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RELATÓRIO DE ACTIVIDADES - 2012 

Pelouro do Urbanismo, Habitação e Infra-estruturas Municipais 

DMGUHT - Direcção Municipal de Gestão Urbanística, Habitação e 

Transportes (Gabinete Técnico) 

 

A DMGUHT apresenta um âmbito de intervenção que implica a gestão e continuidade de 

algumas obras e serviços, pelo que o presente relatório deve ser interpretado numa lógica de 

continuidade do último relatório apresentado no mês de Fevereiro de 2012 (segue documento 

em anexo). 

Ainda, dado a necessidade dos conteúdos serem trabalhados para integração num relatório 

final de atividades, o documento é apresentado de forma simplificada e resumida, mas 

contendo todas as informações pertinentes. 

 

Assim, são fornecidos as seguintes informações / dados para elaboração do relatório, 

referente a atividades e serviços realizados durante o ano de 2012: 

 

OBRAS / ARRANJOS URBANÍSTICOS: 

� Foi feita a adjudicação e dado início a construção do Cineteatro Municipal, Centro de 

Arte e Cultura e do Pavilhão Desportivo - Bom Sossego (IIª Fase);  

� Foram realizados obras no âmbito de melhoria das edificações e apoio na construção 

(reboco, construção de casas de banho, cobertura, carpintaria, construção de bases e 

novos compartimentos).  

o Sal Rei: Foram beneficiados nove (9) habitações; 

o Rabil: Foram beneficiados quatro (4) habitações; 

o Bofareira: Foram beneficiados três (3) habitações; 

o João Galego: Foi beneficiado uma (1) habitação; 

o Estância de Baixo: Foi beneficiado uma (1) habitação; 

� Foram feitas várias obras de reparação e melhorias nas Moradias Económicas;  

� Foi reabilitado e ampliado o Curral de Concelho da zona Norte; 
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� Construção de três (3) Fitnesspark, sendo dois (2) na Cidade de Sal Rei (Junto ao 

Estádio Municipal e Praia de Cabral) e um (1) no Rabil (junto ao Polivalente). 

� Obras de calcetamento de algumas Ruas de Bom Sossego (Norte). 

� Obras de calcetamento e drenagem de águas pluviais em três ruas de João Galego; 

� Construção de uma passadeira/quebra-mola junto a Igreja e Escola EBI de João Galego;  

� Reabilitação e melhoria de pinturas em vários canteeiros e separadores centrais em 

Sal Rei; 

� Construção de quebra-molas em Sal Rei, Bofareira e outras localidades (em 

elaboração).  

 

PROJECTOS / ARRANJOS URBANÍSTICOS: 

� Elaboração do novo projeto habitação social da Câmara Municipal a ser construído na 

zona de João Questão-Norte (antigo lote reservado a POP); 
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� Realizado o estudo-prévio do plano de requalificação/arranjo urbanístico do Centro 

Histórico da Cidade de Sal Rei (em elaboração). O estudo abrange a proposta de 

classificação patrimonial do edificado; 

 

� Realizado o estudo-prévio do plano/arranjo urbanístico da Praia de Diante; 

� Apoio na elaboração de “Projeto-Tipo” de arquitetura e estabilidade (foram 

elaborados neste ano até a presente data 45 “Projeto-Tipo”. 

� Entrega do Dossier final do PDM da Boa Vista e PDU de Sal Rei para aprovação em 

Assembleia Municipal. 

� Estão em fase de elaboração os seguintes projetos e ideias de intervenção: 

o Mercado de Bom Sossego; 

o Projetos de Detalhe do Plano de Requalificação do Bairro da Boa Esperança; 

o Arranjo Urbanísticos para instalação de Fitnesspark (outras localidades); 

o Campo Relva sintética “Debox ka Gadja” e “Rabil”; 

o Centro Turístico-Agropecuário do Norte. 

o Praça de Taxi; 

o Feira ao ar livre; 

o Arranjos urbanísticos diversos: estacionamentos, miradouros, praças, largos e 

outros. 
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SERVIÇOS: 

Os principais serviços produzidos pela DMGUHT registaram os seguintes valores: 

 

Quadro – Principais serviços realizados nos últimos 6 anos e em 2012 

DESIGNAÇÃO 
ANO 

TOTAL 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Projectos Aprovados 130 139 136 144 139 130 68 886 

Licença de Construção s/d s/d 211 109 46 159 102 627 

Plantas de Localização 375 381 965 358 322 308 309 3018 

Licença de Habitabilidade s/d s/d 46 48 39 43 45 221 

Lotes Vendidos s/d s/d 780 53 37 158 117 1145 

Escritura s/d s/d s/d s/d s/d s/d 81 81 

Propriedade Horizontal s/d s/d s/d 17 11 6 11 45 

Fonte: Gabinete Técnico. s/d - Sem dados. 

 

Gráfico - Evolução dos principais serviços nos últimos 3 anos 

 

 

Resumidamente, análise do gráfico apresentado evidencia os indícios de alguma dinâmica no 

sector da construção civil, alias, já notados e salientados no anterior relatório.  

Ainda a meio do ano de 2012 todos os serviços efetuados mostram uma crescente dinâmica, 

sendo de destacar a “Licença de Construção”, “Lotes Vendidos” e emissão de “Plantas de 

Localização”. 
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RESUME CONCLUSIVO: 

� Na lógica de continuidade do último relatório, podemos considerar que o resume 

conclusivo espelha as mesmas anotações e recomendações (documento anexo).  

� Contudo, é de salientar novamente pelo menos três desafios importantes: 

o O acompanhamento e conclusão dos projetos estruturantes em andamento 
(Cineteatro Municipal, Centro de Arte e Cultura, Pavilhão Desportivo de Bom 
Sossego), e preparação do arranque do projeto da Escola Profissional do Rabil. 

o Implementação do Cadastro e Fiscalização (essencialmente ligado a obras e 
contribuição e impostos). 

o Análise e Planeamento dos futuros projetos/planos, desde as suas 
aplicabilidades, importância, financiamentos, até ao cronograma de execução. 

Neste desafio, é de salientar como exemplo o encontro com a População de 
João Galego para socialização do Projecto Campo Relva sintética “Debox ka 
Gadja” e do Projeto Centro Turístico-Agropecuário do Norte. 

Uma estratégia e metodologia que merece continuidade, dado oportunidade 
de enriquecer os projetos com mais subsídios.  

� Os novos funcionamentos introduzidas nesta Direção tem provado e demostrado um 

eficiente serviço geral, desde análise e emissão de pareceres á avaliação dos projetos 

de arquitetura. 

� Outro ganho importante, prende-se com a aquisição do novo e moderno aparelho de 

topografia, que tem estado dinamicamente a trabalhar na implantação de lotes 

urbanos, implantação dos projetos e obras públicas (CMBV / AEB / MINISTÉRIOS) e que 

ainda pode ser aproveitado para prestação de serviços externos, como por exemplo 

nos levantamentos de terrenos rústicos e processos de legalização (algo a 

regulamentar visto não haver uma taxa e preço definido para este serviço). 

� Finalmente, é de referir algumas medidas estratégicas para o melhoramento dos 

serviços gerais da Direção, nomeadamente o reforço do gabinete técnico com um 

Arquiteto e Engenheiro residente, criação de um programa de cidadania urbana e 

implantação dum novo processo de disponibilização de solo para venda 

(Regulamento/ Áreas de Construção Prioritária/Aforramento, etc).  

Estas medidas serão alvo de análise aprofundada com a nova equipa municipal. 

Elaborado pela DMGUHT - Direcção Municipal de Gestão Urbanística, Habitação e 

Transportes (Gabinete Técnico).  

Sal Rei, 19 de Julho de 2012 
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IMAGENS (PROJETOS ESTRUTURANTES): 

 

 

 

 


