21 de 
maio. 
2 Nos termos do estatuído no artigo 2.º, n.º 8, do CIMI. 
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7.5. INSTRUMENTOS DE EXECUÇÃO - DIREITO DE PREFERÊNCIA 

 
Dos vários instrumentos de execução da política urbanística definidos no RJRU, destacamos agora o 

direito de preferência, do qual resulta que, aquando da realização de transmissões onerosas, entre 

particulares, de terrenos, edifícios ou frações, o Município de Silves pode exercer o seu direito de 

preferência (cfr. artigo 58.º, n.º 1, do RJRU). Assim sendo, para operacionalizar este procedimento, foi 

criado um diagrama (vd. fig. 7.5) que determina as condições e o circuito deste procedimento. 

 

Assumindo, como pressuposto base, que a ORU de São Bartolomeu de Messines não identifica 

nenhum terreno, edifício ou fração, sobre os quais o Município de Silves pretenda exercer o direito de 

preferência, remete-se antes essa análise caso a caso, em função do ‘momento’ e da avaliação que é 

feita à execução da ORU, podendo, neste contexto, a entidade gestora da ORU determinar o seu 

interesse no exercício do direito de preferência. 

 
 

 

 

 
Como apoio à operacionalização deste instrumento, e não obstante o procedimento se poder 

desenvolver por via da plataforma «Casa Pronta», foi elaborado o formulário 1 (a disponibilizar online) 

que permite ao munícipe a obtenção da declaração do exercício do direito de preferência (anexo 1.6). 

 

 

Figura 7.5 

Procedimento para obtenção de Certidão de Direito de Preferência 
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7.6. BOLSA DE ARRENDAMENTO 

 
Um dos instrumentos à disposição do Município de Silves na concretização da sua estratégia de 

reabilitação urbana é o arrendamento forçado, que, como medida impositiva, será objecto de uma 

ponderação rigorosa ao abrigo de um juízo de adequação e necessidade.  

  
A sua concretização é efetuada mediante a criação de uma bolsa de arrendamento que poderá integrar 

os imóveis devolutos, assim identificados pelo Município de Silves, em alternativa à aplicação da 

majoração anual ao triplo de IMI prevista no artigo 112.º, n.º 3, alínea b), do CIMI. 

 
Nestes termos, com a identificação do imóvel ou fração como devoluto, o Município de Silves determina 

ponderadamente, caso a caso, o interesse em integrar o referido imóvel na bolsa de arrendamento 

municipal, designadamente atendendo ao estado de conservação do imóvel e às necessidades de 

habitação identificadas à data pelos serviços municipais competentes.  

 
O proprietário, depois de notificado da intenção do Município de Silves, manifesta a sua 

disponibilidade/interesse em que o seu imóvel ou fração integre a referida bolsa de arrendamento, o 

que é traduzido na celebração de um contrato de cedência.  

 
Posto isto, a alocação do imóvel ou fração ao mercado de arrendamento é efetuado pelos serviços 

municipais com competências no domínio da habitação, atendendo às necessidades inventariadas. 

 

7.7. APOIOS FINANCEIROS MUNICIPAIS 

 
Por iniciativa do Município de Silves estão ainda disponíveis, para as intervenções de reabilitação 

urbana que venham a ocorrer na ARU de São Bartolomeu de Messines, dois programas de apoio 

financeiro direto. Referimo-nos ao Programa de Apoio à Dinâmica Social e Económica (PADSE) e ao 

Programa de Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade (PAHAB). 

 
A implementação destes dois programas, apesar das linhas gerais definidas na ARU de São 

Bartolomeu de Messines1, carece de uma regulamentação específica que se encontra em anexo à 

ORU, concretamente: 

 

                                                
1 E retomados neste documento. Vd. capítulo 4.2. 
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 Regulamento do Programa de Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade 

(PAHAB) (anexo 2.1); 

 Formulário de candidatura ao PAHAB (anexo 2.2); 

 Minuta de contrato a celebrar no âmbito do PAHAB (anexo 2.3); 

 

 Regulamento do Programa de Apoio às Dinâmicas Sociais e Económicas (PADSE) 

(anexo 3.1); 

 Formulário de candidatura ao PADSE (anexo 3.2); 

 Minuta de contrato a celebrar no âmbito do PADSE (anexo 3.3). 

 

8. INFORMAÇÃO E PARTICIPAÇÃO 

 

A participação e informação da população em todo este processo constituem um exercício de 

governança como praxis do princípio de cidadania, subsidiariedade e transparência. Apenas uma 

sociedade informada pode exercer em pleno os seus direitos, fazendo valer a defesa do interesse 

comum e a promoção de um desenvolvimento territorial integrado, sistémico e sustentável. 

 
Neste quadro, assumem-se as novas tecnologias como instrumentos privilegiados de apoio à gestão da 

ORU de São Bartolomeu de Messines. Em concreto, serão divulgados, no site institucional do 

Município de Silves, no espaço destinado exclusivamente à reabilitação urbana, entre outra informação, 

os benefícios de que o particular pode usufruir ao promover intervenções de reabilitação urbana dentro 

da ARU de São Bartolomeu de Messines e a sua operacionalização. 

 
Paralelamente, serão realizadas diversas iniciativas de informação pública relativamente à reabilitação 

urbana, procurando envolver e comprometer os cidadãos neste desígnio, aproveitando e potenciando 

os diferentes apoios disponíveis. 

 

9. EFICÁCIA E APLICABILIDADE TEMPORAL DOS BENEFÍCIOS 

 

Foi opção do Município de Silves proceder à definição da Operação de Reabilitação Urbana (ORU) de 

São Bartolomeu de Messines em fase posterior à da delimitação da Área de Reabilitação Urbana 

(ARU) de São Bartolomeu de Messines.  
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No entanto, considerando a descoincidência temporal da ORU face à dinâmica territorial, 

principalmente a de natureza urbanística, considera-se que os benefícios fiscais no domínio da 

reabilitação urbana deverão ter eficácia retroativa em relação às operações urbanísticas iniciadas após 

a entrada em vigor da ARU de São Bartolomeu de Messines (Aviso n.º 10614/2020, publicado no Diário 

da República, 2.ª Série, n.º 137, de 16 de julho de 2020), mas antes da aprovação da sua ORU. 

 
Esta questão da retroatividade é particularmente sensível, atendendo à participação e envolvimento 

que os privados tiveram (e mantêm) aquando da delimitação da ARU de São Bartolomeu de Messines. 

 
Assim, por uma questão de elementar justiça e de respeito para com o princípio da proteção da 

confiança relativamente às iniciativas já desenvolvidas e/ou em curso, determina-se uma eficácia 

retroativa para as medidas previstas neste documento, nomeadamente no que respeita à obtenção de: 

 
1. Benefícios fiscais previstos no Estatuto dos Benefícios Fiscais (EBF); e, 

2. Obtenção de isenção/redução de taxas municipais tipificadas no Regulamento de Taxas e 

Licenças Municipais (RTLM) do Município de Silves. 

 
Neste sentido, os benefícios fiscais previstos em lei vigente beneficiam de uma retroatividade reportada 

à entrada em vigor da ARU de São Bartolomeu de Messines - o que significa que os incentivos fiscais 

previstos na ORU, objeto de previsão legal em vigor, podem ser invocados em relação a operações 

urbanísticas iniciadas após a entrada em vigor da ARU e antes da aprovação da ORU de São 

Bartolomeu de Messines. 

 
Por fim, e no que concerne a pretensão de beneficiar de isenções previstas no artigo 45.º do Estatuto 

dos Benefícios Fiscais, importa esclarecer que a retroatividade desses benefícios fiscais fica 

condicionada à existência de uma vistoria prévia à realização da intervenção de reabilitação urbana, de 

forma a verificar a melhoria (em pelo menos 2 níveis) do estado de conservação do imóvel. 

 

10. CONCLUSÕES 

 

Após mais de três décadas marcadas por um paradigma de desenvolvimento assente no imobiliário e 

na construção, que se refletiu num forte crescimento dos perímetros urbanos, a par do envelhecimento 

e abandono dos espaços centrais ou históricos, a reabilitação urbana emerge como uma oportunidade 
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e parte da solução para regenerar esses espaços. É com esse propósito que irrompe o RJRU, 

incentivando a delimitação de ARU, marcando, deste modo, uma nova tendência da política pública de 

solos, de ordenamento do território e de urbanismo. 

 
Face a este contexto temporal e jurídico, e perante a condição da vila de São Bartolomeu de Messines, 

com um “núcleo histórico” nobre, mas empobrecido e com fortes sinais de degradação e esvaziado por 

força da saída da população para a periferia ou envelhecimento desta e com reduzido dinamismo 

económico ou urbanístico que potencie a sua atratividade, o Município de Silves, empenhado e 

comprometido com o desenvolvimento local, decidiu delimitar uma ARU para a vila e aprovar a 

respetiva ORU.  

 
Esta última, sem constituir uma panaceia, deverá consubstanciar um mecanismo de estímulo à 

mudança e contribuir para um diagnóstico reservado da situação existente, bem como incentivar uma 

ação estratégica orientada, integrada e concertada com os atores locais, com vista à recuperação, 

beneficiação e conservação do edificado e regeneração da vila, enquanto via de promoção do 

desenvolvimento local e do bem-estar das populações. 
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ANEXO 1 

Formulários 

 

 

1.1. Formulário 1 - Vistoria para determinação do estado de 

conservação do imóvel. 

1.2. Formulário 2 - Certidão para efeitos de benefícios fiscais 

(45.º EBF). 

1.3. Formulário 3 - Certidão para efeitos de benefícios fiscais 

(71.º EBF). 

1.4. Formulário 4 - Isenção da taxa municipal de urbanização 

(TMU). 

1.5. Formulário 5 - Isenção da taxa de ocupação do espaço 

público por motivo de operação urbanística. 

1.6. Formulário 6 - Declaração de direito de preferência. 
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VISTORIA PARA DETERMINAÇÃO DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL 

Exma. Senhora Presidente da Câmara Municipal de Silves 

 

REQUERENTE 
 

Nome  

Residente / Sede em  

Código Postal                                               Freguesia                                              Concelho  

NIF / NIPC                                           BI / Cartão Cidadão                                          Telefone  

Telemóvel                                                    E-mail  

Na qualidade de       Proprietário/a      Usufrutuário/a     Procurador/a       Outro  

 

PROCURADOR/A 
 

Nome  

Residente / Sede em  

Código Postal                                             Freguesia                                               Concelho  

NIF / NIPC                                          BI / Cartão Cidadão                                          Telefone  

Telemóvel                                                    E-mail  

Código de consulta  

 

NOTIFICAÇÃO POR MEIOS ELETRÓNICOS 
 

Solicita que todas as notificações no âmbito do presente requerimento sejam remetidas exclusivamente por e-mail. 

Sim         Não  

 

PEDIDO 

 

Requer a V.ª Ex.ª, para efeitos do artigo 45.º do Decreto-Lei n.º 215/89, de 01 de julho, na sua redação atual (Estatuto dos 

Benefícios Fiscais - EBF), a realização da vistoria                                      [prévia à reabilitação / posterior à reabilitação] 

para determinar o estado de conservação do edifício ou fração, abaixo identificado, objeto de reabilitação urbana e inserido 

na Área de Reabilitação Urbana de                                                                  . 
 

Morada do prédio ou fração a vistoriar  

Freguesia                                 Área total (m2) 

Inscrito na matriz predial urbana sob o artigo n.º 

Descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º  

 

ANTECEDENTES 
 

      Não existem antecedentes processuais na Câmara Municipal de Silves para o local em questão 

     Pedido de Informação Prévia - Processo n.º 

     Comunicação Prévia / Licença / Autorização - Processo n.º 

     Obras isentas de controlo prévio municipal - Processo n.º  
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TOMA CONHECIMENTO DO ARTIGO 45.º DO EBF - Prédios urbanos objeto de reabilitação urbana  

1. Os prédios urbanos ou frações autónomas concluídos há mais de 30 anos ou localizados em áreas de reabilitação urbana beneficiam 

dos incentivos previstos no presente artigo, desde que preencham cumulativamente as seguintes condições: 

a) Sejam objeto de intervenções de reabilitação de edifícios promovidas nos termos do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, ou do regime excecional do Decreto-Lei n.º 53/2014, de 8 de abril; 

b) Em consequência da intervenção prevista na alínea anterior, o respetivo estado de conservação esteja dois níveis acima do 

anteriormente atribuído e tenha, no mínimo, um nível bom nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 266-B/2012, de 31 de dezembro, 

e sejam cumpridos os requisitos de eficiência energética e de qualidade térmica aplicáveis aos edifícios a que se refere o artigo 30.º 

do Decreto-Lei n.º 118/2013, de 20 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 194/2015, de 14 de setembro, sem prejuízo do disposto no 

artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 53/2014, de 8 de abril. 

2. Aos imóveis que preencham os requisitos a que se refere o número anterior são aplicáveis os seguintes benefícios fiscais: 

a) Isenção do imposto municipal sobre imóveis por um período de três anos a contar do ano, inclusive, da conclusão das obras de 

reabilitação, podendo ser renovado, a requerimento do proprietário, por mais cinco anos no caso de imóveis afetos a arrendamento 

para habitação permanente ou a habitação própria e permanente; 

b) Isenção do imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis nas aquisições de imóveis destinados a intervenções de 

reabilitação, desde que o adquirente inicie as respetivas obras no prazo máximo de três anos a contar da data de aquisição; 

c) Isenção do imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis na primeira transmissão, subsequente à intervenção de 

reabilitação, a afetar a arrendamento para habitação permanente ou, quando localizado em área de reabilitação urbana, também a 

habitação própria e permanente; 

d) Redução a metade das taxas devidas pela avaliação do estado de conservação a que se refere a alínea b) do n.º 1. 

3. Os benefícios referidos nas alíneas a), b) e c) do número anterior não prejudicam a liquidação e cobrança dos respetivos impostos, 

nos termos gerais. 

4. O reconhecimento da intervenção de reabilitação para efeito de aplicação do disposto no presente artigo deve ser requerido 

conjuntamente com a comunicação prévia ou com o pedido de licença da operação urbanística, cabendo à câmara municipal 

competente ou, se for o caso, à entidade gestora da reabilitação urbana comunicar esse reconhecimento ao serviço de finanças da área 

da situação do edifício ou fração, no prazo máximo de 20 dias a contar da data da determinação do estado de conservação resul tante 

das obras ou da emissão da respetiva certificação energética, se esta for posterior. 

5. A anulação das liquidações de imposto municipal sobre imóveis e de imposto municipal sobre as transmissões onerosas de imóveis e 

as correspondentes restituições são efetuadas pelo serviço de finanças no prazo máximo de 15 dias a contar da comunicação prevista 

na parte final do número anterior. 

6. A prorrogação da isenção prevista na alínea a) do n.º 2 está dependente de deliberação da assembleia municipal, sob proposta da 

câmara municipal, nos termos do n.º 2 do artigo 16.º do Regime Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais, 

sendo o respectivo reconhecimento efetuado pela câmara municipal nos termos do n.º 4 do presente artigo. 

7. O regime previsto no presente artigo não é cumulativo com outros benefícios fiscais de idêntica natureza, não prejudicando, porém, a 

opção por outro mais favorável. 

 

ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS 

 

O pedido é instruído com os seguintes elementos (cópia simples): 

     1. Certidão de Teor do Prédio Urbano (Repartição das Finanças); 

     2. Certidão do Registo Predial (Conservatória do Registo Predial); 

     3. Planta de localização do prédio ou fração à escala 1/2.000; 

     4. Breve descrição da intervenção de reabilitação a realizar (caso não esteja integrada num processo de controlo prévio 

municipal); 

       5.   
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PEDE DEFERIMENTO 

O/A subscritor/a declara, sob compromisso de honra e consciente de incorrer em eventual responsabilidade penal caso 

preste falsas declarações, que os dados constantes do presente requerimento correspondem à verdade. 

 

Assinatura ______________________________________ Data _______, de ______________, de __________ 

 

NOTAS 

 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

Os serviços de atendimento ______________________________________ Data _____, de ______________, de ______ 

Formulário atualizado a 17-07-2020 
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ISENÇÃO DE IMI/IMT 

Exma. Senhora Presidente da Câmara Municipal de Silves 

 

REQUERENTE 
 

Nome  

Residente / Sede em  

Código Postal                                             Freguesia                                               Concelho  

NIF / NIPC                                          BI / Cartão Cidadão                                          Telefone  

Telemóvel                                                    E-mail  

Na qualidade de       Proprietário/a      Usufrutuário/a     Procurador/a       Outro  

 

PROCURADOR/A 
 

Nome  

Residente / Sede em  

Código Postal                                             Freguesia                                               Concelho  

NIF / NIPC                                          BI / Cartão Cidadão                                          Telefone  

Telemóvel                                                    E-mail  

Código de consulta  

 

NOTIFICAÇÃO POR MEIOS ELETRÓNICOS 
 

Solicita que todas as notificações no âmbito do presente requerimento sejam remetidas exclusivamente por e-mail. 

Sim         Não  

 

PEDIDO 

 

Requer a V.ª Ex.ª, ao abrigo do artigo 45.º do Decreto-Lei n.º 215/89, de 01 de julho, na sua redação atual (Estatuto dos 

Benefícios Fiscais - EBF), a emissão de certidão comprovativa que o edifício ou fração, abaixo identificado, que: 

      se localiza na Área de Reabilitação Urbana de                                                ; ou, 

      foi concluído há mais de 30 anos, 

reúne as condições definidas no n.º 1 do artigo 45.º do EBF para efeitos de: 

      Isenção de IMI, pelo período de três anos (cfr. artigo 45.º, n.º 2, alínea a), do EBF); 

      Isenção de IMT, na aquisição de imóveis destinados a intervenções de reabilitação urbana (cfr. artigo 45.º, n.º 2, alínea 

b), do EBF); 

      Isenção de IMT, na primeira transmissão onerosa subsequente à intervenção de reabilitação urbana (cfr. artigo 45.º, n.º 

2, alínea c), do EBF). 
 

Morada do prédio ou fração a certificar  

                                                                                         Freguesia                                 Área total (m2) 

Inscrito na matriz predial urbana sob o artigo n.º 

Descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º  
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ANTECEDENTES 
 

      Não existem antecedentes processuais na Câmara Municipal de Silves para o local em questão 

     Pedido de Informação Prévia - Processo n.º 

     Comunicação Prévia / Licença / Autorização - Processo n.º 

     Obras isentas de controlo prévio municipal - Processo n.º  

 

ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS 

O pedido é instruído com os seguintes elementos (cópia simples): 

     1. Certidão de Teor do Prédio Urbano (Repartição das Finanças); 

     2. Certidão do Registo Predial (Conservatória do Registo Predial); 

     3. Planta de localização do prédio ou fração à escala 1/2.000; 

     4. Comprovativos do nível do estado de conservação anterior e posterior à intervenção de reabilitação urbana; 

      5. Breve descrição da intervenção de reabilitação a realizar (caso não esteja integrada num processo de controlo prévio 

municipal), onde se constate que o imóvel foi objecto de intervenção de reabilitação urbana nos termos do Regime Jurídico 

da Reabilitação Urbana (Decreto-lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, na sua redação atual); 

      6. Comprovativo que o imóvel intervencionado cumpre os requisitos de eficiência energética e de qualidade térmica 

(aplicável aos edifícios a que se refere o artigo 30.º do Decreto-Lei n.º 118/2013, de 20 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 

194/2015, de 14 de Setembro, sem prejuízo do disposto no artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 53/2014, de 08 de abril); 

     7. 

 

PEDE DEFERIMENTO 

O/A subscritor/a declara, sob compromisso de honra e consciente de incorrer em eventual responsabilidade penal caso 

preste falsas declarações, que os dados constantes do presente requerimento correspondem à verdade. 

 

Assinatura ______________________________________ Data _______, de ______________, de __________ 

 

NOTAS 

 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

Os serviços de atendimento ______________________________________ Data _____, de ______________, de ______ 

Formulário atualizado a 17-07-2020 
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BENEFÍCIOS FISCAIS NA ARU 

Exma. Senhora Presidente da Câmara Municipal de Silves 

 

REQUERENTE 
 

Nome  

Residente / Sede em  

Código Postal                                             Freguesia                                               Concelho  

NIF / NIPC                                          BI / Cartão Cidadão                                          Telefone  

Telemóvel                                                     E-mail  

Na qualidade de       Proprietário/a      Usufrutuário/a     Procurador/a       Outro  

 

PROCURADOR/A 
 

Nome  

Residente / Sede em  

Código Postal                                             Freguesia                                               Concelho  

NIF / NIPC                                          BI / Cartão Cidadão                                          Telefone  

Telemóvel                                                     E-mail  

Código de consulta  

 

NOTIFICAÇÃO POR MEIOS ELETRÓNICOS 
 

Solicita que todas as notificações no âmbito do presente requerimento sejam remetidas exclusivamente por e-mail. 

Sim          Não  

 

PEDIDO 

 

Requer a V.ª Ex.ª, ao abrigo do disposto no artigo 71.º do Decreto-Lei n.º 215/89, de 01 de julho, na sua redação atual 

(Estatuto dos Benefícios Fiscais - EBF), a emissão de certidão comprovativa que o edifício ou fração, abaixo identificado, 

se localiza na Área de Reabilitação Urbana de                                                e foi recuperado nos termos da respectiva 

Estratégia de Reabilitação, para os seguintes efeitos: 

      Dedução à coleta em sede de IRS, até ao limite de € 500,00, de 30% dos encargos suportados pelo proprietário 

relacionados com a reabilitação (cfr. artigo 71.º, n.º 4, do EBF); 

      Tributação à taxa autónoma de 5% das mais-valias auferidas por sujeitos passivos de IRS residentes em território 

português da alienação de imóveis (cfr. artigo 71.º, n.º 5, do EBF); 

      Tributação à taxa de 5% dos rendimentos prediais auferidos por sujeitos passivos de IRS residentes em território 

português, quando sejam inteiramente decorrentes do arrendamento (cfr. artigo 71.º, n.º 7, do EBF). 
 

Morada do prédio ou fração a certificar  

                                                                                         Freguesia                                 Área total (m2) 

Inscrito na matriz predial urbana sob o artigo n.º 

Descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º  
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ANTECEDENTES 
 

      Não existem antecedentes processuais na Câmara Municipal de Silves para o local em questão 

     Pedido de Informação Prévia - Processo n.º 

     Comunicação Prévia / Licença / Autorização - Processo n.º 

     Obras isentas de controlo prévio municipal - Processo n.º  

 

ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS 

O pedido é instruído com os seguintes elementos (cópia simples): 

     1. Certidão de Teor do Prédio Urbano (Repartição das Finanças); 

     2. Certidão do Registo Predial (Conservatória do Registo Predial); 

     3. Planta de localização do prédio ou fração à escala 1/2.000; 

     4. Comprovativos do nível do estado de conservação anterior e posterior à intervenção de reabilitação urbana (se 

aplicável); 

      5. Comprovativo do nível do estado de conservação do imóvel em resultado de obras realizadas nos dois anos 

anteriores (se aplicável); 

      6. Breve descrição da intervenção de reabilitação a realizar ou realizada nos dois anos anteriores (caso não esteja 

integrada num processo de controlo prévio municipal) que inclua, de entre outros elementos, o custo da obra e o uso a destinar 

ao imóvel; 

     7. Declaração de que o imóvel se destina a arrendamento para habitação permanente. 

     8. 

 

PEDE DEFERIMENTO 

O/A subscritor/a declara, sob compromisso de honra e consciente de incorrer em eventual responsabilidade penal caso 

preste falsas declarações, que os dados constantes do presente requerimento correspondem à verdade. 

 

Assinatura ______________________________________ Data _______, de ______________, de __________ 

 

NOTAS 

 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

Os serviços de atendimento ______________________________________ Data _____, de ______________, de ______ 

Formulário atualizado a17-07-2020 
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ISENÇÃO DA TAXA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO (TMU) 

Exma. Senhora Presidente da Câmara Municipal de Silves 

 

REQUERENTE 
 

Nome  

Residente / Sede em  

Código Postal                                             Freguesia                                               Concelho  

NIF / NIPC                                          BI / Cartão Cidadão                                          Telefone  

Telemóvel                                                    E-mail  

Na qualidade de       Proprietário/a      Usufrutuário/a     Procurador/a       Outro  

 

PROCURADOR/A 
 

Nome  

Residente / Sede em  

Código Postal                                             Freguesia                                               Concelho  

NIF / NIPC                                          BI / Cartão Cidadão                                          Telefone  

Telemóvel                                                    E-mail  

Código de consulta  

 

NOTIFICAÇÃO POR MEIOS ELETRÓNICOS 
 

Solicita que todas as notificações no âmbito do presente requerimento sejam remetidas exclusivamente por e-mail. 

Sim         Não  

 

PEDIDO 
 

Requer a V.ª Ex.ª, nos termos do artigo 16.º, n.º 5, alínea b), do Regulamento de Taxas e Licenças Municipais, a isenção 

do pagamento da taxa pela realização, manutenção e reforço das infraestruturas urbanísticas no âmbito do 

licenciamento / comunicação prévia referente ao processo n.º                                   , cujo/a titular é                          

                                                                                                           , na medida em que a referida operação urbanística: 

      reabilita, regenera ou requalifica edificações para as destinar a habitação, alojamento local, comércio e/ou serviços; e, 

      se localiza em centro histórico urbano do concelho de Silves, delimitado em plano municipal de ordenamento do 

território ou por deliberação da Assembleia Municipal de Silves; ou 

      se localiza na Área de Reabilitação Urbana de                                                                  . 

 

PEDE DEFERIMENTO 

O/A subscritor/a declara, sob compromisso de honra e consciente de incorrer em eventual responsabilidade penal caso 

preste falsas declarações, que os dados constantes do presente requerimento correspondem à verdade. 

 

Assinatura ______________________________________ Data _______, de ______________, de __________ 
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NOTAS 

 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

_______________________ 

Os serviços de atendimento ______________________________________ Data _____, de ______________, de ______ 

Formulário atualizado a 17.07.2020 
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ISENÇÃO DA TAXA DE OCUPAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO 

Exma. Senhora Presidente da Câmara Municipal de Silves 

 

REQUERENTE 
 

Nome  

Residente / Sede em  

Código Postal                                             Freguesia                                               Concelho  

NIF / NIPC                                          BI / Cartão Cidadão                                          Telefone  

Telemóvel                                                    E-mail  

Na qualidade de       Proprietário/a     Usufrutuário/a    Procurador/a        Outro  

 

PROCURADOR/A 
 

Nome  

Residente / Sede em  

Código Postal                                             Freguesia                                               Concelho  

NIF / NIPC                                          BI / Cartão Cidadão                                          Telefone  

Telemóvel                                                    E-mail  

Código de consulta  

 

NOTIFICAÇÃO POR MEIOS ELETRÓNICOS 
 

Solicita que todas as notificações no âmbito do presente requerimento sejam remetidas exclusivamente por e-mail. 

Sim         Não  

 

PEDIDO 
 

Requer a V.ª Ex.ª, nos termos do artigo 17.º do Regulamento de Taxas e Licenças Municipais, a isenção do pagamento 

da taxa de ocupação do espaço público por motivo de operação urbanística, no âmbito do licenciamento / 

comunicação prévia referente ao processo n.º                                , cujo/a titular é                          

                                                                                                           , na medida em que a referida operação urbanística: 

      promove a conservação, beneficiação, reabilitação, recuperação, reconstrução, ampliação ou alteração do imóvel; e, 

       localiza-se na Área de Reabilitação Urbana de                                                                  . 
 
 

PEDE DEFERIMENTO 

O/A subscritor/a declara, sob compromisso de honra e consciente de incorrer em eventual responsabilidade penal caso 

preste falsas declarações, que os dados constantes do presente requerimento correspondem à verdade. 

 

Assinatura ______________________________________ Data _______, de ______________, de __________ 

 

NOTAS 

 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

_______________________ 

Os serviços de atendimento ______________________________________ Data _____, de ______________, de ______ 

Formulário atualizado a 17-07-2020 
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DIREITO DE PREFERÊNCIA 

Exma. Senhora Presidente da Câmara Municipal de Silves 

 

REQUERENTE 
 

Nome  

Residente / Sede em  

Código Postal                                             Freguesia                                               Concelho  

NIF / NIPC                                          BI / Cartão Cidadão                                          Telefone  

Telemóvel                                                    E-mail  

Na qualidade de       Proprietário/a       Usufrutuário/a     Procurador/a      Outro  

 

PROCURADOR/A 
 

Nome  

Residente / Sede em  

Código Postal                                             Freguesia                                               Concelho  

NIF / NIPC                                          BI / Cartão Cidadão                                          Telefone  

Telemóvel                                                    E-mail  

Código de consulta  

 

NOTIFICAÇÃO POR MEIOS ELETRÓNICOS 
 

Solicita que todas as notificações no âmbito do presente requerimento sejam remetidas exclusivamente por e-mail. 

Sim         Não  

 

PEDIDO 

 

Requer a V.ª Ex.ª, ao abrigo do artigo 58.º do Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, na sua redação atual (Regime 

Jurídico da Reabilitação Urbana - RJRU), a emissão de declaração de exercício de direito de preferência sobre o terreno, 

edifício ou fração, abaixo identificado, localizado na Área de Reabilitação Urbana de                                                 . 
 

Morada do prédio ou fração a certificar  

                                                                                          Freguesia                                Área total (m2) 

Inscrito na matriz predial urbana sob o artigo n.º 

Descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º  

 

ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS 

 

O pedido é instruído com os seguintes elementos (cópia simples): 

     1. Certidão de Teor do Prédio Urbano (Repartição das Finanças); 

     2. Certidão do Registo Predial (Conservatória do Registo Predial); 

     3. Planta de localização do prédio ou fração à escala 1/2.000; 

     4. Outros 
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PEDE DEFERIMENTO 

O/A subscritor/a declara, sob compromisso de honra e consciente de incorrer em eventual responsabilidade penal caso 

preste falsas declarações, que os dados constantes do presente requerimento correspondem à verdade. 

 

Assinatura ______________________________________ Data _______, de ______________, de __________ 

 

NOTAS 

 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

Os serviços de atendimento ______________________________________ Data _____, de ______________, de ______ 

Formulário atualizado a 17-07-2020 
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Artigo 1.º 

(Lei Habilitante) 

O presente regulamento assenta na legitimação conferida pelo disposto no artigo 241.º da Constituição 

da República Portuguesa, e nos artigos 25.º, n.º 1, alínea g), e 33.º, n.º 1, alíneas k) e t), ambos do 

Anexo I do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

e procede do exercício das atribuições previstas nas alíneas i) e n) do n.º 2 do artigo 23.º do citado 

Regime Jurídico das Autarquias Locais. 

 

Artigo 2.º  

(Objeto) 

O presente regulamento do Programa de Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade (PAHAB) 

disciplina os termos e condições do apoio a prestar pelo Município de Silves, com vista à reabilitação 

de prédios urbanos com uso eminentemente habitacional, propriedade de pessoas singulares, 

localizados na Área de Reabilitação Urbana de São Bartolomeu de Messines, delimitada através do 

aviso n.º 10614/2020, publicado no Diário da Republica, 2.ª série, n.º 137, de 16 de julho de 2020. 

 

Artigo 3.º  

(Objetivos) 

O PAHAB tem como objetivo contribuir para a melhoria das condições de habitabilidade do edificado 

localizado na Área de Reabilitação Urbana de São Bartolomeu de Messines e, assim, reforçar a 

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

de abandono de que tem sido alvo. 

 

Artigo 4.º 

(Destinatários) 

1 - O PAHAB tem como destinatários os proprietários e os arrendatários de prédios urbanos com uso 

eminentemente habitacional, localizados na Área de Reabilitação Urbana de São Bartolomeu de 

Messines, delimitada através do aviso n.º 10614/2020, publicado no Diário da Republica, 2.ª série, n.º 

137, de 16 de julho de 2020 

2 - Quando os apoios a atribuir no âmbito do PAHAB sejam requeridos pelos arrendatários, o montante 

das rendas devidas pelo gozo do prédio não pode ser objeto de qualquer atualização no período de 

cinco anos, contados da data de pagamento do apoio.  
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3 - Na situação prevista no número anterior, a candidatura apresentada pelo arrendatário deve ser 

instruída com declaração assinada pelo senhorio, em que este autorize a apresentação daquela e 

declare expressamente renunciar ao direito de atualizar o montante da renda por um período de cinco 

anos.  

4 - Quando a candidatura ao PAHAB tenha por objeto a atribuição de apoio financeiro para a 

reabilitação de prédios ou de mais do que uma fração autónoma de edifícios constituídos em regime de 

propriedade horizontal, a candidatura pode ser comum, devendo, nesse caso, ser subscrita pela 

administração do condomínio.  

 

Artigo 5.º  

(Âmbito) 

1 - As intervenções elegíveis para a atribuição de apoio ao abrigo do PAHAB, são as referentes a obras 

de conservação, alteração, ampliação ou de beneficiação a realizar nos edifícios candidatados. 

2 - Para efeitos do disposto no número anterior, assumem-se como: 

a) Obras de conservação, alteração e ampliação, as assim definidas nas alíneas f), d) e e) do artigo 

2.º do Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 

16 de dezembro, com a sua redacção actualizada pelas posteriores alterações legais; e, 

b) Obras de beneficiação, as que resultem na melhoria das condições de utilização e funcionalidade 

de um edifício ou sua fracção, tal como definido no quadro 1 infra. 

3 - O apoio previsto no PAHAB consubstancia-se na atribuição de uma comparticipação não 

reembolsável, correspondente a uma fração do valor das obras orçamentadas e realizadas. 

4 - A comparticipação do Município de Silves fixa-se em 20% do valor máximo de despesa elegível, tal 

como definido no quadro 1 infra. 

 

Quadro 1.  

Apoios financeiros à melhoria das condições de habitabilidade de prédios urbanos  

com uso eminentemente habitacional 

Trabalhos comparticipáveis 
Valor máximo de 

despesa elegível 

Construção de casa de banho com equipamento mínimo, e respetivas ligações às redes de 

água e esgotos. 
€ 1.000,00 

Colocação de cozinha / apoio de copa e respetivas ligações às redes de água e esgotos. € 900,00 

Substituição da rede elétrica e quadro. € 500,00 

Reparação e/ou substituição de pavimentos por iguais materiais devidamente tratados € 1.500,00 
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(incluindo elementos resistentes no caso de soalhos de madeira). 

Recuperação das paredes interiores e sua pintura. € 800,00 

Reabilitação das fachadas do edifício, nomeadamente a colocação de pedra à vista, limpeza 

de cantarias, reboco e pintura exterior. 
€ 900,00 

Substituição de caixilharias exteriores (portas e janelas). € 1.600,00 

Reparação e/ou substituição da cobertura por materiais da mesma natureza, colocação de 

tubos de queda e caleiras, sendo estes ligados à rede pública de drenagem. 
€ 1.800,00 

Remoção de coberturas (ou outras estruturas) em amianto € 3.000,00 

 

Artigo 6.º 

(Condições de Intervenção) 

1 - Podem beneficiar do apoio previsto no PAHAB, os prédios urbanos ou as suas frações que reúnam 

as condições seguintes: 

a) Localizados na Área de Reabilitação Urbana de São Bartolomeu de Messines; 

b) Construídos antes de 1986; 

c) Destinem, pelo menos, dois terços das frações/unidades autónomas ao uso habitacional, 

podendo as restantes estar afetas a outros usos; e, 

d) No caso de prédios com apenas uma fração, a mesma ser destinada a habitação. 

2 - Para efeitos da atribuição do apoio previsto no presente regulamento, não são consideradas as 

frações/unidades autónomas destinadas a garagens, parqueamentos ou arrecadações e armazéns. 

 

Artigo 7.º  

(Candidaturas) 

1 - As candidaturas são entregues no Balcão Único de Atendimento do Município de Silves, mediante a 

apresentação de um requerimento conforme minuta a fornecer pelos serviços municipais, podendo, em 

alternativa, serem remetidas por correio electrónico para reabilitacao.urbana@cm-silves.pt. 

2 - O período de candidatura decorre no primeiro trimestre de cada ano civil. 

 

Artigo 8.º 

(Instrução do Pedido) 

O pedido de comparticipação deve ser acompanhado dos elementos constantes do requerimento de 

candidatura, nomeadamente: 

a) Identificação do prédio, incluindo a indicação do número de frações autónomas e respetivos 

proprietários; 

mailto:reabilitacao.urbana@cm-silves.pt
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b) Planta de localização; 

c) Certidão da Conservatória do Registo Predial, comprovativa da propriedade do imóvel; 

d) Certidão de teor do prédio urbano; 

e) Certidão da ata da deliberação da assembleia de condóminos que tenha determinado a 

realização de obras, quando aplicável; 

f) Identificação e contacto do requerente ou, sendo o caso, do administrador do condomínio; 

g) Comprovativo de emissão de autorização de utilização, com mais de 30 anos, ou certidão 

comprovativa de isenção da mesma; 

h) Declaração escrita subscrita pelo proprietário, nos casos previstos no artigo 4.º, n.º 3, do 

presente regulamento; 

i) Descrição dos diversos trabalhos a efetuar, sua duração e respetivo orçamento; e, 

j) Comprovativo do pagamento do IMI do último ano, por parte de todos os proprietários envolvidos. 

 

Artigo 9.º 

(Apreciação de Candidaturas) 

1 - Os serviços municipais verificam a regularidade das candidaturas, de acordo com o disposto nos 

artigos anteriores, e procedem à sua hierarquização, tendo por base o estado de conservação do 

edificado e das obras que carece, com indicação das que se considerem prioritárias. 

2 - Têm prioridade, sobre quaisquer outras, as candidaturas referentes a edifícios objeto de vistoria 

municipal, com intimação ao proprietário para a realização de obras. 

3 - Constituem fatores de preferência, além dos referidos nos números anteriores, e por esta ordem, os 

prédios ou frações com uso de habitação própria permanente, bem como os situados em áreas 

prioritárias de intervenção a definir na publicitação do PAHAB. 

4 - Os fatores de preferência referidos no número anterior devem ser demonstrados antes de ser 

efetuado o pagamento da comparticipação aprovada. 

5 - Para um mesmo edifício ou fração autónoma, não pode ser aprovada mais do que uma candidatura, 

no âmbito do PAHAB, por um período de 10 anos. 

 

Artigo 10.º 

(Deliberação) 

1 - O processo de candidatura, devidamente instruído, é objeto de deliberação da Câmara Municipal de 

Silves, que fixa o valor da comparticipação, de acordo com a proposta dos serviços municipais. 
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2 - Na sequência da tomada da deliberação referida no número anterior, é celebrado com o proprietário 

ou com o arrendatário um contrato conforme minuta aprovada pela Câmara Municipal de Silves. 

3 - As obras devem ser concluídas no prazo de um ano a contar da notificação do deferimento da 

comparticipação. 

4 - O prazo referido no número anterior pode ser prorrogado, por igual período, mediante apresentação 

de requerimento devidamente fundamentado. 

 

Artigo 11.º  

(Pagamento) 

O pagamento do valor da comparticipação aprovada pela Câmara Municipal de Silves, é efetuado 

depois de concretizadas as seguintes condições: 

a) Verificação, pelos serviços municipais, da boa execução das obras, por via de uma vistoria e 

aprovação do respetivo relatório;  

b) Apresentação dos documentos contabilísticos (faturas) referentes aos trabalhos executados; e, 

c) Apresentação de comprovativos dos fatores de preferência (caso aplicável). 

 

Artigo 12.º  

(Sanções) 

1 - A prestação de falsas informações implica a anulação da candidatura e a resolução sancionatória 

do contrato celebrado. 

2 - O não cumprimento de todo ou parte do previsto na candidatura, bem como do contrato celebrado, 

implica a perda da comparticipação aprovada, havendo lugar à sua restituição quando já tenha sido 

paga. 

 

Artigo 13.º 

(Delegação de Competências) 

1 - As competências atribuídas no presente regulamento à Câmara Municipal de Silves podem ser 

delegadas no Presidente da Câmara Municipal de Silves. 

2 - O Presidente da Câmara Municipal de Silves pode subdelegar as competências delegadas pela 

Câmara Municipal de Silves, no Vereador do pelouro do ordenamento do território e urbanismo. 
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Artigo 14.º  

(Meios Financeiros) 

O Município de Silves inscreve no Plano Plurianual de Investimento e no Orçamento Municipal os 

meios financeiros destinados à implementação e concretização do PAHAB. 

 

Artigo 15.º  

(Omissões) 

As omissões ou dúvidas decorrentes da aplicação do presente regulamento são supridas mediante 

deliberação da Câmara Municipal de Silves. 

Artigo 16.º 

(Entrada em Vigor) 

O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação. 

 



                                 Programa de Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade (PAHAB) 

Largo do Município, 8300-177 Silves    |    reabilitacao.urbana@cm-silves.pt    |    Telefone 282 440 800 

CANDIDATURA AO PROGRAMA DE APOIO À MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE (PAHAB) 

 

Exma. Senhora Presidente da Câmara Municipal de Silves 

REQUERENTE 
 

Nome  

Residente / Sede em  

Código Postal                                             Freguesia                                               Concelho  

NIF / NIPC                                          BI / Cartão Cidadão                                          Telefone  

Telemóvel                                                    E-mail  

Na qualidade de       Proprietário/a      Usufrutuário/a     Procurador/a       Outro  

 

PROCURADOR/A 
 

Nome  

Residente / Sede em  

Código Postal                                             Freguesia                                               Concelho  

NIF / NIPC                                          BI / Cartão Cidadão                                          Telefone  

Telemóvel                                                    E-mail  

Código de consulta  

 

NOTIFICAÇÃO POR MEIOS ELETRÓNICOS 
 

Solicita que todas as notificações no âmbito da presente candidatura sejam remetidas exclusivamente por e-mail. 

Sim         Não  

 

PEDIDO 

 

Requer a V.ª Ex.ª a apreciação da candidatura ao Programa de Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade 

(PAHAB), a fim de promover uma operação urbanística de conservação, ampliação, alteração ou beneficiação num prédio 

localizado na Área de Reabilitação Urbana de                                                                                              . 
 

Morada do prédio ou fração a intervencionar  

                                                                                         Freguesia                                 Área total (m2) 

Inscrito na matriz predial urbana sob o artigo n.º 

Descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º  

 

ANTECEDENTES 
 

      Não existem antecedentes processuais na Câmara Municipal de Silves para o local em questão. 

     Pedido de Informação Prévia - Processo n.º  

     Comunicação Prévia / Licença / Autorização - Processo n.º 

     Obras isentas de controlo prévio municipal - Processo n.º  

 

ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS 

O pedido é instruído com os seguintes elementos (cópia simples): 

mailto:reabilitacao.urbana@cm-silves.pt
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     1. Identificação do prédio, incluindo a indicação do número de frações autónomas e respetivos proprietários; 

     2. Planta de localização do prédio ou fração à escala 1/2.000; 

     3. Certidão do Registo Predial (Conservatória do Registo Predial); 

     4. Certidão de Teor do Prédio Urbano (Repartição das Finanças); 

      5. Certidão da ata da deliberação da assembleia de condóminos que tenha determinado a realização de obras (se 

aplicável); 

      6. Identificação e contacto do requerente ou, sendo o caso, do administrador do condomínio; 

      7. Comprovativo de emissão de autorização de utilização, com mais de 30 anos, ou certidão comprovativa de isenção 

da mesma; 

      8. Declaração escrita subscrita pelo proprietário, nos casos previstos no regulamento do PAHAB; 

      9. Descrição dos diversos trabalhos a efetuar, sua duração e respetivo orçamento; 

     10. Comprovativo do pagamento do IMI do último ano, por parte de todos os proprietários envolvidos; e, 

      11. Demonstração dos fatores de preferência por via de uma declaração do seu cumprimento (se aplicável); e, 

     12. Outros 

 

FATORES DE PREFERÊNCIA 

A intervenção a realizar incide sobre imóvel / fração: 

      1. Objeto de vistoria municipal, com intimação ao proprietário para a realização de obras; 

      2. Com uso de habitação própria permanente; ou, 

      3. Situado em áreas prioritárias de intervenção. 

 

PEDE DEFERIMENTO 

O/A subscritor/a declara, sob compromisso de honra e consciente de incorrer em eventual responsabilidade penal caso 

preste falsas declarações, que os dados constantes da presente candidatura correspondem à verdade. 

 

Assinatura ______________________________________ Data _______, de ______________, de __________ 

 

NOTAS 

 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

Os serviços de atendimento ______________________________________ Data _____, de ______________, de ______ 

Formulário atualizado a 17-07-2020 

mailto:reabilitacao.urbana@cm-silves.pt


 
Município de Silves 

Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística / Ordenamento do Território 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA  

DE SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES 

 

 

Programa de Apoio à Melhoria  

das Condições de Habitabilidade (PAHAB) 

(minuta de contrato) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Silves, ________ de _____________________ de _______ 
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CONTRATO DE APOIO À MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE (PAHAB) 

 

 

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 São Bartolomeu de Messines, 

representada para o efeito pela Presidente da Câmara Municipal de Silves, Rosa Cristina Gonçalves da 

Palma, doravante designada como Primeiro Outorgante;  

 
e, 

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

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

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

_________________________, na qualidade de proprietária(o)/inquilina(o) do prédio urbano sito na Rua 

____________________, n.º ________, em São Bartolomeu de Messines, descrito na Conservatór ia do 

Registo Predial de Silves sob o n.º  ______ e inscrito na respetiva matriz predial urbana sob o artigo 

n.º ______, doravante designado como Segundo Outorgante.  

 

CONSIDERANDO QUE: 

 
1. O Município de Silves, no âmbito da delimitação da Área de Reabilitação Urbana de São Bartolomeu de Messines, 

que veio a ser publicitada através da publicação do Aviso n.º 10614/2020, publicado no Diário da Republica, 2.ª 

série, n.º 137, de 16 de julho de 2020, definiu a Estratégia de Reabilitação Urbana e a respetiva Operação de 

Reabilitação Urbana de São Bartolomeu de Messines; 

 
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 (PAHAB), que consiste na 

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

habitacional, propriedade de pessoas singulares, localizados na Área de Reabilitação Urbana de São 

Bartolomeu de Messines; 

 
3. O objetivo do Programa de Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade (PAHAB) é o de contribuir para 

a melhoria das condições de habitabilidade do edificado localizado na Área de Reabilitação Urbana de São 
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Bartolomeu de Messines e, assim, reforçar a atratividade dessa área de reabilitação, designadamente para fins 

habitacionais, invertendo o processo de abandono de que tem sido alvo; 

 
4. Por via da deliberação da Câmara Municipal de Silves de ___/___/____, o Segundo Outorgante 

____________________________ viu deferida uma comparticipação de € _____________ 

(_____________________________), como apoio à realização das obras de 

conservação/alteração/ampliação/beneficiação do prédio/fração autónoma, do qual é proprietário/inquilino, 

contribuindo, deste modo, para a concretização da Estratégia de Reabilitação Urbana definida para São 

Bartolomeu de Messines. 

 

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, com o 

seguinte clausulado: 

 

Cláusula Primeira 

(Objeto) 

O presente contrato tem por objeto regular as relações entre as Partes Outorgantes, no âmbito da 

concretização da estratégia de reabilitação urbana de prédios urbanos, com uso eminentemente habitacional, 

propriedade de pessoas singulares, localizados na Área de Reabilitação Urbana de São Bartolomeu de 

Messines, cuja delimitação encontra-se publicada, através do aviso n.º 10614/2020, publicado no Diário da 

Republica, 2.ª série, n.º 137, de 16 de julho de 2020. 

 

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

euros); e, 

b) Garantir o acompanhamento técnico, no domínio do exercício das competências municipais em 

matéria de urbanismo, por parte dos serviços municipais  competentes, mais concretamente da 

Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística (DOGU). 

 

 



 Programa de Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade em São Bartolomeu de Messines 

4/6 

Cláusula Terceira 

(Obrigações do Segundo Outorgante) 

1. O Segundo Outorgante compromete-se a: 

a) Realizar a intervenção de reabilitação urbana aprovada nos termos e condições definidos no procedimento 

de licenciamento ou comunicação prévia e de acordo com o estipulado no presente contrato; e, 

b) Sendo senhorio, não aumentar o valor da renda, por um período de 5 anos. 

2. Quando a candidatura tenha beneficiado de algum dos factores de preferência elencados no regulamento do 

Programa de Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade (PAHAB), o Segundo Outorgante deve assegurar o 

seu cumprimento continuamente no prazo máximo de 8 anos.  

 

Cláusula Quarta 

(Prazo para a Execução da Intervenção) 

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

da recepção pelo Segundo Outorgante da notificação do deferimento da comparticipação. 

2. O prazo referido no número anterior pode ser prorrogado, por igual período, mediante apresentação de 

requerimento devidamente fundamentado. 

 

Cláusula Quinta 

(Sanções) 

1. A prestação de falsas informações ou declarações implica a anulação da candidatura e a resolução 

sancionatória do presente contrato. 

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

perda da comparticipação aprovada, havendo lugar à sua restituição quando já tenha sido entregue ao Segundo 

Outorgante. 

 

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 tutela da legalidade urbanística e ao exercício de 

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

 

Cláusula Sétima 

(Vigência do Contrato) 

O presente contrato vigora desde a data da sua assinatura até ao pagamento integral de toda a comparticipação, de 

acordo com o artigo 11.º do regulamento do Programa de Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade 
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(PAHAB), e sem prejuízo da manutenção em vigor das obrigações acessórias que tenham sido estabelecidas no 

contrato para vigorar para além da sua vigência. 

 

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 integralmente 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 fundamento 

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

público subjacente ao objeto deste contrato, nos termos legalmente previstos no 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 

circunstâncias de facto que não lhe sejam imputáveis e que devem ser concretizadas, haverá lugar a um direito de 

indemnização na medida proporcional aos encargos suportados pelo Segundo 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 do 

presente contrato, deve ser feita por correio postal ou correio electrónico com aviso de recepção, enviado para 

os seguintes endereços: 

a) Para o Município de Silves: Largo do Município, 8300-117 Silves / gabinete.presidente@cm-silves.pt; e, 

b) Para o segundo outorgante: ___________________ 

2. Os endereços das Partes Outorgantes manter-se-ão em vigor até um novo endereço ser comunicado à outra 

Parte Outorgante, pela forma prescrita no número anterior. 

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

recebida ao terceiro dia após o seu envio. 

 

mailto:gabinete.presidente@cm-silves.pt
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Cláusula Décima Segunda 

(Disposições Finais) 

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

ajuste total entre as Partes relativamente ao seu objeto e prevalece sobre qualquer outro convénio 

anteriormente outorgado. 

2. Qualquer aditamento ou alteração a este contrato só será válido 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 celebrado em dois exemplares iguais com valor de original, ficando cada um em poder de 

cada uma das Partes Outorgantes. 

 

São Bartolomeu de Messines, _____ de _______________________ de _____ 

 

Primeiro Outorgante 

(Município de Silves) 

 

_______________________ 

Rosa Cristina Gonçalves da Palma 

 

 

Segundo Outorgante 

 

_______________________ 

(Nome Completo)  

 



                                       Operação de Reabilitação Urbana de  São Bartolomeu de Messines 

 

 

 

 

 

ANEXO 3 

Programa de Apoio às Dinâmicas  

Sociais e Económicas (PADSE) 

 

 

3.1. Proposta de Projeto de Regulamento 

3.2. Formulário de Candidatura 

3.3. Minuta de Contrato 

 

 

 





 
Município de Silves 

Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística / Ordenamento do Território 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA  

DE SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES 

 

 

Programa de Apoio às Dinâmicas 

Sociais e Económicas (PADSE) 

(proposta de regulamento) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Silves, 17 de julho de 2020 

 



           Programa de Apoio às Dinâmicas Sociais e Económicas em São Bartolomeu de Messines 

2 

 

 

ÍNDICE 

 

 

Artigo  Pág. 

1.º Lei Habilitante 3 

2.º Objeto 3 

3.º Objetivos 3 

4.º Destinatários 3 

5.º Âmbito 4 

6.º Condições de Intervenção 5 

7.º Candidaturas 5 

8.º Instrução do Pedido 6 

9.º Apreciação de Candidaturas 6 

10.º Deliberação 7 

11.º Pagamento 7 

12.º Sanções 7 

13.º Delegação de Competências 8 

14.º Meios Financeiros 8 

15.º Omissões 8 

16.º Entrada em Vigor 8 

 

 



           Programa de Apoio às Dinâmicas Sociais e Económicas em São Bartolomeu de Messines 

3 

Artigo 1.º 

(Lei Habilitante) 

O presente regulamento assenta na legitimação conferida pelo disposto no artigo 241.º da Constituição 

da República Portuguesa, e nos artigos 25.º, n.º 1, alínea g), e 33.º, n.º 1, alíneas k) e t), ambos do 

Anexo I do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

e procede do exercício das atribuições previstas nas alíneas i) e n) do n.º 2 do artigo 23.º do citado 

Regime Jurídico das Autarquias Locais. 

 

Artigo 2.º  

(Objeto) 

O presente regulamento do Programa de Apoio às Dinâmicas Sociais e Económicas (PADSE) 

disciplina os termos e condições do apoio a prestar pelo Município de Silves, com vista à reabilitação 

de prédios urbanos com uso destinado ao desenvolvimento de atividades sociais e/ou económicas, 

propriedade de pessoas singulares ou coletivas, localizados na Área de Reabilitação Urbana de São 

Bartolomeu de Messines, delimitada através do aviso n.º 10614/2020, publicado no Diário da 

Republica, 2.ª série, n.º 137, de 16 de julho de 2020. 

 

Artigo 3.º  

(Objetivos) 

O PADSE tem como objetivo contribuir para a melhoria das condições de funcionalidade do edificado 

localizado na Área de Reabilitação Urbana de São Bartolomeu de Messines e, assim, revitalizar social 

e economicamente essa área de reabilitação, designadamente incutindo novas dinâmicas no 

aglomerado em atividades de comércio, serviços, artesanato ou manufaturação, e incentivando a ação 

das associações, coletividades e sociedades sem fins lucrativos. 

 

Artigo 4.º 

(Destinatários) 

1 - O PADSE tem como destinatários os proprietários e os arrendatários de prédios urbanos com uso 

destinado ao desenvolvimento de atividades sociais e económicas, localizados na Área de Reabilitação 

Urbana de São Bartolomeu de Messines, delimitada através do aviso n.º 10614/2020, publicado no 

Diário da Republica, 2.ª série, n.º 137, de 16 de julho de 2020. 
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2 - Quando os apoios a atribuir no âmbito do PADSE sejam requeridos pelos arrendatários, o montante 

das rendas devidas pelo gozo do prédio não pode ser objeto de qualquer atualização no período de 

cinco anos, contados da data de pagamento do apoio.  

3 - Na situação prevista no número anterior, a candidatura apresentada pelo arrendatário deve ser 

instruída com declaração assinada pelo senhorio, em que este autorize a apresentação daquela e 

declare expressamente renunciar ao direito de atualizar o montante da renda por um período de cinco 

anos.  

4 - Quando a candidatura ao PADSE tenha por objeto a atribuição de apoio financeiro para a 

reabilitação de prédios ou de mais do que uma fração autónoma de edifícios constituídos em regime de 

propriedade horizontal, a candidatura pode ser comum, devendo, nesse caso, ser subscrita pela 

administração do condomínio.  

 

Artigo 5.º  

(Âmbito) 

1 - As intervenções elegíveis para a atribuição de apoio ao abrigo do PADSE, são as referentes a obras 

de conservação, alteração, ampliação ou de beneficiação a realizar nos edifícios candidatados. 

2 - Para efeitos do disposto no número anterior, assumem-se como: 

a) Obras de conservação, alteração e ampliação, as assim definidas nas alíneas f), d) e e) do artigo 

2.º do Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 

16 de dezembro, com a sua redacção actualizada pelas posteriores alterações legais; e, 

b) Obras de beneficiação, as que resultem na melhoria das condições de utilização e funcionalidade 

de um edifício ou sua fracção, tal como definido no quadro 1 infra. 

3 - O apoio previsto no PADSE consubstancia-se na atribuição de uma comparticipação não 

reembolsável, correspondente a uma fração do valor das obras orçamentadas e realizadas. 

4 - A comparticipação do Município de Silves fixa-se em 20% do valor máximo de despesa elegível, tal 

como definido no quadro 1 infra. 

 

Quadro 1.  

Apoios financeiros à melhoria das condições de utilização e funcionalidade de prédios urbanos  

com uso destinado ao desenvolvimento de atividades sociais e/ou económicas 

Trabalhos Comparticipáveis 
Valor máximo de 

despesa elegível 

Construção de casa de banho com equipamento mínimo, e respetivas ligações às redes de € 1.000,00 
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água e esgotos. 

Colocação de cozinha / apoio de copa e respetivas ligações às redes de água e esgotos. € 900,00 

Substituição da rede elétrica e quadro. € 500,00 

Reparação e/ou substituição de pavimentos por iguais materiais devidamente tratados 

(incluindo elementos resistentes no caso de soalhos de madeira). 
€ 1.500,00 

Recuperação das paredes interiores e sua pintura. € 800,00 

Reabilitação das fachadas do edifício, nomeadamente a colocação de pedra à vista, limpeza 

de cantarias, reboco e pintura exterior. 
€ 900,00 

Substituição de caixilharias exteriores (portas e janelas). € 1.600,00 

Reparação e/ou substituição da cobertura por materiais da mesma natureza, colocação de 

tubos de queda e caleiras, sendo estes ligados à rede pública de drenagem. 
€ 1.800,00 

Remoção de coberturas (ou outras estruturas) em amianto € 3.000,00 

 

Artigo 6.º 

(Condições de Intervenção) 

1 - Podem beneficiar do apoio previsto no PADSE, os prédios urbanos ou as suas frações que reúnam 

as condições seguintes: 

a) Localizados na Área de Reabilitação Urbana de São Bartolomeu de Messines; 

b) Construídos antes de 1986; 

c) Destinem, pelo menos, dois terços das frações/unidades autónomas ao uso de atividade social 

e/ou económica, podendo as restantes estar afetas a outros usos; e, 

d) No caso de prédios com apenas uma fração, a mesma ser destinada a atividade social e/ou 

económica. 

2 - Para efeitos da atribuição do apoio previsto no presente regulamento, não são consideradas as 

frações/unidades autónomas destinadas a garagens, parqueamentos ou arrecadações e armazéns. 

 

Artigo 7.º  

(Candidaturas) 

1 - As candidaturas são entregues no Balcão Único de Atendimento do Município de Silves, mediante a 

apresentação de um requerimento conforme minuta a fornecer pelos serviços municipais, podendo, em 

alternativa, serem remetidas por correio electrónico para reabilitacao.urbana@cm-silves.pt. 

2 - O período de candidatura decorre no segundo trimestre de cada ano civil. 

 

 

 

mailto:reabilitacao.urbana@cm-silves.pt
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Artigo 8.º 

(Instrução do Pedido) 

O pedido de comparticipação deve ser acompanhado dos elementos constantes do requerimento de 

candidatura, nomeadamente: 

a) Identificação do prédio, incluindo a indicação do número de frações autónomas e respetivos 

proprietários; 

b) Planta de localização; 

c) Certidão da Conservatória do Registo Predial, comprovativa da propriedade do imóvel; 

d) Certidão de teor do prédio urbano; 

e) Certidão da ata da deliberação da assembleia de condóminos que tenha determinado a 

realização de obras, quando aplicável; 

f) Identificação e contacto do requerente ou, sendo o caso, do administrador do condomínio; 

g) Comprovativo de emissão de autorização de utilização, com mais de 30 anos, ou certidão 

comprovativa de isenção da mesma; 

h) Declaração escrita subscrita pelo proprietário, nos casos previstos no artigo 4.º, n.º 3, do 

presente regulamento; 

i) Descrição dos diversos trabalhos a efetuar, sua duração e respetivo orçamento; e, 

j) Comprovativo do pagamento do IMI do último ano, por parte de todos os proprietários envolvidos. 

 

Artigo 9.º 

(Apreciação de Candidaturas) 

1 - Os serviços municipais verificam a regularidade das candidaturas, de acordo com o disposto nos 

artigos anteriores, e procedem à sua hierarquização, tendo por base o estado de conservação do 

edificado e das obras que carece, com indicação das que se considerem prioritárias. 

2 - Têm prioridade, sobre quaisquer outras, as candidaturas referentes a edifícios objeto de vistoria 

municipal, com intimação ao proprietário para a realização de obras. 

3 - Constituem fatores de preferência, além dos referidos nos números anteriores, e por esta ordem, os 

prédios ou frações de atividades com maior número de trabalhadores/associados, melhor eficiência 

energética (≥ “A”) e que tenham por base atividades artesanais ou produtos locais. 

4 - Os fatores de preferência referidos no número anterior devem ser demonstrados antes de ser 

efetuado o pagamento da comparticipação aprovada. 
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5 - Para um mesmo edifício ou fração autónoma, não pode ser aprovada mais do que uma candidatura, 

no âmbito do PADSE, por um período de 10 anos. 

 

Artigo 10.º 

(Deliberação) 

1 - O processo de candidatura, devidamente instruído, é objeto de deliberação da Câmara Municipal de 

Silves, que fixa o valor da comparticipação, de acordo com a proposta dos serviços municipais. 

2 - Na sequência da tomada da deliberação referida no número anterior, é celebrado com o proprietário 

ou com o arrendatário um contrato conforme minuta aprovada pela Câmara Municipal de Silves. 

3 - As obras devem ser concluídas no prazo de um ano a contar da notificação do deferimento da 

comparticipação. 

4 - O prazo referido no número anterior pode ser prorrogado, por igual período, mediante apresentação 

de requerimento devidamente fundamentado. 

 

Artigo 11.º  

(Pagamento) 

O pagamento do valor da comparticipação aprovada pela Câmara Municipal de Silves, é efetuado 

depois de concretizadas as seguintes condições: 

a) Verificação, pelos serviços municipais, da boa execução das obras, por via de uma vistoria e 

aprovação do respetivo relatório;  

b) Apresentação dos documentos contabilísticos (faturas) referentes aos trabalhos executados; e, 

c) Apresentação de comprovativos dos fatores de preferência (caso aplicável). 

 

Artigo 12.º  

(Sanções) 

1 - A prestação de falsas informações implica a anulação da candidatura e a resolução sancionatória 

do contrato celebrado. 

2 - O não cumprimento de todo ou parte do previsto na candidatura, bem como do contrato celebrado, 

implica a perda da comparticipação aprovada, havendo lugar à sua restituição quando já tenha sido 

paga. 
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Artigo 13.º 

(Delegação de Competências) 

1 - As competências atribuídas no presente regulamento à Câmara Municipal de Silves podem ser 

delegadas no Presidente da Câmara Municipal de Silves. 

2 - O Presidente da Câmara Municipal de Silves pode subdelegar as competências delegadas pela 

Câmara Municipal de Silves, no Vereador do pelouro do ordenamento do território e urbanismo. 

 

Artigo 14.º  

(Meios Financeiros) 

O Município de Silves inscreve no Plano Plurianual de Investimento e no Orçamento Municipal os 

meios financeiros destinados à implementação e concretização do PADSE. 

 

Artigo 15.º  

(Omissões) 

As omissões ou dúvidas decorrentes da aplicação do presente regulamento são supridas mediante 

deliberação da Câmara Municipal de Silves. 

Artigo 16.º 

(Entrada em Vigor) 

O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação. 



                                         Programa de Apoio às Dinâmicas Sociais e Económicas (PADSE) 

Largo do Município, 8300-177 Silves    |    reabilitacao.urbana@cm-silves.pt    |    Telefone 282 440 800 

CANDIDATURA AO PROGRAMA DE APOIO ÀS DINÂMICAS SOCIAIS E ECONÓMICAS (PADSE) 

 

Exma. Senhora Presidente da Câmara Municipal de Silves 

REQUERENTE 
 

Nome  

Residente / Sede em  

Código Postal                                             Freguesia                                               Concelho  

NIF / NIPC                                          BI / Cartão Cidadão                                          Telefone  

Telemóvel                                                    E-mail  

Na qualidade de       Proprietário/a      Usufrutuário/a     Procurador/a        Outro  

 

PROCURADOR/A 
 

Nome  

Residente / Sede em  

Código Postal                                             Freguesia                                               Concelho  

NIF / NIPC                                          BI / Cartão Cidadão                                          Telefone  

Telemóvel                                                    E-mail  

Código de consulta  

 

NOTIFICAÇÃO POR MEIOS ELETRÓNICOS 
 

Solicita que todas as notificações no âmbito da presente candidatura sejam remetidas exclusivamente por e-mail. 

Sim          Não  

 

PEDIDO 

Requer a V.ª Ex.ª a apreciação da candidatura ao Programa de Apoio às Dinâmicas Sociais e Económicas (PADSE), 

a fim de promover uma operação urbanística de conservação, alteração, ampliação e/ou de beneficiação num prédio 

localizado na Área de Reabilitação Urbana de                                                                                             . 
 

Morada do prédio ou fração a intervencionar  

                                                                                         Freguesia                                 Área total (m2) 

Inscrito na matriz predial urbana sob o artigo n.º 

Descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º  

 

ANTECEDENTES 
 

      Não existem antecedentes processuais na Câmara Municipal de Silves para o local em questão. 

     Pedido de Informação Prévia - Processo n.º  

     Comunicação Prévia / Licença / Autorização - Processo n.º 

     Obras isentas de controlo prévio municipal - Processo n.º  

 

ELEMENTOS INSTRUTÓRIOS 

O pedido é instruído com os seguintes elementos (cópia simples): 

     1. Identificação do prédio, incluindo a indicação do número de frações autónomas e respetivos proprietários; 

mailto:reabilitacao.urbana@cm-silves.pt


                                         Programa de Apoio às Dinâmicas Sociais e Económicas (PADSE) 

Largo do Município, 8300-177 Silves    |    reabilitacao.urbana@cm-silves.pt    |    Telefone 282 440 800 

     2. Planta de localização do prédio ou fração à escala 1/2.000; 

     3. Certidão do Registo Predial (Conservatória do Registo Predial); 

     4. Certidão de Teor do Prédio Urbano (Repartição das Finanças); 

      5. Certidão da ata da deliberação da assembleia de condóminos que tenha determinado a realização de obras (se 

aplicável); 

      6. Identificação e contacto do requerente ou, sendo o caso, do administrador do condomínio; 

      7. Comprovativo de emissão de autorização de utilização, com mais de 30 anos, ou certidão comprovativa de isenção 

da mesma; 

      8. Declaração escrita subscrita pelo proprietário, nos casos previstos no regulamento do PADSE; 

      9. Descrição dos diversos trabalhos a efetuar, sua duração e respetivo orçamento; 

     10. Comprovativo do pagamento do IMI do último ano, por parte de todos os proprietários envolvidos;  

      11. Demonstração dos fatores de preferência por via de uma declaração do seu cumprimento (se aplicável); e, 

     12. Outros 

 

FATORES DE PREFERÊNCIA 

A intervenção a realizar incide sobre prédio / fração: 

      1. Objeto de vistoria municipal, com intimação ao proprietário para a realização de obras; 

      2. Que integrará uma atividade geradora de empregos/associados (número de trabalhadores/associados); 

      3. Resultará num nível de eficiência energética ≥ “A”; 

      4. Que integrará uma atividade promotora de dinâmicas locais ou que tenha por base produtos locais. 

 

PEDE DEFERIMENTO 

O/A subscritor/a declara, sob compromisso de honra e consciente de incorrer em eventual responsabilidade penal caso 

preste falsas declarações, que os dados constantes da presente candidatura correspondem à verdade. 

 

Assinatura ______________________________________ Data _______, de ______________, de __________ 

 

NOTAS 

 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

Os serviços de atendimento ______________________________________ Data _____, de ______________, de ______ 

Formulário atualizado a 17-07-2020 

mailto:reabilitacao.urbana@cm-silves.pt


 
Município de Silves 

Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística / Ordenamento do Território 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA  

DE SÃO BARTOLOMEU DE MESSINES 

 

 

Programa de Apoio às Dinâmicas  

Sociais e Económicas (PADSE) 

(minuta de contrato) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Silves, ________ de _____________________ de _______ 
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CONTRATO DE APOIO ÀS DINÂMICAS SOCIAIS E ECONÓMICAS (PADSE) 

 

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 São Bartolomeu de Messines, 

representada para o efeito pela Presidente da Câmara Municipal de Silves, Rosa Cristina Gonçalves da 

Palma, doravante designada como Primeiro Outorgante ; 

 
e, 

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

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

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

_________________________, na qualidade de proprietária(o)/inquilina(o) do prédio urbano sito na Rua 

____________________, n.º ________, em São Bartolomeu de Messines, descrito na Conservatór ia do 

Registo Predial de Silves sob o n.º  ______ e inscrito na respetiva matriz predial urbana sob o artigo 

n.º ______, doravante designado como Segundo Outorgante. 

 

CONSIDERANDO QUE: 

 
1. O Município de Silves, no âmbito da delimitação da Área de Reabilitação Urbana de São Bartolomeu de Messines, 

que veio a ser publicitada através da publicação do Aviso n.º 10614/2020, publicado no Diário da Republica, 2.ª 

série, n.º 137, de 16 de julho de 2020, definiu a Estratégia de Reabilitação Urbana e a respetiva Operação de 

Reabilitação Urbana de São Bartolomeu de Messines; 

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

Urbana, traduz-se no Programa de Apoio às Dinâmicas Sociais e Económicas (PADSE), que consiste na 

atribuição de um apoio financeiro com vista à reabilitação de prédios urbanos, com usos eminentemente 

direcionados para atividades sociais e/ou económicas, propriedade de pessoas singulares ou coletivas, 

localizados na Área de Reabilitação Urbana de São Bartolomeu de Messines; 

 
3. O objetivo do Programa de Apoio às Dinâmicas Sociais e Económicas (PADSE) é o de contribuir para a 

melhoria das condições de funcionalidade do edificado localizado na Área de Reabilitação Urbana de São 

Bartolomeu de Messines e, assim, revitalizar social e economicamente o edificado existente nessa área de 

reabilitação, designadamente incutindo novas dinâmicas no aglomerado em atividades de comércio, serviços, 
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artesanato ou manufaturação, e incentivando a ação das associações, coletividades e sociedades sem fins 

lucrativos; e, 

 
4. Por via da deliberação da Câmara Municipal de Silves de ___/___/____, o Segundo Outorgante 

____________________________ viu deferida uma comparticipação de € _____________ 

(_____________________________), como apoio à realização das obras de 

conservação/alteração/ampliação/beneficiação do prédio/fração autónoma, do qual é proprietário/inquilino, 

contribuindo, deste modo, para a concretização da Estratégia de Reabilitação Urbana definida para São 

Bartolomeu de Messines. 

 

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 às Dinâmicas Sociais e Económicas, com o seguinte 

clausulado: 

 

Cláusula Primeira 

(Objeto) 

O presente contrato tem por objeto regular as relações entre as Partes Outorgantes, no âmbito da 

concretização da estratégia de reabilitação urbana de prédios urbanos, com usos eminentemente direcionados 

para atividades sociais e económicas, propriedade de pessoas singulares ou coletivas, localizados na Área de 

Reabilitação Urbana de São Bartolomeu de Messines, cuja delimitação encontra-se publicada, através do aviso 

n.º 10614/2020, publicado no Diário da Republica, 2.ª série, n.º 137, de 16 de julho de 2020. 

 

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

euros); e, 

b) Garantir o acompanhamento técnico, no domínio do exercício das competências municipais em 

matéria de urbanismo, por parte dos serviços municipais  competentes, mais concretamente da 

Divisão de Ordenamento e Gestão Urbanística (DOGU). 
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Cláusula Terceira 

(Obrigações do Segundo Outorgante) 

1. O Segundo Outorgante compromete-se a: 

a) Realizar a intervenção de reabilitação urbana aprovada nos termos e condições definidos no procedimento 

de licenciamento ou comunicação prévia e de acordo com o estipulado no presente contrato; e, 

b) Sendo senhorio, não aumentar o valor da renda, por um período de 5 anos. 

2. Quando a candidatura tenha beneficiado de algum dos factores de preferência elencados no regulamento do 

Programa de Apoio às Dinâmicas Sociais e Económicas (PADSE), o Segundo Outorgante deve assegurar o seu 

cumprimento continuamente durante o prazo máximo de 8 anos.  

 

Cláusula Quarta 

(Prazo para a Execução da Intervenção) 

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

da recepção pelo Segundo Outorgante da notificação do deferimento da comparticipação. 

2. O prazo referido no número anterior pode ser prorrogado, por igual período, mediante apresentação de 

requerimento devidamente fundamentado. 

 

Cláusula Quinta 

(Sanções) 

1. A prestação de falsas informações ou declarações implica a anulação da candidatura e a resolução 

sancionatória do presente contrato. 

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

perda da comparticipação aprovada, havendo lugar à sua restituição quando já tenha sido entregue ao Segundo 

Outorgante. 

 

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 tutela da legalidade urbanística e ao exercício de 

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

 

Cláusula Sétima 

(Vigência do Contrato) 

O presente contrato vigora desde a data da sua assinatura até ao pagamento integral de toda a comparticipação, de 

acordo com o artigo 11.º do regulamento do Programa de Apoio às Dinâmicas Sociais e Económicas (PADSE), e 
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sem prejuízo da manutenção em vigor das obrigações acessórias que tenham sido estabelecidas no contrato para 

vigorar para além da sua vigência. 

 

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 integralmente 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 fundamento 

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

público subjacente ao objeto deste contrato, nos termos legalmente previstos no 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 

circunstâncias de facto que não lhe sejam imputáveis e que devem ser concretizadas, haverá lugar a um direito de 

indemnização na medida proporcional aos encargos suportados pelo Segundo 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 do 

presente contrato, deve ser feita por correio postal ou correio electrónico com aviso de recepção, enviado para 

os seguintes endereços: 

a) Para o Município de Silves: Largo do Município, 8300-117 Silves / gabinete.presidente@cm-silves.pt; e, 

b) Para o segundo outorgante: ___________________ 

2. Os endereços das Partes Outorgantes manter-se-ão em vigor até um novo endereço ser comunicado à outra 

Parte Outorgante, pela forma prescrita no número anterior. 

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

recebida ao terceiro dia após o seu envio. 

 

mailto:gabinete.presidente@cm-silves.pt
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Cláusula Décima Segunda 

(Disposições Finais) 

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

ajuste total entre as Partes relativamente ao seu objeto e prevalece sobre qualquer outro convénio 

anteriormente outorgado. 

2. Qualquer aditamento ou alteração a este contrato só será válido 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 celebrado em dois exemplares iguais com valor de original, ficando cada um em poder de 

cada uma das Partes Outorgantes. 

 

São Bartolomeu de Messines, _____ de _______________________ de _____ 

 

Primeiro Outorgante 

(Município de Silves) 

 

_______________________ 

Rosa Cristina Gonçalves da Palma 

 

 

Segundo Outorgante 

 

_______________________ 

(Nome Completo) 


