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MUNICÍPIO DE SILVES  

Câmara Municipal de Silves  
 

 

 

REGIMENTO DA COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA DA FLORESTA 

DO MUNICÍPIO DE SILVES 

 
 

- NOTA JUSTIFICATIVA - 
 

A Lei n.º 14/2004, de 08 de Maio, criou as comissões municipais de defesa da floresta 

contra incêndios, enquanto centros de coordenação e acção local de âmbito municipal, 

com a missão de coordenar, a nível local, as acções de defesa da floresta contra incêndios 

florestais e promover a sua execução. 

 
Não obstante o artigo 4.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 17/2009, de 14 de Janeiro, ter revogado 

a Lei n.º 14/2004, de 08 de Maio, as comissões municipais de defesa da floresta contra 

incêndios mantiveram-se mediante o reconhecimento e enquadramento legal da sua 

existência e acção nos normativos do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de Junho, que veio 

estruturar o Sistema de Defesa da Floresta contra Incêndios (SDFCI). 

 
Presentemente, de acordo com o disposto no artigo 3.º-A, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 

124/2006, de 28 de Junho, com a redacção conferida pela Lei n.º 76/2017, de 17 de 

Agosto, as comissões municipais de defesa da floresta são estruturas de articulação, 

planeamento e acção que têm como missão a coordenação dos programas municipais de 

defesa da floresta. 

 
Pelo que, entre outras atribuições da comissão municipal de defesa da floresta com 

previsão no n.º 2 do artigo 3.º-B do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de Junho, destaca-se 

a articulação da actuação dos organismos com competências em matéria de defesa da 

floresta, no âmbito da sua área geográfica; a avaliação e emissão de parecer sobre o plano 

municipal de defesa da floresta contra incêndios; a possibilidade de propor projectos de 
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investimento na prevenção e protecção da floresta contra incêndios, de acordo com os 

planos aplicáveis; bem como a criação de equipas de voluntários de apoio à defesa contra 

incêndios em aglomerados rurais, ao nível das unidades locais de protecção civil. 

 
Recentemente, com a alteração ao Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de Junho, introduzida 

pelo Decreto-Lei n.º 14/2019, de 21 de Janeiro, à comissão municipal de defesa da floresta 

foram ainda cometidas competências consultivas no âmbito do sistema nacional de defesa 

da floresta contra incêndios, alicerçadas, fundamentalmente, na emissão dos pareceres 

previstos no artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de Junho, nomeadamente 

sobre as medidas de minimização do perigo de incêndio, incluindo as medidas relativas à 

contenção de possíveis fontes de ignição de incêndios nas edificações e nos respectivos 

acessos, bem como à defesa e resistência das edificações à passagem do fogo. 

 
Com esta alteração legal, o parecer da comissão municipal de defesa da floresta visando a 

apreciação dos condicionalismos à edificação nos termos e condições dos normativos do 

citado artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de Junho, passou a constituir uma 

formalidade acrescida nos procedimentos de gestão urbanística. 

 
Neste contexto, resulta evidente que para a prossecução das suas atribuições e exercício 

das suas competências, torna-se manifestamente necessário que a comissão municipal de 

defesa da floresta passe a dispor de um regulamento interno de organização e 

funcionamento, que estabeleça as regras indispensáveis para operacionalizar a sua 

intervenção nos termos e para os efeitos prescritos na lei. 

 
Aliás, em virtude da comissão municipal de defesa da floresta não configurar um órgão da 

Administração Pública para efeitos do disposto no artigo 20.º do Código do Procedimento 

Administrativo, afigura-se ainda mais relevante que os termos da sua organização e 

funcionamento estejam cabalmente delineados, de modo a permitir que cumpram 

adequadamente a sua função, intervindo com eficiência, eficácia e celeridade.  

 
Pelo que, com o propósito de optimizar a organização e agilizar o funcionamento da 

Comissão Municipal de Defesa da Floresta do Município de Silves, enquadrando a sua 

composição e intervenção, forma de funcionamento e representação, assim como o âmbito 

das competências que lhe estão atribuídas por lei, foi elaborado o presente instrumento 

normativo. 
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Assim sendo, pelas razões enunciadas supra, foi elaborado, com fundamento no disposto 

nos artigos 3.º-A, n.º 1, 3.º-B, n.º 2, 3.º-D e 16.º do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de 

Junho, na sua redacção vigente, o presente "REGIMENTO DA COMISSÃO MUNICIPAL 

DE DEFESA DA FLORESTA DO MUNICÍPIO DE SILVES”. 

 

 

REGIMENTO DA COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA DA FLORESTA  

DO MUNICÍPIO DE SILVES 

 

Capítulo I 

Disposições Gerais 

 

Artigo 1.º 

(Objecto) 

 
O presente regimento disciplina a organização e o funcionamento interno da Comissão 

Municipal de Defesa da Floresta do Município de Silves, para assegurar a prossecução das 

atribuições e o cumprimento das competências que lhe são cometidas por lei. 

 

Artigo 2.º 

(Comissão Municipal de Defesa da Floresta) 

 
A Comissão Municipal de Defesa da Floresta do Município de Silves é uma estrutura 

legalmente prevista de natureza obrigatória, a quem incumbe a articulação, planeamento e 

acção da coordenação de programas de defesa da floresta no âmbito territorial do concelho 

de Silves. 

 

Artigo 3.º 

(Atribuições) 

 
São atribuições da Comissão Municipal de Defesa da Floresta do Município de Silves: 

a) Articular a actuação dos organismos com competências em matéria de defesa da 

floresta, no âmbito da sua área geográfica; 
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b) Avaliar e emitir parecer sobre o plano municipal de defesa da floresta contra incêndios 

(PMDFCI); 

c) Propor projectos de investimento na prevenção e protecção da floresta contra 

incêndios, de acordo com os planos aplicáveis; 

d) Apreciar o relatório anual de execução do PMDFCI a apresentar pela câmara 

municipal; 

e) Acompanhar o desenvolvimento dos programas de controlo de agentes bióticos e 

promover acções de protecção florestal; 

f) Acompanhar o desenvolvimento das acções de sensibilização da população, conforme 

plano nacional de sensibilização elaborado pelo ICNF, I.P.; 

g) Promover ao nível das unidades locais de protecção civil, a criação de equipas de 

voluntários de apoio à defesa contra incêndios em aglomerados rurais e apoiar na 

identificação e formação do pessoal afecto a esta missão, para que possa actuar em 

condições de segurança; 

h) Proceder à identificação e aconselhar a sinalização das infraestruturas florestais de 

prevenção e protecção da floresta contra incêndios, para uma utilização mais rápida e 

eficaz por parte dos meios de combate; 

i) Identificar e propor as áreas florestais a sujeitar a informação especial, com vista ao 

condicionamento do acesso, circulação e permanência; 

j) Colaborar na divulgação de avisos às populações; 

k) Avaliar os planos de fogo controlado que lhe forem apresentados pelas entidades 

proponentes, no âmbito do previsto no regulamento do fogo controlado; 

l) Emitir, quando solicitado, parecer sobre os programas nacionais de defesa da floresta; 

m) Emitir os pareceres previstos no artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de 

Junho, na sua redacção vigente, nomeadamente sobre as medidas de minimização do 

perigo de incêndio, incluindo as medidas relativas à contenção de possíveis fontes de 

ignição de incêndios nas edificações e nos respectivos acessos, bem como à defesa e 

resistência das edificações à passagem do fogo; e, 

n) Aprovar a delimitação das áreas identificadas em sede do planeamento municipal com 

potencial para a prática de fogo de gestão de combustível. 
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Artigo 4.º 

(Composição) 

 
1 - A Comissão Municipal de Defesa da Floresta do Município de Silves tem a seguinte 

composição: 

a) O Presidente da Câmara Municipal de Silves ou seu representante, que preside; 

b) O Presidente da Junta de Freguesia de Silves ou seu representante; 

c) O Presidente da Junta de Freguesia de São Bartolomeu de Messines ou seu 

representante; 

d) O Presidente da Junta de Freguesia de São Marcos da Serra ou seu representante; 

e) O Presidente da Junta de Freguesia de Algoz e Tunes ou seu representante; 

f) O Presidente da Junta de Freguesia de Alcantarilha e Pêra ou seu representante; 

g) Um representante do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas; 

h) O coordenador municipal de protecção civil, enquanto responsável pelo Serviço de 

Protecção Civil e Florestas da Câmara Municipal de Silves; 

i) Um representante do Comando do Corpo de Bombeiros Voluntários de Silves; 

j) Um representante do Comando do Corpo de Bombeiros Voluntários de São 

Bartolomeu de Messines; 

k) Um representante da Guarda Nacional Republicana; 

l) Um representante da Guarda Nacional Republicana (UEPS - 2.ª Companhia); 

m) Um representante das Forças Armadas - Exército; 

n) Um representante da Polícia Judiciária; 

o) Um representante da “Viver Serra - Associação para a Protecção e 

Desenvolvimento das Serras do Barlavento Algarvio”, em representação das 

organizações de produtores florestais; 

p) Um representante das Infraestruturas de Portugal, S.A. (infraestruturas rodoviárias); 

q) Um representante das Infraestruturas de Portugal, S.A. (infraestruturas da ferrovia); 

r) Um representante da Brisa - Auto-Estradas de Portugal, S.A.; 

s) Um representante da Energias de Portugal, S.A. (EDP); 

t) Um representante da REN - Rede Eléctrica Nacional, S.A.; e, 

u) Outras entidades e personalidades a convite do presidente da comissão. 

2 - Para emissão dos pareceres previstos no artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 

de Junho, na sua redacção vigente, a Comissão Municipal de Defesa da Floresta do 

Município de Silves integra ainda obrigatoriamente: 



 

6 

a) Um representante da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do 

Algarve; 

b) Um representante da Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve; e, 

c) Um representante da Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil. 

 

Artigo 5.º 

(Apoio Técnico e Administrativo) 

 
O apoio técnico e administrativo à Comissão Municipal de Defesa da Floresta do Município 

de Silves é assegurado pelo Serviço de Protecção Civil e Florestas da Câmara Municipal 

de Silves. 

 

Artigo 6.º 

(Instalação da Comissão) 

 
1 - A convocatória para o acto de instalação da Comissão Municipal de Defesa da Floresta 

do Município de Silves e a execução dos procedimentos inerentes são determinados pelo 

Presidente da Câmara Municipal de Silves. 

2 - O funcionamento da Comissão Municipal de Defesa da Floresta do Município de Silves, 

subsequente à formalização da sua instalação, rege-se pelo presente regimento e, 

subsidiariamente, pelo disposto nos artigos 21.º a 35.º do Código do Procedimento 

Administrativo. 

 

Capítulo II 

Membros da Comissão 

 

Artigo 7.º 

(Duração do Mandato) 

 
1 - Os membros da Comissão Municipal de Defesa da Floresta do Município de Silves são 

titulares de um único mandato que corresponde à duração do mandato dos órgãos 

municipais. 
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2 - Sem prejuízo do disposto no número anterior, a Comissão Municipal de Defesa da 

Floresta do Município de Silves e os seus membros mantêm-se em funções até à primeira 

reunião da comissão subsequente à instalação do novo órgão executivo municipal. 

3 - Findo o mandato, os membros da Comissão Municipal de Defesa da Floresta do 

Município de Silves podem ser reconduzidos nas respectivas funções ou substituídos por 

outros expressa e formalmente indicados pelas entidades que representam. 

 

Artigo 8.º 

(Substituição) 

 
1 - As entidades que integram a Comissão Municipal de Defesa da Floresta do Município 

de Silves podem, querendo, indicar representantes suplentes para as faltas e 

impedimentos dos representantes efectivos. 

2 - Salvo disposição legal em contrário, os representantes das entidades que integram a 

Comissão Municipal de Defesa da Floresta do Município de Silves podem, em qualquer 

momento, ser substituídos por decisão da entidade que os designou. 

3 - Os substitutos dos representantes indicados pelas entidades que integram a Comissão 

Municipal de Defesa da Floresta do Município de Silves devem sempre estar munidos dos 

respectivos poderes de representação. 

4 - O Presidente da Câmara Municipal de Silves, nas suas faltas e impedimentos, far-se-á 

substituir pelo Vice-Presidente ou por Vereador do executivo municipal permanente.  

 

Artigo 9.º 

(Poderes de Representação) 

 
1 - A posição manifestada pelos representantes das várias entidades nas reuniões da 

Comissão Municipal de Defesa da Floresta do Município de Silves vincula apenas as 

respectivas entidades representadas. 

2 - Os poderes de representação outorgados aos representantes das várias entidades que 

integram a Comissão Municipal de Defesa da Floresta do Município de Silves devem 

constar de procuração que deve ficar anexa à acta das reuniões. 
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Artigo 10.º 

(Direitos dos Membros) 

 
Os membros da Comissão Municipal de Defesa da Floresta do Município de Silves gozam, 

nomeadamente, dos seguintes direitos: 

a) De agendamento, devendo as suas propostas ser inseridas na ordem do dia da 

reunião seguinte nos termos do disposto no presente regimento; 

b) De uso da palavra e apresentação de propostas, oralmente ou por escrito, em todas 

as matérias da competência da comissão municipal; 

c) De votar ou abster-se de votar, bem como apresentar declaração de voto, ainda que 

a sua posição haja tomado vencimento, e, se assim o entender, reduzi-la a escrito 

até ao final da reunião em que for produzida; e, 

d) De dispensa do exercício de qualquer actividade quando ao serviço da comissão 

municipal, sem prejuízo de quaisquer dos seus direitos ou regalias profissionais.  

 

Artigo 11.º 

(Deveres dos Membros) 

 
Os membros da Comissão Municipal de Defesa da Floresta do Município de Silves estão 

sujeitos, em especial, aos seguintes deveres: 

a) Agir com isenção e independência no exercício das suas funções; 

b) Participar activamente nos trabalhos da comissão municipal, designadamente 

intervindo e propondo, se necessário por escrito, com vista à resolução das 

questões e à conformação das deliberações; 

c) Desempenhar as demais funções que lhe forem cometidas para prossecução das 

atribuições da comissão municipal; e, 

d) Abster-se de emitir, publicamente, opinião sobre assuntos pendentes de decisão ou 

sobre posições assumidas na sua preparação e conformação. 

 

Artigo 12.º 

(Graciosidade das Funções) 

 

O desempenho de funções na Comissão Municipal de Defesa da Floresta do Município de 

Silves decorrem a título gracioso, não conferindo direito a qualquer remuneração ou 

compensação, senha de presença ou ajuda de custo. 
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Capítulo III 

Presidente, Secretário e Vogal 

 

Artigo 13.º 

(Presidente da Comissão) 

 
1 - A Comissão Municipal de Defesa da Floresta do Município de Silves é presidida pelo 

Presidente da Câmara Municipal de Silves. 

2 - Compete ao Presidente da Comissão Municipal de Defesa da Floresta do Município de 

Silves: 

a) Representar a comissão municipal sempre que esta, sob proposta sua, não 

mandate especialmente um dos restantes membros; 

b) Agendar e convocar reuniões da comissão municipal; 

c) Definir a ordem do dia; 

d) Abrir e encerrar as reuniões da comissão municipal; 

e) Dirigir as reuniões e coordenar os trabalhos da comissão municipal, estimulando e 

incentivando a participação ordenada dos seus membros; 

f) Suspender ou encerrar antecipadamente as reuniões, quando circunstâncias 

excepcionais o justifiquem; 

g) Assegurar que a comissão municipal toma decisões efectivas, promovendo, sempre 

que necessário, o recurso à votação dos assuntos, por forma a evitar o 

prolongamento excessivo dos trabalhos; 

h) Executar e dar publicidade às deliberações da comissão municipal; 

i) Dar seguimento aos pareceres, recomendações e propostas da comissão municipal; 

j) Analisar a correspondência em nome da comissão municipal;  

k) Convidar personalidades e entidades a participarem nas reuniões da comissão 

municipal; e, 

l) Exercer as demais competências que lhe forem cometidas por lei, decorrentes do 

presente regimento ou de deliberação da comissão municipal.    

 3 - As relações com os órgãos de comunicação social são asseguradas pelo Presidente 

da Comissão Municipal de Defesa da Floresta do Município de Silves, que para o efeito 

assume a qualidade de porta-voz. 

4 - O Presidente da Comissão Municipal de Defesa da Floresta do Município de Silves é 

coadjuvado no exercício das suas funções por um Secretário e um Vogal. 
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Artigo 14.º 

(Secretário e Vogal) 

 

1 - O Secretário e o Vogal, que integram a Mesa da Comissão, são eleitos de entre os 

membros da comissão municipal. 

2 - Compete ao Secretário, designadamente: 

a) Criar as condições para a geração de entendimentos e consensos quanto aos 

assuntos e temas em debate; 

b) Solicitar informações aos serviços municipais e a outras entidades, que se afigurem 

necessárias para a boa apreciação e decisão dos assuntos submetidos à comissão 

municipal; e, 

c) Conferir e manter um registo de presença nas reuniões da comissão municipal; 

d) Verificar o quórum das reuniões da comissão municipal; 

e) Organizar as inscrições para o uso da palavra durante as reuniões da comissão 

municipal; 

f) Lavrar as actas das reuniões da comissão municipal; e, 

g) Assegurar a elaboração do expediente da comissão municipal por parte do Serviço 

de Protecção Civil e Florestas da Câmara Municipal de Silves. 

3 - Na ausência temporária do Presidente da Comissão Municipal de Defesa da Floresta 

do Município de Silves ou do seu representante, os trabalhos da comissão municipal são 

presididos pelo Secretário. 

4 - O Vogal substitui o Secretário nas suas faltas e impedimentos. 

 

Capítulo IV 

Funcionamento da Comissão 

 

Artigo 15.º 

(Reuniões) 

 
1 - A Comissão Municipal de Defesa da Floresta do Município de Silves tem uma reunião 

ordinária mensal e reuniões extraordinárias sempre que necessário. 

2 - Salvo decisão em contrário, as reuniões ordinárias da Comissão Municipal de Defesa 

da Floresta do Município de Silves devem ter lugar na primeira quarta-feira de cada mês, 

às 10h00m, no edifício sede da Câmara Municipal de Silves. 
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3 - Quaisquer alterações ao dia e hora da reunião ordinária mensal devem ser 

devidamente justificadas e comunicadas a todos os membros da comissão municipal com, 

pelo menos, três dias de antecedência. 

4 - As reuniões extraordinárias da Comissão Municipal de Defesa da Floresta do Município 

de Silves podem ser convocadas por iniciativa do seu Presidente ou após requerimento da 

maioria dos seus membros, que deve ser fundamentado em questões relevantes para o 

Município de Silves. 

5 - As reuniões extraordinárias da Comissão Municipal de Defesa da Floresta do Município 

de Silves são convocadas com, pelo menos, 5 dias de antecedência.  

 

Artigo 16.º 

(Participação nas Reuniões) 

 
1 - Sem prejuízo do disposto no número seguinte, as reuniões da Comissão Municipal de 

Defesa da Floresta do Município de Silves não são públicas. 

2 - Os membros da Comissão Municipal de Defesa da Floresta do Município de Silves 

podem participar nas suas reuniões por videoconferência, desde que garantida a 

autenticidade da sua identidade e dos seus poderes de representação. 

3 - O Presidente da Comissão Municipal de Defesa da Floresta do Município de Silves 

pode convidar, a título de observadores, personalidades e especialistas em assuntos de 

grande relevância no âmbito da defesa da floresta contra incêndios e representantes de 

entidades nessas matérias, sem que os mesmos tenham direito de voto. 

 

Artigo 17.º 

(Período de Antes da Ordem do Dia) 

 
Em cada reunião ordinária da Comissão Municipal de Defesa da Floresta do Município de 

Silves é fixado um período de antes da ordem do dia, com a duração máxima de 30 

minutos, para tratamento de assuntos gerais de interesse do Município de Silves no 

domínio das atribuições e competências da comissão municipal. 
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Artigo 18.º 

(Ordem do Dia) 

 
1 - A ordem do dia de cada reunião é estabelecida pelo Presidente da Comissão Municipal 

de Defesa da Floresta do Município de Silves e deve incluir os assuntos indicados pelos 

membros da comissão municipal, desde que sejam da competência desta e o pedido 

correspondente seja apresentado por escrito com uma antecedência mínima de oito dias 

úteis sobre a data da reunião. 

2 - A ordem do dia é entregue a todos os membros da Comissão Municipal de Defesa da 

Floresta do Município de Silves com a antecedência mínima de cinco dias úteis sobre a 

data do início da reunião, enviando-se-lhes, em simultâneo, a respectiva documentação. 

 

Artigo 19.º 

(Objecto das Deliberações) 

 
1 - Só podem ser objecto de deliberação os assuntos incluídos na ordem do dia da reunião 

da Comissão Municipal de Defesa da Floresta do Município de Silves. 

2 - Tratando-se de reunião ordinária da Comissão Municipal de Defesa da Floresta do 

Município de Silves, e no caso de urgência reconhecida por dois terços dos seus membros, 

pode a mesma deliberar sobre assuntos não incluídos na ordem do dia. 

 

Artigo 20.º 

(Quórum Constitutivo) 

 
1 - A Comissão Municipal de Defesa da Floresta do Município de Silves só pode deliberar 

quando esteja presente a maioria do número legal dos seus membros com direito a voto. 

2 - Quando se não verifique o quórum previsto no número anterior, a reunião pode ter lugar 

meia hora depois desde que compareça um terço dos membros da Comissão Municipal de 

Defesa da Floresta do Município de Silves. 

3 - A Comissão Municipal de Defesa da Floresta do Município de Silves pode deliberar 

acerca da emissão dos pareceres previstos no artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 

28 de Junho, na sua redacção vigente, desde que compareçam na reunião dois dos 

representantes das entidades referidas nas alíneas a) a c) do n.º 2 do artigo 4.º do 

presente regimento. 
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Artigo 21.º 

(Votação) 

 
1 - As deliberações da Comissão Municipal de Defesa da Floresta do Município de Silves 

são antecedidas de discussão das respectivas propostas sempre que qualquer membro 

nisso mostre interesse e, salvo disposição legal em contrário, são tomadas por votação 

nominal. 

2 - O Presidente da Comissão Municipal de Defesa da Floresta do Município de Silves vota 

em último lugar. 

3 - Em caso de empate na votação, o Presidente da Comissão Municipal de Defesa da 

Floresta do Município de Silves tem voto de qualidade, ou, sendo caso disso, de 

desempate. 

4 - Não podem estar presentes no momento da discussão nem da votação os membros da 

Comissão Municipal de Defesa da Floresta do Município de Silves que se encontrem ou se 

considerem impedidos. 

 

Artigo 22.º 

(Proibição da Abstenção) 

 
É proibida a abstenção de voto aos membros da Comissão Municipal de Defesa da 

Floresta do Município de Silves, quando sejam tomadas deliberações no exercício de 

funções consultivas. 

 

Artigo 23.º 

(Quórum Deliberativo) 

 
As deliberações da Comissão Municipal de Defesa da Floresta do Município de Silves são 

tomadas por maioria absoluta de votos dos membros presentes à reunião. 

 

Artigo 24.º 

(Acta da Reunião) 

 

1 - De cada reunião da Comissão Municipal de Defesa da Floresta do Município de Silves 

é lavrada uma acta, que contém um resumo de tudo o que nela tenha ocorrido e seja 

relevante para o conhecimento e a apreciação da legalidade das deliberações tomadas, 
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designadamente a data e o local da reunião, a ordem do dia, os membros presentes, os 

assuntos apreciados, as deliberações tomadas, a forma e o resultado final das respectivas 

votações e as declarações de voto. 

2 - As actas das reuniões são lavradas sob responsabilidade do Secretário e submetidas à 

aprovação dos membros da Comissão Municipal de Defesa da Floresta do Município de 

Silves no final da respectiva reunião ou no início da reunião seguinte, sendo assinadas, 

após a aprovação, pelo Presidente e pelo Secretário. 

3 - Não participam na aprovação da acta os membros da Comissão Municipal de Defesa 

da Floresta do Município de Silves que não tenham estado presentes na reunião a que ela 

respeita. 

4 - No final das reuniões, as deliberações da Comissão Municipal de Defesa da Floresta do 

Município de Silves são de imediato aprovadas em minuta. 

5 - Qualquer membro ausente da reunião de aprovação de uma acta da qual conste ou se 

omitam tomadas de posição suas pode, posteriormente, juntar à mesma uma declaração 

de voto sobre o assunto. 

 

Artigo 25.º 

(Publicidade das Deliberações) 

 
1 - As deliberações da Comissão Municipal de Defesa da Floresta do Município de Silves 

devem ser publicadas em edital afixado nos lugares de estilo durante 5 dos 10 dias 

subsequentes à tomada da deliberação, sem prejuízo do disposto em legislação especial. 

2 - As deliberações referidas no número anterior são ainda publicadas na internet, no sítio 

institucional do Município de Silves, bem como, sempre que se publique, no boletim 

municipal e nos jornais regionais editados ou distribuídos no concelho de Silves. 

 

Capítulo V 

Disposições Finais 

 

Artigo 26.º 

(Dever de Colaboração) 

 
A Comissão Municipal de Defesa da Floresta do Município de Silves deve colaborar com 

as entidades públicas e, em especial, com os órgãos do Município de Silves, prestando, no 
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âmbito das suas atribuições e competências e na medida das suas capacidades, o apoio 

que lhe for solicitado. 

 

Artigo 27.º 

(Pareceres - Condicionalismos à Edificação) 

 
1 - A emissão dos pareceres previstos no artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de 

Junho, na sua redacção vigente, carece da instrução dos processos administrativos em 

conformidade com as listas de elementos instrutórios em anexo ao presente regimento. 

2 - Os elementos instrutórios referidos no número anterior são disponibilizados aos 

membros da Comissão Municipal de Defesa da Floresta do Município de Silves com a 

antecedência mínima de cinco dias úteis.  

 

Artigo 28.º 

(Referências Legislativas) 

 
As referências legislativas e regulamentares efectuadas neste regimento consideram-se 

tacitamente alteradas com a alteração ou revogação dos respectivos diplomas legais ou 

regulamentares, atendendo-se sempre à legislação ao tempo em vigor. 

 

Artigo 29.º 

(Casos Omissos) 

 
Todos os casos omissos e dúvidas suscitadas na interpretação e aplicação do presente 

regimento, que não possam ser resolvidos pelo recurso aos critérios legais de 

interpretação e integração de lacunas, são decididos pelo Presidente da Comissão 

Municipal de Defesa da Floresta do Município de Silves. 

 

Artigo 30.º 

(Alterações) 

 
1 - Cada membro da Comissão Municipal de Defesa da Floresta do Município de Silves 

pode apresentar propostas de alteração ao presente regimento, as quais só serão 

admitidas pelo Presidente da mesma, desde que apoiadas pelo mínimo de um quarto dos 

seus membros. 
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2 - Admitidas quaisquer propostas de alteração, o Presidente da Comissão Municipal de 

Defesa da Floresta do Município de Silves agenda a sua discussão e votação para a 

próxima reunião ordinária. 

3 - As alterações ao presente regimento devem ser aprovadas por maioria de dois terços 

dos membros da Comissão Municipal de Defesa da Floresta do Município de Silves, em 

efectividade de funções. 

 

Artigo 31.º 

(Entrada em Vigor) 

 
O presente regimento entra em vigor após a sua aprovação.  
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MUNICÍPIO DE SILVES  

Câmara Municipal de Silves  

 

 

ANEXO I 

 

COMISSÃO MUNICIPAL DE DEFESA DA FLORESTA  

DO MUNICIPIO DE SILVES 

 

RECOMENDAÇÕES  

 
Medidas de contenção de possíveis fontes de ignição de incêndios nas edificações e 

nos respectivos acessos, bem como de defesa e resistência das edificações à 

passagem do fogo. 

 
Os projectos urbanísticos sujeitos ao parecer da Comissão Municipal de Defesa da 

Floresta do Município de Silves devem incorporar expressamente evidências de previsão 

de medidas de redução da dimensão da faixa de gestão de combustível, aumento da 

disponibilidade de água e resistência dos materiais de construção à passagem do fogo. 

 
Para o efeito, a Comissão Municipal de Defesa da Floresta do Município de Silves formula 

um conjunto de recomendações que serão orientadoras da sua apreciação em sede de 

emissão do parecer previsto no artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de Junho; 

sendo que a Comissão Municipal, no âmbito da sua pronúncia, com base no cumprimento 

das recomendações abaixo indicadas e outras medidas propostas pelo requerente, conclui 

no sentido de que os objectivos de salvaguarda legal das pessoas e bens contra incêndios 

estão (ou não estão) suficientemente acautelados pelo projecto apresentado e submetido a 

apreciação. 

 
As recomendações a considerar pelos interessados, são as seguintes: 

 
1 - O requerente obriga-se ao cumprimento integral das medidas previstas no Decreto-Lei 

n.º 124/2006, de 28 de Junho, na sua actual redacção, e seu anexo, do qual faz parte 
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integrante, em especial quanto aos critérios de gestão de combustíveis na área envolvente 

à edificação. 

 
2 - Sempre que possível e justificado, deve ser criada uma faixa pavimentada com 

materiais não inflamáveis, com 1 a 2 metros de largura, circundando todo o edifício. 

 
3 - Os acessos ao edifício devem ter, pelo menos, 4 metros de largura e manter-se 

totalmente transitáveis. 

 
4 - Deve garantir-se a existência de pontos de água nas imediações da edificação (dentro 

da propriedade ou nas suas proximidades), com pressão e caudais suficientes, com vista à 

contenção de possíveis fontes de ignição de incêndios, tais como: 

 
a) Rede de hidrantes exteriores ou reservatórios com capacidade não inferior a 60m3, 

elevado/gravítico ou dotado de sistema de bombagem, garantindo um caudal 

mínimo de 20 l/s por cada hidrante, com um máximo de dois, à pressão dinâmica 

mínima de 150 kPa; e, 

 
b) Piscina ou lago, com capacidade mínima de 60m3 de água utilizável, com grupo 

hidropressor, boca-de-incêndio e carretel, e que permita a entrada de instrumentos 

de bombagem. 

 

5 - Devem adoptar-se materiais e processos construtivos que confiram uma resistência 

elevada em matéria de segurança contra incêndios em edifícios (resistência à passagem 

do fogo). 

 
6 - Devem manter-se os telhados e as caleiras em condições de permanente limpeza. 

 
7 - Privilegiar a existência de espécies resistentes ao fogo na envolvente do edificado 

(folhosas de folha caduca), sendo que as copas das árvores e dos arbustos devem estar 

distanciadas no mínimo de 5 metros da edificação, evitando-se ainda a sua projecção 

sobre a cobertura do edifício. 

 
8 - Não podem ocorrer quaisquer acumulações de substâncias combustíveis, como lenha, 

madeira ou sobrantes de exploração florestal ou agrícola, bem como de outras substâncias 

altamente inflamáveis. 
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MUNICÍPIO DE SILVES  

Câmara Municipal de Silves  

 

ANEXO II 

 

Artigo 27.º, n.º 1, do Regimento da Comissão Municipal  

de Defesa da Floresta do Município de Silves  

 

INSTRUÇÃO DO PROCEDIMENTO 

 

1. Elementos Instrutórios Gerais 

 
Para efeitos do n.º 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de Junho, na 

sua redacção actual, os processos administrativos a remeter à Comissão Municipal 

de Defesa da Floresta do Município de Silves devem conter os seguintes elementos 

instrutórios: 

 
Construção de novos edifícios ou ampliação de edifícios existentes fora das áreas 

edificadas consolidadas, nas áreas classificadas na cartografia de perigosidade de 

incêndio rural definida em PMDFCI como de média, baixa e muito baixa 

perigosidade. 

 
1.1 - A memória descritiva e justificativa da operação urbanística deve identificar, entre 

outros, o uso a que se destinam os edifícios que se incorporam na propriedade e o 

cumprimento das disposições previstas no diploma, designadamente através das seguintes 

medidas: 

 
a) Criação de uma faixa pavimentada com materiais não inflamáveis, com 1 a 2 metros 

de largura, circundando todo o edifício. 

 
b) Identificação da existência de pontos de água, nas imediações da edificação (dentro 

da propriedade ou na sua envolvente, com pressão e caudais suficientes, com vista 

à contenção de possíveis fontes de ignição de incêndios. 
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c) Indicação da adopção de materiais e processos construtivos que confiram uma 

resistência elevada em matéria de segurança contra incêndios em edifícios. 

 

d) Identificação de outras medidas de minimização de perigo de incêndios a adoptar 

pelo interessado. 

 
1.2 - A planta de localização, à escala 1:25.000, e planta cadastral, à escala 1:2.000, que 

deverão incluir a delimitação da totalidade da propriedade. 

 
1.3 - Extracto da cartografia de perigosidade de incêndio rural do PMDFCI, à escala 

1:25.000, com a delimitação da totalidade da propriedade. 

 
1.4 - Extracto da cartografia de perigosidade de incêndio rural do PMDFCI, à escala que se 

considere adequada, com a área de intervenção/construção/ampliação proposta. 

 
1.5 - Planta de enquadramento em ortofotomapa, com representação da faixa de gestão de 

combustível associada à área de intervenção/construção/ampliação proposta. 

 
1.6 - A planta de implantação deve incluir a área de intervenção do projecto, todos os 

edifícios a construir e/ou a ampliar, incluindo cotas de afastamento às estremas, com a 

representação dos acessos e vias e respectivo dimensionamento e condições de 

utilização. 

 
1.7 - Descrição das medidas a adoptar para a contenção de possíveis fontes de ignição de 

incêndios no edifício e nos respectivos acessos - apresentação do projecto de segurança 

contra incêndios ou ficha e medidas de autoprotecção, conforme aplicável. 

 
1.8 - Análise de risco, a elaborar pelo Serviço Municipal de Protecção Civil e Florestas, 

referindo: 

 
a) O potencial de risco que o uso/actividade coloca à envolvente; 

b) O potencial de dano no caso de o incêndio atingir a infraestrutura que suporta o 

uso/actividade; 

c) O grau de perigosidade da envolvente; e, 

d) As medidas de gestão de risco. 
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1.9 - Declaração de compromisso contendo a garantia de que as faixas de gestão de 

combustível são realizadas antes do início da obra, durante a sua execução e utilização, 

no cumprimento integral das medidas previstas no Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de 

Junho, na sua redacção actual, e seu Anexo e nas Recomendações para o efeito 

formuladas pela Comissão Municipal de Defesa da Floresta do Município de Silves (Anexo 

III). 

 
1.10 - Declaração do requerente com a indicação do uso actual do solo (Anexo V), 

acompanhada de registos fotográficos do local da intervenção. 

 

2. Elementos Instrutórios Específicos 

 
Para efeitos do n.º 6 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de Junho, na 

sua redacção actual, os processos administrativos a remeter à Comissão Municipal 

de Defesa da Floresta do Município de Silves devem ainda conter as seguintes peças 

escritas e desenhadas: 

 
Construção de novos edifícios ou ampliação de edifícios existentes destinados 

exclusivamente ao turismo de habitação, ao turismo no espaço rural e à actividade 

agrícola, silvícola, pecuária, aquícola ou actividades industriais conexas e 

exclusivamente dedicadas ao aproveitamento e valorização dos produtos e 

subprodutos da respectiva exploração. 

 
2.1 - A memória descritiva e justificativa da operação urbanística nos termos previstos no 

ponto 1.1. dos elementos instrutórios gerais deverá adicionalmente descrever: 

 
a) A caracterização da exploração, quando estiver em causa uma actividade industrial 

conexa e exclusivamente dedicada ao aproveitamento e valorização dos produtos e 

subprodutos da respectiva exploração. 

 
b) A indicação de medidas excepcionais e suplementares de protecção adoptadas em 

sede de projecto para cumprimento das exigências previstas nas alíneas a) e b) do 

n.º 6 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de Junho, na sua redacção 

actual. 

 

 



 

22 

c) A identificação de outras medidas de minimização de perigo de incêndio a adoptar 

pelo interessado. 

 
2.2 - A planta de localização, à escala 1:25.000, e planta cadastral, à escala 1:2.000, que 

deverão incluir a delimitação da totalidade da propriedade. 

 
2.3 - Extracto da cartografia de perigosidade de incêndio rural do PMDFCI, à escala 

1:25.000, com a delimitação da totalidade da propriedade. 

 
2.4 - Extracto da cartografia de perigosidade de incêndio rural do PMDFCI, à escala que se 

considere adequada, com a área de intervenção/construção/ampliação proposta. 

 
2.5 - Planta de enquadramento em ortofotomapa, com representação da faixa de gestão de 

combustível associada à área de intervenção/construção/ampliação proposta. 

 
2.6 - A planta de implantação deve incluir a área de intervenção do projecto, todos os 

edifícios a construir e/ou a ampliar, incluindo cotas de afastamento às estremas, com a 

representação dos acessos e vias e respectivo dimensionamento e condições de 

utilização. 

 
2.7 - Pedido do interessado, a submeter a deliberação da Câmara Municipal de Silves, 

para redução até 10 metros da distância à estrema da propriedade da faixa de protecção 

prevista na alínea a) do n.º 4 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de Junho, 

na sua redacção actual, acompanhado pelos seguintes elementos: 

 
a) Indicação das medidas excepcionais de protecção para defesa e resistência do 

edifício à passagem do fogo. 

 
b) Indicação das medidas excepcionais de contenção de possíveis fontes de ignição 

de incêndios no edifício e nos respectivos acessos. 

 

c) Análise de risco, a elaborar pelo Serviço Municipal de Protecção Civil e Florestas, 

referindo: 

 
i. O potencial de risco que o uso/actividade coloca à envolvente; 

ii. O potencial de dano no caso de o incêndio atingir a infraestrutura que suporta 

o uso/actividade; 
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iii. O grau de perigosidade da envolvente; e, 

iv. As medidas de gestão de risco. 

 
d) A planta de localização, à escala 1:25.000, e planta cadastral, à escala 1:2.000, que 

deverão incluir a delimitação da totalidade da propriedade. 

 
e) Extracto da cartografia de perigosidade de incêndio rural do PMDFCI, à escala 

1:25.000, com a delimitação da totalidade da propriedade. 

 

f) Extracto da cartografia de perigosidade de incêndio rural do PMDFCI, à escala que 

se considere adequada, com a área de intervenção/construção/ampliação proposta. 

 

g) A planta de implantação deve incluir a área de intervenção do projecto, todos os 

edifícios a construir e/ou a ampliar, incluindo cotas de afastamento às estremas, 

com a representação dos acessos e vias e respectivo dimensionamento e condições 

de utilização. 

 
2.8 - Declaração de compromisso contendo a garantia de que as faixas de gestão de 

combustível são realizadas antes do inicio da obra, durante a sua execução e utilização, no 

cumprimento integral das medidas previstas no Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de Junho, 

na sua redacção actual, e seu Anexo e nas Recomendações para o efeito formuladas pela 

Comissão Municipal de Defesa da Floresta do Município de Silves (Anexo III). 

 
2.9 - Declaração do requerente com a indicação do uso actual do solo (Anexo V), 

acompanhada de registos fotográficos do local da intervenção. 

 

3. Elementos Instrutórios Específicos 

 
Para efeitos do n.º 10 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de Junho, na 

sua redacção actual, os processos administrativos a remeter à Comissão Municipal 

de Defesa da Floresta do Município de Silves devem ainda conter as seguintes peças 

escritas e desenhadas: 

 
Pedido de dispensa das condições previstas nos n.ºs 4 e 8 do artigo 16.º do Decreto-

Lei n.º 124/2006, de 28 de Junho, na sua redacção actual, para as edificações 

abrangidas pelo Regime Extraordinário de Regularização de Actividades 
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Económicas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 165/2014, de 05 de Novembro, com as 

posteriores alterações legais. 

 
3.1 - A memória descritiva e justificativa nos termos previstos no ponto 1.1 dos elementos 

instrutórios gerais deverá adicionalmente descrever as seguintes condições: 

 
a) Qual o regime aplicável, nos termos do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 165/2014, de 05 

de Novembro, na sua redacção actual. 

 
b) Identificação da actividade exercida, da superfície total do terreno afecta às 

actividades, da área total de implantação e construção e caracterização física dos 

edifícios. 

 

c) Apresentação de evidência de que não é possível o cumprimento da faixa de gestão 

de combustível prevista no PMDFCI. 

 

d) Identificação e caracterização de medidas adequadas propostas para a minimização 

do perigo de incêndio. 

 

e) Justificação fundamentada de que não é possível adoptar as medidas excepcionais 

previstas nas alíneas a) e b) do n.º 6 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 

28 de Junho, na sua redacção actual. 

 

f) Justificação de não apresentação de título válido de instalação ou de título de 

exploração ou de exercício de actividade, quando aplicável.  

 

3.2 - A planta de localização, à escala 1:25.000, e planta cadastral, à escala 1:2.000, que 

deverão incluir a delimitação da totalidade da propriedade. 

 
3.3 - Extracto da cartografia de perigosidade de incêndio rural do PMDFCI, à escala 

1:25.000, com a delimitação da totalidade da propriedade. 

 

3.4 - Extracto da cartografia de perigosidade de incêndio rural do PMDFCI, à escala que se 

considere adequada, com a área da edificação existente. 

 

3.5 - Planta de enquadramento em ortofotomapa, com representação da faixa de gestão de 

combustível associada à área de edificação existente. 
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3.6 - A planta de implantação deve incluir a área de edificação existente, incluindo cotas de 

afastamento às estremas, com a representação dos acessos e vias e respectivo 

dimensionamento e condições de utilização. 

 
3.7 - Apresentação de título válido de instalação ou de título de exploração ou de exercício 

de actividade, quando aplicável. 

 
3.8 - Análise de risco, a elaborar pelo Serviço Municipal de Protecção Civil e Florestas, 

referindo: 

 
a) O potencial de risco que o uso/actividade coloca à envolvente; 

b) O potencial de dano no caso de o incêndio atingir a infraestrutura que suporta o 

uso/actividade; 

c) O grau de perigosidade da envolvente; e, 

d) As medidas de gestão de risco. 

 
3.9 - Declaração de compromisso contendo a garantia de que a faixa de gestão de 

combustível é realizada antes do início da obra, durante a sua execução e utilização, no 

cumprimento integral das medidas previstas no Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de Junho, 

na sua redacção actual, e seu Anexo e nas Recomendações para o efeito formuladas pela 

Comissão Municipal de Defesa da Floresta do Município de Silves (Anexo III). 

 
3.10 - Declaração do requerente com a indicação do uso actual do solo (Anexo V), 

acompanhada de registos fotográficos do local da intervenção. 

 

4. Elementos Instrutórios Específicos 

 
Para efeitos do n.º 11 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de Junho, na 

sua redacção actual, os processos administrativos a remeter à Comissão Municipal 

de Defesa da Floresta do Município de Silves devem ainda conter as seguintes peças 

escritas e desenhadas: 

 
Construção de novos edifícios destinados a utilizações exclusivamente agrícolas, 

pecuárias, aquícolas, piscícolas, florestais ou de exploração de recursos energéticos 

ou geológicos nas áreas classificadas no PMDFCI como de alta e muito alta 

perigosidade. 
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4.1 - A memória descritiva e justificativa nos termos previstos no ponto 1.1 dos elementos 

instrutórios gerais deverá adicionalmente descrever as seguintes condições: 

 
a) Inexistência de alternativa adequada de localização. 

 
b) Medidas de minimização do perigo de incêndio a adoptar pelo interessado, incluindo 

a faixa de gestão de 100 metros. 

 
c) Identificação das medidas relativas à contenção de possíveis fontes de ignição de 

incêndios nas edificações (projecto SCIE/fichas/medidas de autoprotecção, quando 

aplicável) e nos respectivos acessos, bem como a defesa e resistência das 

edificações à passagem do fogo. 

 
4.2. - A planta de localização, à escala 1:25.000, e planta cadastral, à escala 1:2.000, que 

deverão incluir a delimitação da totalidade da propriedade. 

 
4.3 - Extracto da cartografia de perigosidade de incêndio rural do PMDFCI, à escala 

1:25.000, com a delimitação da totalidade da propriedade. 

 
4.4 - Extracto da cartografia de perigosidade de incêndio rural do PMDFCI, à escala que se 

considere adequada, com a área de construção proposta. 

 
4.5 - Planta de enquadramento em ortofotomapa, com especificação da faixa de gestão de 

combustível de 100 metros de largura, nos termos da alínea c) do n.º 11 do artigo 16.º do 

Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de Junho, na sua redacção actual. 

 
4.6 - A planta de implantação deve incluir a área de intervenção de todos os edifícios a 

construir, incluindo cotas de afastamento às estremas, com a representação dos acessos e 

vias e respectivo dimensionamento e condições de utilização. 

 
4.7 - Certidão de deliberação de reconhecimento do interesse público municipal, emitida 

pela Câmara Municipal de Silves. 

 
4.8 - Declaração de compromisso contendo a garantia de que a faixa de gestão de 

segurança contra incêndios é realizada antes do início da obra, durante a sua execução e 

utilização, no cumprimento integral das medidas previstas no Decreto-Lei n.º 124/2006, de 

28 de Junho, na sua redacção actual, e seu Anexo e nas Recomendações para o efeito 
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formuladas pela Comissão Municipal de Defesa da Floresta do Município de Silves (Anexo 

III). 

 
4.9 - Análise de risco, a elaborar pelo Serviço Municipal de Protecção Civil e Florestas, 

referindo: 

 
a) O potencial de risco que o uso/actividade coloca à envolvente; 

b) O potencial de dano no caso de o incêndio atingir a infraestrutura que suporta o 

uso/actividade; 

c) O grau de perigosidade da envolvente; e, 

d) As medidas de gestão de risco. 

 
4.10 - Declaração do requerente em como os novos edifícios apenas serão ocupados e 

utilizados para o fim a que se destinam, conforme vier a constar de autorização de 

utilização, emitida nos termos e ao abrigo do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação 

(RJUE), comprometendo-se a não efectuar qualquer ocupação dos espaços construídos 

para fins habitacionais ou turísticos, ainda que associados à exploração (Anexo IV). 

 
4.11 - Declaração do requerente com a indicação do uso actual do solo (Anexo V), 

acompanhada de registos fotográficos do local da intervenção. 
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MUNICÍPIO DE SILVES  

Câmara Municipal de Silves  

 

 

ANEXO III 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

………………………………………………………………..…………… (Nome), contribuinte 

fiscal n.º ………….……….…, titular do bilhete de identidade/cartão de cidadão n.º 

…………………………., válido até ……/…./……, no âmbito do processo n.º ………......, 

referente ao ………………………………………………………………………………………., 

declaro, sob compromisso de honra, que antes do início das obras, assim como durante o 

período da sua execução e posterior utilização das edificações, cumprirei integralmente as 

medidas previstas no Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de Junho, na sua redacção actual, e 

respectivo Anexo, bem como as Recomendações formuladas pela Comissão Municipal de 

Defesa da Floresta do Município de Silves. 

 

Silves, …… de ………………………… de ………… 

 

……………………………..………… 

(Assinatura) 
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ANEXO IV 

 

DECLARAÇÃO 

 

………………………………………………………………..…………… (Nome), contribuinte 

fiscal n.º ………….……….…, titular do bilhete de identidade/cartão de cidadão n.º 

…………………………., válido até ……/…./……, no âmbito do processo n.º ………......, na 

qualidade de dono da obra, declaro, para efeitos do disposto na alínea d) do n.º 11 do 

artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de Junho, na sua redacção actual, que a(s) 

edificação(ões) a que respeita(m) o pedido de informação prévia / o pedido de licença / a 

comunicação prévia (riscar o que não interessa) para 

……………………………………………………………….. (designação do projecto), 

será(ão) ocupada(s) e utilizada(s) apenas para o fim a que se destina(m), conforme vier a 

constar da autorização de utilização emitida pelo Município de Silves, nos termos e ao 

abrigo do disposto no Regime Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE), 

comprometendo-se a não efectuar qualquer ocupação dos espaços construídos para fins 

habitacionais ou turísticos, ainda que associados à exploração. 

 

Silves, …… de ………………………… de ………… 

 

……………………………..………… 

(Assinatura) 
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ANEXO V 

 

DECLARAÇÃO 

 

………………………………………………………………..…………… (Nome), contribuinte 

fiscal n.º ………….……….…, titular do bilhete de identidade/cartão de cidadão n.º 

…………………………., válido até ……/…./……, no âmbito do processo n.º ………......, 

referente ao ………………………………………………………………………………………., e 

na qualidade de dono da obra, declaro,  para os devidos efeitos, que área do prédio rústico 

sito em ……………......, Freguesia/União de Freguesias de 

……………………………………, concelho de Silves, descrito na Conservatória do Registo 

Predial de Silves sob o n.º …………................., e inscrito na matriz predial rústica sob o 

artigo n.º ……..., da secção ………….., apresente o seguinte uso actual do solo: 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Silves, …… de ………………………… de ………… 

 

……………………………..………… 

(Assinatura)  


