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1. AMBITO E ALCANCE 

 

 

O Município de Silves, com vista à concretização da Estratégia Municipal de Reabilitação Urbana, 

delimitou a Área de Reabilitação Urbana de Silves1 (ARU de Silves), e, posteriormente, atendendo ao 

disposto no artigo 15.º do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana2 (RJRU), promoveu a elaboração e 

aprovação da respetiva Operação de Reabilitação Urbana de Silves3 (ORU de Silves). 

 

A implementação da ORU de Silves leva assim um total de 3 anos, no decurso dos quais se tem 

procedido à sua monitorização, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 20.º-A do RJRU e concluído 

pelo gradual aumento do número de operações urbanísticas apoiadas (cfr. CMS, 2018b, e CMS, 2019). 

A título de exemplo destaca-se o aumento de 90% do número total de apoios concedidos do primeiro 

ano de vigência (2017/2018) para o segundo (2018/2019). 

 

Neste processo contínuo foram sendo identificadas algumas fragilidades nos diferentes apoios 

previstos, designadamente na sua adequação às especificidades da realidade local de reabilitação 

urbana e das suas necessidades. Assim, visando minimizar estas descoincidências, quando possível4, 

foi elaborada esta proposta de alteração dos programas municipais de apoio à melhoria das condições 

de habitabilidade (PAHAB) e da recuperação de jardins e pátios interiores (PARJPI). 

 

A alteração agora preconizada visa adequar a programação temporal dos programas às 

especificidades da execução urbanística das intervenções de reabilitação urbana e simultaneamente 

acrescentar uma componente de apoio que se apresenta como fundamental ao nível da salvaguarda 

da saúde e segurança pública, em concreto, a previsão de apoio para a retirada e encaminhamento 

de materiais em amianto presentes nas edificações a reabilitar e ainda assumir o PAHAB como 

instrumento de regulação do mercado de arrendamento, alargando o seu âmbito a um uso de 

habitação não permanente. 

 

                                                
1 Publicada através do Aviso n.º 6280/2016, no Diário da Republica, n.º 96, II Série, de 18 de maio. 
2 Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, alterado pela Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto, e pelos Decretos-Lei n.º 136/2014, de 9 de 
setembro, n.º 88/2017, de 27 de julho, e n.º 66/2019, de 21 de maio. 
3 Publicada através do Aviso n.º 5842/2017, no Diário da Republica, n.º 100, II Série, de 24 de maio. 
4 Designadamente quando são de competência municipal, atendendo a que algumas das fragilidades detetadas se referem a apoios da 
responsabilidade da administração central. 
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Aproveita-se ainda a oportunidade para alargar o âmbito de operações urbanísticas admitidas, 

incluindo as obras de ampliação e alteração, de forma a garantir maior abrangência e adequação do 

PAHAB à realidade urbanística local e para reforçar a coerência interna dos regulamentos dos 

programas municipais de apoio à reabilitação urbana, no que concerne à aplicação das sanções por 

incumprimento. Por ultimo, na linha do assumido pelo Município de Silves de forma transversal aos 

vários setores, promove-se com esta alteração a desmaterialização dos procedimentos, admitindo 

as candidaturas por correio eletrónico. 

 

 

2. A PROPOSTA DE ALTERAÇÃO 

 

A estratégia municipal de intervenção na ARU de Silves, foi definida como “um 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” (CMS, 2017). 

 

Neste quadro foram definidos, no âmbito da ORU de Silves, de entre outros apoios, o PAHAB e o 

PARJPI cujos objetivos são, no caso do PAHAB, o de “contribuir para a melhoria das condições de 

habitabilidade do edificado localizado na ARU de Silves e assim reforçar a atratividade dessa área de 

reabilitação, designadamente para fins habitacionais, invertendo o processo de abandono de que tem 

sido alvo” (artigo 3.º do regulamento do PAHAB), e do PARJPI, o de “contribuir para a valorização, 

promoção e conhecimento do património natural e paisagístico da cidade de Silves, concretamente os 

espaços verdes privados localizados na ARU de Silves” (artigo 3.º do regulamento do PARJPI). 

 

Trata-se de programas de apoio financeiro a fundo perdido que, mediante a verificação de um conjunto 

de critérios, e por via de contratualização, apoiam até 20% das despesas realizadas com operações 

urbanísticas de reabilitação urbana. 

 

Assumem-se assim como instrumentos de uma gestão ativa do território e de uma operacionalização 

da estratégia de reabilitação urbana definida. 
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Neste contexto, as fragilidades detetadas nos programas no decurso da sua implementação podem ser 

organizadas em seis matérias distintas que a seguir se analisam, três exclusivas do PAHAB e outras 

três comuns aos dois programas: 

 

PROGRAMA OBJETO DE ALTERAÇÃO 

PAHAB 

Salvaguarda da saúde e segurança pública 

Regulação do mercado de arrendamento 

Alargamento do âmbito de operações urbanísticas admitidas 

PAHAB / PARJPI 

Programação temporal 

Coerência interna dos regulamentos 

Desmaterialização dos procedimentos 

 

 

2.1 SALVAGUARDA DA SAÚDE E SEGURANÇA PÚBLICA 

 

Uma das descoincidências detetadas entre o PAHAB e a realidade da ARU de Silves prende-se com a 

presença, em alguns edifícios, de elementos (infraestruturas, cobertura ou outros) com amianto.  

 

De acordo com a Direção Geral de Saúde, “o amianto teve, no passado, numerosas aplicações, 

nomeadamente na indústria da construção, encontrando-se presente em diversos tipos de materiais 

tais como: telhas de fibrocimento, revestimentos e coberturas de edifícios, gessos e estuques, 

revestimentos à prova de fogo, revestimentos de tetos falsos, isolamentos térmicos e acústicos, entre 

outros. Na Europa foi particularmente utilizado entre 1945 e 1990.” 

 

Ora este material, devido ao risco associado ao seu manuseamento, implica um conjunto de exigências 

técnicas1 e, consequentemente, despesas que, atendendo ao relevante interesse público na sua 

remoção, devem ser objeto de apoio (no caso financeiro) específico. Trata-se, assim, de garantir a 

salvaguarda da saúde pública e optimização das intervenções de reabilitação urbana. 

 

 

                                                
1 Veja-se a este respeito as orientações da Direção Geral de Saúde (https://www.dgs.pt/saude-publica1/amianto.aspx) 

https://www.dgs.pt/saude-publica1/amianto.aspx
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Nestes termos propõe-se que no regulamento do PAHAB, artigo 5.º, o quadro 1, passe a integrar 

também a seguinte componente: 

 

Quadro 1 

Apoios financeiros à melhoria das condições de habitabilidade 

Trabalhos comparticipáveis 
Valor máximo de 

despesa elegível (€) 

(…) (…) 

Remoção e encaminhamento de materiais com amianto 3 000 

 

Atendendo a que o reembolso deste programa é efetuado mediante a apresentação de comprovativos 

de despesa e da verificação, por via de vistoria, da sua efetiva concretização, a inclusão desta 

componente de apoio implica naturalmente a verificação do cumprimento de todas as condições de 

segurança, designadamente por confirmação de que a empresa que realizou a operação se encontra 

autorizada para o efeito. 

 

 

2.2 REGULAÇÃO DO MERCADO DE ARRENDAMENTO 

 

Um dos grandes desafios que se coloca à revitalização das áreas de reabilitação urbana centra-se na 

sua atratividade e fixação de população e de atividades económicas. Neste sentido, o contributo do 

PAHAB é indiscutível na melhoria das condições de habitabilidade da ARU de Silves, promovendo 

assim a fixação de residentes. 

 

No entanto, no quadro da política de habitação, onde o Município de Silves se apresenta como agente 

regulador, optou-se por optimizar este programa, alargando o seu âmbito ao mercado de 

arrendamento, incluindo o uso de habitação não permanente, nos usos a apoiar. Assim, podem usufruir 

de apoios à reabilitação do edificado, não apenas as operações urbanísticas destinadas a habitação 

própria, mas também as que se destinam a reforçar a oferta de habitação no mercado de 

arrendamento. 

 

Esta opção reforça a dinâmica do mercado de arrendamento e a viabilidade económico financeira das 

operações de reabilitação, por permitir um posicionamento mais competitivo no mercado. Deste modo, 



                                                       Alteração do PAHAB e do PARJPI da ORU de Silves 

7/22 

a atratividade da ARU de Silves, o seu dinamismo e competitividade serão reforçados, o que contribui 

para a concretização da Estratégia Municipal de Reabilitação Urbana. 

 

Nestes termos propõe-se que no regulamento do PAHAB, artigo 6.º, onde se lê: 

 

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

condições seguintes: 

a) (…); 

b) (…); 

c) (…); 

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

 

Se passe a ler: 

 

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

condições seguintes: 

a) (…); 

b) (…); 

c) (…); 

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

 

De destacar ainda que este alargamento do âmbito e alcance do programa não implica que, tal como 

definido no n.º 3 do artigo 9.º do regulamento do PAHAB, que o mesmo deixe de dar preferência a 

intervenções direcionadas para os residentes permanentes. 

 

 

2.3 ALARGAMENTO DO ÂMBITO DAS OPERAÇÕES URBANÍSTICAS ADMITIDAS 

 

O PAHAB define no artigo 5.º do seu regulamento o âmbito, determinando, no que concerne às 

operações urbanísticas admitidas, a elegibilidade exclusiva de operações urbanísticas de conservação 

e de beneficiação.  
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Contudo, no decurso da implementação deste programa, foi possível perceber que, em muitos casos, 

as caraterísticas morfotipológicas do edificado são muito restritivas da sua funcional utilização. Esta 

realidade encerra assim um conjunto significativo de imóveis de dimensões muito reduzidas, com 

necessidades ao nível das funcionalidades básicas1 e que, sem uma alteração e/ou ampliação, não se 

afiguram como passíveis acolher uma ocupação humana. 

 

Esta limitação reduz assim, de forma clara, a implementação da estratégia de reabilitação urbana que 

tem por base, de entre outras dinâmicas, o reforço da atratividade da ARU e a fixação de residentes. 

Entende-se, face ao exposto que o alargamento do âmbito do PAHAB, admitindo também obras de 

alteração e/ou ampliação, constitui uma opção racional e de optimização do programa. 

 

 

Nestes termos propõe-se que no regulamento do PAHAB, artigo 5.º, onde se lê: 

 

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

conservação e de beneficiação a realizar nos edifícios candidatados.  

2 - Para efeitos do número anterior, assumem-se como:  

a) Obras de conservação, as assim definidas na alínea f) do artigo 2.º do Regime Jurídico da 

Urbanização e da Edificação, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro; e,  

b) Obras de beneficiação, as que resultem na melhoria das condições de habitabilidade de uma 

fração ou edifício, tal como definido no quadro 1 infra.” 

 

Se passe a ler: 

 

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

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

2 - Para efeitos do 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, respetivamente; e, 

                                                
1 Funcionalidades ao nível da salubridade (e.g. número e dimensão muito reduzido dos vãos), da higiene (e.g. inexistência de instalações 
sanitárias), da acessibilidade e circulação (e.g. reduzida dimensão dos compartimentos). 
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b) Obras de beneficiação, as que resultem na melhoria das condições de habitabilidade de uma 

fração ou edifício, tal como definido no quadro 1 infra.” 

 

 

2.4 PROGRAMAÇÃO TEMPORAL 

 

Uma das componentes estruturantes destes apoios, no quadro de vigência da ORU de Silves1, é a sua 

programação temporal. Assim, estes programas têm um caráter anual na medida em que: 

 

a) é definido um valor anual global no orçamento municipal; 

b) as candidaturas são abertas de janeiro a março de cada ano; 

c) as obras devem ser realizadas no prazo de um ano2 a contar da notificação do deferimento da 

comparticipação. 

 

Contudo, dependendo das caraterísticas da operação urbanística em causa, designadamente da sua 

complexidade técnica e patrimonial ou da dimensão da edificação, este prazo de execução pode ser 

(como tem sido) manifestamente insuficiente. 

 

Note-se que a realidade urbanística da cidade de Silves apresenta uma grande heterogeneidade, 

destacando-se, por um lado, os edifícios mais modestos, de pequenas dimensões e com a presença de 

poucos ou nenhuns elementos patrimoniais a preservar e, por outro, edifícios apalaçados, de “grandes” 

dimensões, por vezes classificados ou com a presença de elementos patrimoniais de referência (vd. 

figs. 1 e 2).  

 

Impõe-se assim alterar esta componente de programação temporal, garantindo-lhe uma maior 

flexibilidade e assim um melhor ajuste às especificidades locais, sem nunca contrariar o disposto na 

ORU, designadamente por via do seu prazo de vigência. 

 

 

 

                                                
1 O horizonte temporal da ORU de Silves é de 15 anos. 
2 Podendo ser prorrogado por uma só vez, por período igual. 
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Figura 1 

Edificado de menores dimensões na ARU de Silves 

 

 
 

 

Figura 2 

Edificado de maiores dimensões na ARU de Silves 

  

 

Propõe-se assim que o prazo para a conclusão das obras de reabilitação a apoiar no âmbito destes 

programas possa ser prorrogado, mediante fundamento sujeito a aprovação municipal, nunca podendo 

ultrapassar o prazo de vigência da ORU de Silves. 

 

Em concreto, propõe-se que: 

 

No regulamento do PAHAB, artigo 10.º, onde se lê: 

“4 - O prazo referido no número anterior pode ser prorrogado uma só vez, por igual período, 

mediante apresentação de requerimento devidamente fundamentado.” 
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Se passe a ler: 

“4 - O prazo referido no número anterior pode ser prorrogado, por igual período, mediante 

apresentação de requerimento devidamente fundamentado”. 

 

No regulamento do PARJPI, artigo 10.º, onde se lê: 

“4 - O prazo referido no número anterior pode ser prorrogado uma só vez, por igual período, 

mediante apresentação de requerimento devidamente fundamentado.” 

 

Se passe a ler: 

 

“4 - O prazo referido no número anterior pode ser prorrogado, por igual período, mediante 

apresentação de requerimento devidamente fundamentado.” 

 

 

2.5 COERÊNCIA INTERNA DOS REGULAMENTOS 

 

Do ponto de vista da funcionalidade e aplicabilidade dos regulamentos, tendo por base a necessária 

articulação e coerência interna dos mesmos, foi detetada uma incongruência entre o disposto no artigo 

11.º e no n.º 2 do artigo 12.º. Em concreto: decorre do artigo 11.º que o pagamento da comparticipação 

aprovada é realizado depois de rexecutada a intervenção; de a mesma ser verificada pelos serviços 

municipais e de serem apresentados os comprovativos das despesas efetuadas. Daqui resulta que 

apenas a boa execução da intervenção prevista na candidatura, determina o pagamento da 

comparticipação. Assim, não se afigura como coerente, o disposto no n.º 2 do artigo 12.º que refere a 

devolução de todos os valores recebidos em caso de não cumprimento de todo ou parte do previsto na 

candidatura. 

 

Neste sentido importa reforçar a coerência dos regulamentos alterando o teor do n.º 2 do artigo 12.º, 

mantendo as sanções aí previstas exclusivamente para o não cumprimento do estabelecido no 

contrato. 

 

Em concreto, propõe-se que: 
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No regulamento do PAHAB, artigo 12.º, onde se lê: 

“2 - O não cumprimento de todo ou parte do previsto na candidatura, bem como do contrato 

celebrado, implica a devolução de todos os valores recebidos.” 

 

Se passe a ler: 

“2 - O não cumprimento de todo ou parte do previsto no contrato celebrado, implica a devolução de 

todos os valores recebidos.” 

 

No regulamento do PARJPI, artigo 12.º, onde se lê: 

“2 - O não cumprimento de todo ou parte do previsto na candidatura, bem como do contrato 

celebrado, implica a devolução de todos os valores recebidos.” 

 

Se passe a ler: 

“2 - O não cumprimento de todo ou parte do previsto no contrato celebrado, implica a devolução de 

todos os valores recebidos.” 

 

 

2.6 DESMATERIALIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS 

 

As exigências de eficiência que se colocam aos serviços públicos e que o Município de Silves assume 

em primeira linha, são manifestamente contrárias à perpetuação de procedimentos administrativos 

suportados fisicamente em papel e nas consequências que essa manipulação tem para a fluidez e 

rapidez de resposta. 

 

Assim, aproveita-se esta oportunidade para simplificar o procedimento de candidatura aos programas 

de reabilitação urbana, passando a admitir a apresentação de candidaturas por via eletrónica  

 

Em concreto, propõe-se que: 

 

No regulamento do PAHAB, artigo 7.º, onde se lê: 
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“1 - As candidaturas fazem-se no Balcão Único de Atendimento do Município de Silves, mediante a 

apresentação de um requerimento, segundo minuta a fornecer pelos Serviços Municipais.” 

 

Se passe a ler: 

“1 - As candidaturas fazem-se no Balcão Único de Atendimento do Município de Silves ou por mail 

para reabilitacao.urbana@cm-silves.pt, através de um requerimento, segundo minuta disponível no 

site institucional do Município de Silves (www.cm-silves.pt).” 

 

No regulamento do PARJPI, artigo 7.º, onde se lê: 

“1 - As candidaturas fazem-se no Balcão Único de Atendimento do Município de Silves, mediante a 

apresentação de um requerimento, segundo minuta a fornecer pelos Serviços Municipais.” 

 

Se passe a ler: 

“1 - As candidaturas fazem-se no Balcão Único de Atendimento do Município de Silves ou por mail 

para reabilitacao.urbana@cm-silves.pt, através de um requerimento, segundo minuta disponível no 

site institucional do Município de Silves (www.cm-silves.pt).” 

 

 

3. PROCEDIMENTO 

 

 

Os programas em análise assumem a natureza de regulamento administrativo, por isso, a sua 

alteração segue o disposto no Código do Procedimento Administrativo1, concretamente o definido nos 

artigos 97.º a 101.º (vd. fig. 3). 

 

Assim, a alteração teve início com a deliberação da Câmara Municipal de Silves de 01 de junho de 

2020 e foi divulgada na página institucional do Município de Silves e nas suas plataformas de 

comunicação por via do Aviso de 01 de junho de 2020. Neste contexto, e no prazo de 15 dias2, não 

foram registadas nenhumas sugestões ou informações por parte de eventuais interessados, pelo que 

                                                
1
 Decreto-Lei n.º 04/2015, de 07 de janeiro. 

2 Que decorreram de 02 a 24 de junho de 2020. 
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se procedeu à elaboração do presente projeto de alteração dos regulamentos que, depois de aprovado 

pela Câmara Municipal de Silves, será sujeito a um período de consulta pública de 30 dias. 

 

Figura 3 

Procedimento de alteração dos regulamentos 

 

 

Fonte: Adaptado de CPA 

 

Findo esse prazo, elabora-se a versão final da alteração dos regulamentos que se remete para 

aprovação da Assembleia Municipal de Silves, mediante proposta da Câmara Municipal de Silves. 

 

O procedimento termina com a publicação em Diário da Republica da alteração. 

 

 

4. CONCLUSÕES 

 

 

A ORU de Silves é um exemplo concreto e efetivo do novo paradigma das políticas públicas de 

ordenamento do território e de habitação, na medida em que, ao apoiar a reabilitação do edificado 

existente, potencia a atratividade da ARU, o seu dinamismo e competitividade, numa lógica territorial de 

racionalidade e eficiência, devolvendo à utilização humana, imóveis degradados ou devolutos. 
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Para tal muito contribuem os diferentes programas de apoio nela previstos, com destaque para os de 

iniciativa municipal, com incidência nas condições de habitabilidade e património natural existente. Com 

efeito, estes programas já apoiaram um total de 13 intervenções em apenas dois anos de vigência1. 

 

Desta execução, tal como se tem vindo a dar conta por via da contínua monitorização, destaca-se 

agora alguma descoincidência entre os programas e a realidade territorial, pelo que retificar essa 

situação impõem-se como um imperativo de eficiência e de gestão racional do território e dos recursos 

(no caso financeiros) alocados à concretização da estratégia municipal de reabilitação urbana. 

 

Esta alteração, sem introduzir qualquer diferença significativa nos programas e na sua essência, 

permitirá reforçar a coerência, flexibilidade e adaptabilidade dos programas, assim como alargar o 

alcance da reabilitação urbana a matérias de saúde e segurança pública, condição de um ambiente 

urbano seguro, confortável, atrativo e saudável. 

 

Em suma, esta alteração, resultado de um olhar atento e reflexivo da realidade urbana da reabilitação 

em Silves, melhora a funcionalidade dos programas, ajusta-os à realidade local e reforça a 

atractividade dos mesmos, de onde resultará, com se espera, um aumento da sua procura. 
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Aviso n.º ______ 

 

Maxime Sousa Bispo, Vereador Permanente da Câmara Municipal de Silves, pelo presente torna 

público que, na sequência da proposta aprovada pela Câmara Municipal de Silves em __ de ________ 

de 2020, a Assembleia Municipal de Silves, no uso das competências que lhe são conferidas pela 

alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, 

e nos termos do estabelecido no n.º 1 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, na 

sua redação atual, aprovou, na sessão ordinária de ____ de ____________ de 2020, a alteração do 

Programa de Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade e do Programa de Apoio à 

Recuperação dos Jardins e Pátios Interiores, ambos da Operação de Reabilitação Urbana de Silves, 

nos seguintes termos:  

 

 

Alteração do Programa de Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade e  

do Programa de Apoio à Recuperação dos Jardins e Pátios Interiores 

 

Preâmbulo 

 

A alteração do Programa de Apoio à Melhoria das Condições de Habitabilidade e do Programa de 

Apoio à Recuperação dos Jardins e Pátios Interiores observou o legalmente estabelecido no Código do 

Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 07 de janeiro.  

 

Nestes, termos a Câmara Municipal de Silves deliberou, a 01 de junho de 2020, dar inicio à alteração 

dos referidos programas, tendo a mesma sido publicitada através de Aviso de 01 de junho de 2020, 

divulgado no site institucional do Município de Silves. 

 

Neste contexto, e por um prazo de 15 dias, foi despoletada uma fase de apresentação de contributos 

para a alteração dos regulamentos, finda a qual se elaborou o projeto de alteração dos regulamentos 

que vieram a ser aprovados pela Câmara Municipal de Silves a ___ de ____ de 2020.  
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O referido projecto foi então sujeito a um período de consulta pública de 30 dias, conforme Aviso n.º 

___ de ____ de ___________ de 2020. Findo esse prazo, e ponderados os contributos da consulta 

pública, foi elaborada a versão final da alteração dos regulamentos, que veio a ser aprovada pela 

Assembleia Municipal de Silves, a _______ de ____ de 2020, mediante proposta da Câmara Municipal 

de Silves, de _______ de ____ de 2020. 

 

Esta alteração visa, essencialmente, adequar a programação temporal destes programas às 

especificidades da execução urbanística das intervenções de reabilitação urbana, acrescentar uma 

componente de apoio que se apresenta como fundamental ao nível da salvaguarda da saúde e 

segurança pública, assumir o PAHAB como instrumento de regulação do mercado de arrendamento, 

alargando o seu âmbito a um uso de habitação não permanente, alargar o âmbito das operações 

urbanísticas admitidas, incluindo também as de ampliação e alteração, reforçar a coerência interna dos 

programas e promover a sua desmaterialização. 

 

Face ao exposto, e ao abrigo do n.º 5 do artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, na 

sua redação atual, publica-se a alteração do Programa de Apoio à Melhoria das Condições de 

Habitabilidade e do Programa de Apoio à Recuperação dos Jardins e Pátios Interiores, nos seguintes 

termos: 

 

Artigo 1.º 

Objeto 

Pelo presente altera-se o regulamento do Programa de Apoio à Melhoria das Condições de 

Habitabilidade, doravante PAHAB, e do Programa de Apoio à Recuperação dos Jardins e Pátios 

Interiores, doravante PARJPI, publicados através do Aviso n.º 5842/2017, no Diário da Republica, n.º 

13, 2.ª série, de 24 de maio de 2017.  

 

Artigo 2.º 

Alteração ao PAHAB 

Os artigos 5.º, 6.º, 7.º, 10.º e 12.º do regulamento do PAHAB passam a ter a seguinte redação: 
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«Artigo 5.º 

Âmbito 

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

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

2. Para efeitos do 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, respetivamente; e, 

b) Obras de beneficiação, as que resultem na melhoria das condições de habitabilidade de uma 

fração ou edifício, tal como definido no quadro 1 infra.” 

3. (…) 

4. (…) 

 

Quadro 1. Apoios financeiros à melhoria das condições de habitabilidade 

Trabalhos comparticipáveis 
Valor máximo de 

despesa elegível (€) 

(…) (…) 

(…) (…) 

(…) (…) 

(…) (…) 

(…) (…) 

(…) (…) 

(…) (…) 

(…) (…) 

Remoção e encaminhamento de materiais com amianto 3 000 

 

Artigo 6.º 

Condições de intervenção 

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

condições seguintes: 

a) (…); 

b) (…); 

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

2. (…). 

 

Artigo 7.º 

Candidaturas 

1. As candidaturas fazem-se no Balcão Único de Atendimento do Município de Silves ou por mail para 

reabilitacao.urbana@cm-silves.pt, através de um requerimento, segundo minuta disponível no site 

institucional do Município de Silves (www.cm-silves.pt). 

2. (…). 

 

Artigo 10.º 

Deliberação 

1. (…). 

2. (…). 

3. (…). 

4. O prazo referido no número anterior pode ser prorrogado, por igual período, mediante apresentação 

de requerimento devidamente fundamentado.» 

 

Artigo 12.º 

Sanções 

1. (…) 

2. O não cumprimento de todo ou parte do previsto no contrato celebrado, implica a devolução de todos 

os valores recebidos.» 

 

 

Artigo 3.º 

Alteração ao PARJPI 

Os artigos 7.º, 10.º e 12.º do regulamento do PARJPI passam a ter a seguinte redação: 

 

 

 

 



                                                       Alteração do PAHAB e do PARJPI da ORU de Silves 

22/22 

«Artigo 7.º 

Candidaturas 

1. As candidaturas fazem-se no Balcão Único de Atendimento do Município de Silves ou por mail para 

reabilitacao.urbana@cm-silves.pt, através de um requerimento, segundo minuta disponível no site 

institucional do Município de Silves (www.cm-silves.pt). 

2. (…). 

 

Artigo 10.º 

Deliberação 

1. (…). 

2. (…). 

3. (…). 

4. O prazo referido no número anterior pode ser prorrogado, por igual período, mediante apresentação 

de requerimento devidamente fundamentado.» 

 

Artigo 12.º 

Sanções 

1. (…) 

2. O não cumprimento de todo ou parte do previsto no contrato celebrado, implica a devolução de todos 

os valores recebidos.» 

 

Artigo 4.º 

Regime transitório 

O estabelecido no presente regulamento aplica-se aos procedimentos já iniciados à data da sua 

entrada em vigor, sem prejuízo da salvaguarda dos atos praticados. 

 

Artigo 5.º 

Entrada em vigor 

O presente regulamento entra em vigor no primeiro dia útil seguinte ao da sua publicação.  

 

___, de __________, de 2020. O Vereador da Câmara Municipal de Silves, 

Maxime Sousa Bispo. 


