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Esta alteração tem como principal objetivo a adequação e a adaptação 
do plano às novas dinâmicas de investimento sentidas no município.

O período inicial de sugestões decorrerá durante 15 dias contados 
a partir do 1.º dia útil após a publicação deste Aviso no Diário da 
República.

A fundamentação para a elaboração da alteração ao plano de pormenor 
contendo os termos de referência e a justificação para a não sujeitar a 
avaliação ambiental estratégica, irá estar disponível para consulta na 
sede do Município de Vagos e no site da Câmara Municipal de Vagos, 
em www.cm -vagos.pt.

As sugestões ou observações devem ser apresentadas por escrito até 
ao final do período referido, devidamente fundamentadas e entregues 
na Secção de Atendimento ao Público desta Câmara Municipal durante 
o horário normal de expediente (segunda a sexta feira, das 09.00 às 
16.00 horas), remetidas por correio dirigidas ao Presidente da Câmara 
Municipal de Vagos, Rua da Saudade, 3840 -420 Vagos ou por correio 
eletrónico para planeamento@cm -vagos.pt.

Quaisquer informações ou esclarecimentos poderão ser obtidos na 
Divisão de Planeamento e Obras Públicas da Câmara Municipal de 
Vagos durante o referido horário de expediente.

Para constar se lavrou o presente aviso e outros de igual teor, que vão 
ser afixados nos lugares públicos do costume e divulgados através do 
site do município e da comunicação social.

12 de abril de 2018. — O Presidente da Câmara, Dr. Silvério 
Regalado.

Deliberação
Venho, por este meio, informar que em reunião ordinária pública, 

realizada no dia 22 de março de 2017, a Câmara Municipal de Vagos 
deliberou, por unanimidade, dar início ao processo de elaboração da 
alteração ao Plano de Pormenor de São Sebastião, assim como não 
sujeitar a mesma a avaliação ambiental estratégica.

28 de março de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal de Vagos, 
Dr. Silvério Rodrigues Regalado.
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 Aviso n.º 5539/2018

Alteração ao Plano de Urbanização de Vagos
Dr. Silvério Rodrigues Regalado, Presidente da Câmara Municipal:
Torna público que a Câmara Municipal, em reunião ordinária pública 

de 22 de março de 2018, deliberou dar início ao processo de elaboração 
da alteração ao Plano de Urbanização de Vagos, nos termos das alíne-
as a) e b) do n.º 2 do artigo 115.º do Decreto -Lei n.º 80/2015, de 14 de 
maio, prevendo -se para a sua elaboração o prazo máximo de 15 meses.

Foi igualmente deliberado não sujeitar a elaboração da alteração ao 
plano a Avaliação Ambiental Estratégica, nos termos dos n.os 1 e 2 do 
artigo 120.º do mesmo diploma.

Esta alteração tem como principal objetivo potenciar o desenvol-
vimento e as dinâmicas instaladas e a instalar, alavancadas por uma 
política de reabilitação do centro da vila que encontra suporte nas novas 
necessidades em termos económicos e turísticos da sede do concelho.

A alteração irá incidir exclusivamente no regulamento do plano e não 
indo contra os objetivos gerais do plano de urbanização.

O período inicial de sugestões decorrerá durante 15 dias contados 
a partir do 1.º dia útil após a publicação deste Aviso no Diário da Re-
pública.

A fundamentação para a elaboração da alteração ao plano de pormenor 
contendo os termos de referência e a justificação para a não sujeitar a 
avaliação ambiental estratégica, irá estar disponível para consulta na 
sede do Município de Vagos e no site da Câmara Municipal de Vagos, 
em www.cm -vagos.pt.

As sugestões ou observações devem ser apresentadas por escrito até 
ao final do período referido, devidamente fundamentadas e entregues 
na Secção de Atendimento ao Público desta Câmara Municipal durante 
o horário normal de expediente (Segunda a Sexta -Feira, das 09.00 às 
16.00 horas), remetidas por correio dirigidas ao Presidente da Câmara 
Municipal de Vagos, Rua da Saudade, 3840 -420 Vagos ou por correio 
eletrónico para planeamento@cm -vagos.pt.

Quaisquer informações ou esclarecimentos poderão ser obtidos na 
Divisão de Planeamento e Obras Públicas da Câmara Municipal de 
Vagos durante o referido horário de expediente.

Para constar se lavrou o presente aviso e outros de igual teor, que vão 
ser afixados nos lugares públicos do costume e divulgados através do 
site do município e da comunicação social.

12 de abril de 2018. — O Presidente da Câmara, Dr. Silvério Re-
galado.

Deliberação
Venho, por este meio, informar que em reunião ordinária pública, 

realizada no dia 22 de março de 2018, a Câmara Municipal de Vagos 
deliberou, por unanimidade, dar inicio ao processo de elaboração da 
alteração ao Plano de Urbanização de Vagos, assim como não sujeitar 
a mesma a avaliação ambiental estratégica.

28 de março de 2018. — O Presidente da Câmara Municipal de Vagos, 
Dr. Silvério Rodrigues Regalado.
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 MUNICÍPIO DE VIANA DO CASTELO

Aviso n.º 5540/2018

Declaração de não caducidade do procedimento de elaboração 
do Plano de Intervenção em Espaço Rústico para Afife 

Carreço e Areosa e extensão de prazo para a sua conclusão
José Maria da Cunha Costa, Presidente da Câmara Municipal de 

Viana do Castelo, torna público que a Câmara Municipal deliberou 
na sua reunião de 29 de março de 2018 declarar a não caducidade do 
Plano de Intervenção em Espaço Rústico para Afife, Carreço e Areosa 
e autorizar a extensão do prazo pelo período de 24 meses conforme 
deliberação anexa.

13 de abril de 2018. — O Presidente da Câmara, José Maria da Cunha 
Costa.

Deliberação
Luís Filipe Neiva Marques, diretor do Departamento de Administração 

Geral da Câmara Municipal de Viana do Castelo:
Certifico, a requerimento verbal do Senhor Presidente desta Câmara 

Municipal e para uso exclusivo da mesma, que da minuta da ata da 
reunião ordinária desta mesma Câmara realizada no dia vinte e nove 
de março de 2018, consta a seguinte deliberação:

(13) Declaração de não Caducidade do Plano de Intervenção em 
Espaço Rústico — Afife, Carreço e Areosa: Pelo Vereador Luís Nobre 
foi apresentada a proposta que seguidamente se transcreve: “Propos-
ta — Declaração de não caducidade do Plano de Intervenção em Espaço 
Rústico para Afife, Carreço e Areosa — Em 30 de abril de 2015 a Câmara 
Municipal de Viana do Castelo deliberou iniciar o procedimento de 
elaboração do Plano de Intervenção em Espaço Rústico — PIER, para 
Afife, Carreço e Areosa. Até ao momento foram realizadas a participação 
pública, adjudicadas a elaboração de cartografia, de proposta de plano 
e avaliação ambiental estratégica, efetuada a caraterização da área, 
definida a estratégia e objetivos específicos, apresentados os fatores 
críticos para a decisão da avaliação ambiental estratégica, relatório de 
definição ambiental e recomendações ao projeto de plano, tendo sido 
realizadas reuniões setoriais com entidades com tutela sobre o processo 
de elaboração ou área de intervenção, agentes interessados no aproveita-
mento económico e complementadas com fóruns para apresentação dos 
elementos do plano acima descritos finalizados à data da sua realização. 
Devido à necessidade, identificada pela Direção Geral de Agricultura e 
Desenvolvimento Regional, de consulta prévia à Comissão de Acesso 
aos Documentos Administrativos, bem como um procedimento de ho-
mologação de cartografia moroso (prolongado pela insolvência da firma 
a quem foi adjudicada a elaboração e obtenção de homologação), os 
elementos relativos à cartografia das redes viária, drenagem, prédios 
e identificação dos proprietários do perímetro de emparcelamento e 
cartografia homologada, apenas foram obtidos em 26 de julho e 27 de 
abril de 2017, respetivamente, sendo esta última, a data a partir da qual 
existiam as condições mínimas para elaborar uma proposta sustentada 
passível de aprovação. O novo regime jurídico dos instrumentos de 
gestão territorial foi publicado em 14 de maio de 2015 e entrou em 
vigor 60 dias após publicação, determinando, nos termos do artigo 76.º, 
a caducidade do procedimento de elaboração dos planos municipais de 
ordenamento do território após o término do prazo estabelecido pela 
deliberação que determinou a sua elaboração. Face ao exposto e uma 
vez que o artigo 76.º determinou a caducidade do Plano de Interven-
ção em Espaço Rústico para Afife, Carreço e Areosa, proponho que a 
Câmara Municipal determine a não caducidade do Plano de forma a 
garantir a solidez das fases subsequentes, pelas razões acima invoca-
das, e autorize a extensão do prazo pelo período de 24 meses. (a) Luis 
Nobre.”. A Câmara Municipal deliberou aprovar a transcrita proposta 
e em consequência determinou a não caducidade do Plano de forma a 
garantir a solidez das fases subsequentes, pelas razões invocadas na trans-
crita proposta, autorizando a extensão do prazo pelo período de 24 me-
ses. Esta deliberação foi tomada por unanimidade estando presentes


