ACTA Nº 1 /2016
SESSÃO ORDINÁRIA PÚBLICA DA ASSEMBLEIA
MUNICIPAL DE ALVAIÁZERE, REALIZADA EM 29
DE FEVEREIRO DE 2016

---Aos vinte e nove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezasseis, nesta vila de
Alvaiázere, edifício dos Paços do Município, pelas dezassete horas e vinte minutos, reuniu-se
ordinariamente a Assembleia Municipal, tendo comparecido os senhores membros eleitos:
Álvaro Clemente Pinto Simões, José Tiago Guerreiro, Alzira Alves Ferreira da Silva, Carlos
Arménio Furtado Santos Faria, Acílio Dias Godinho, António Simões Ribeiro, Vítor Manuel
Rodrigues Simões de Sousa, Graça Maria Marques Brás Freitas Grácio, José Alves Castelão,
António Conceição Gonçalves, Manuel Joaquim Pereira Lourenço, Carlos Manuel Rosa da Graça,
José Nunes Rosa, Fernanda da Conceição dos Santos Fernandes de Sousa, Manuel Gonçalves e
ainda os Senhores Presidentes das Juntas de Freguesia de Almoster, Alvaiázere, Pelmá e Pussos
São Pedro. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Não compareceu à reunião Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Maçãs de D. Maria,
o qual apresentou a respetiva justificação, tendo a mesma sido aceite pela Mesa e a sua falta
justificada. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Do Executivo Municipal estiveram presentes a Senhora Presidente da Câmara Municipal,
Célia Margarida Gomes Marques, a Senhora Vice-Presidente, Sílvia Rodrigues Lopes e o Senhor
Vereador Francisco Agostinho Maria Gomes. -----------------------------------------------------------------Declarada aberta a sessão, pelo Senhor Presidente da Mesa, passou-se, então, ao PERÍODO
ANTES DA ORDEM DO DIA.------------------------------------------------------------------------------------ PONTO 1 - Discussão e votação da ata da reunião anterior: Pelo Senhor Presidente
da Mesa foi colocada à discussão a ata da reunião ordinária do dia 27 de novembro de 2015,
prescindindo-se a respetiva leitura por ter sido previamente enviada a todos os Membros da
Assembleia Municipal. Não tendo havido intervenções, o Senhor Presidente da Mesa colocou a
ata à votação, tendo a mesma sido aprovada por unanimidade. Em cumprimento do disposto
no n.º 3 do art.º 34.º do CPA, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, os
Senhores Deputados José Alves Castelão, Manuel Joaquim Pereira Lourenço e Presidente da
Junta de Freguesia de Pussos São Pedro, não participaram na aprovação da ata da reunião
ordinária pública de 27 de novembro de 2015, uma vez que não estiveram presentes na
reunião, tendo as respetivas faltas sido devidamente justificadas pela Assembleia Municipal; ------- Passou-se ao PONTO 2 – Apresentação de expediente: O Senhor Presidente da Mesa
deu conhecimento e colocou à disposição dos Senhores Deputados para consulta, toda a
correspondência recebida, minutas e atas das reuniões de Câmara, jornais e revistas; ------------

----- Seguidamente, passou-se ao PONTO 3 – Outros Assuntos: O Senhor Presidente da
Mesa informou que se encontrava aberto a discussão este ponto, tendo-se inscrito o Senhor
Deputado Acílio Godinho. ------------------------------------------------------------------------------------------ Tomando a palavra, o Senhor Deputado Acílio Godinho, começou por cumprimentar os
presentes, e de seguida, colocou a questão que, na sua opinião, não é mais do que uma
chamada de atenção para o fato de o Município de Alvaiázere no Índice de Transparência
Municipal agora publicado, estar a ocupar um lugar bastante abaixo do anterior, ou seja,
ocupava o 115.º lugar e desceu para o 176.º lugar, tendo apenas os concelhos de Castanheira
de Pera, Caldas da Rainha, Óbidos e Pedrógão Grande, do Distrito de Leiria, em lugares
inferiores no ranking global. O Senhor Deputado acrescentou ainda, não saber como é
elaborado este estudo, sabendo sim, que se refere à transparência de informação do Município
para o público, através do seu site, daí a sua chamada de atenção. -------------------------------------- O Senhor Presidente da Mesa agradeceu, tendo de seguida dado a palavra à Senhora
Presidente da Câmara Municipal. -------------------------------------------------------------------------------- No uso da palavra, a Senhora Presidente da Câmara Municipal cumprimentou a Mesa e os
Senhores Deputados. Referiu que a Câmara Municipal tem conhecimento do estudo efetuado
sobre o Índice de Transparência Municipal, sendo, para esta, uma preocupação. Informou que
ao ser recebida a abordagem se notaram algumas lacunas, pois o site contém informações que
vinham como não cumpridas, tendo, de imediato, sido apresentada uma contestação. Quanto
ao site e, porque a Câmara Municipal tem noção de que não é muito acessível, informou os
Senhores Deputados que está a ser revisto. ------------------------------------------------------------------- O Senhor Presidente da Mesa agradeceu e concluiu que a Câmara Municipal está atenta
ao problema, o que é de louvar; --------------------------------------------------------------------------------- Passou-se, de seguida, para o PONTO 4. Autorização Prévia no âmbito da Lei dos
Compromissos e Pagamentos em atraso (LCPA) – informação dos compromissos
plurianuais assumidos pela Câmara Municipal, para efeitos de aplicação da alínea c)
do n.º 1 do artigo 6.º da Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso (LCPA) –
Tomada de Conhecimento: O Senhor Presidente da Mesa, no uso da palavra, deu
conhecimento aos Senhores Deputados do assunto apresentado para este ponto, colocando-o à
discussão. A Assembleia Municipal tomou conhecimento e, não havendo inscritos, passou-se ao
ponto seguinte; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- PONTO 5. Declarações emitidas nos termos do disposto na alínea b) do n.º 1 do
art.º 15.º da Lei n.º 22/2015, de 17 de março – Tomada de Conhecimento: O Senhor
Presidente da Mesa, tomando a palavra, transmitiu aos Senhores Deputados o assunto exposto
neste ponto, tendo-o colocando à discussão. Não havendo inscritos a Assembleia Municipal
tomou conhecimento; --------------------------------------------------------------------------------------------- Passou-se, de seguida, para o PONTO 6. Lei n.º 64/2013, de 27 de agosto –
subvenções e benefícios – Tomada de Conhecimento: O Senhor Presidente da Mesa, no

uso da palavra, participou aos Senhores Deputados o assunto exposto neste ponto, tendo-o
colocando à discussão. Inscreveu-se o Senhor Deputado Acílio Godinho. -------------------------------- No uso da palavra, o Senhor Deputado Acílio Godinho, comentou a forma como o atual
Executivo está a cumprir a Lei e informou que o Grupo Municipal do Partido Socialista se
congratula por tal fato. -------------------------------------------------------------------------------------------- A Senhora Presidente da Câmara Municipal solicitou que fosse dada a palavra à Senhora
Técnica Superior Célia Ferreira, tendo o Senhor Presidente da Mesa aceite. ---------------------------- A Técnica Superior Célia Ferreira, tomando a palavra, informou a Assembleia Municipal
que a lei estava, desde que se tornou obrigatório, a ser cumprida e toda a informação estava
disponível no site. Este ano, acrescentou, foi dado novo corpo à apresentação, tornando mais
visível essa mesma informação. --------------------------------------------------------------------------------- Não havendo mais intervenções, a Assembleia Municipal tomou conhecimento; ------------------ Seguiu-se o PONTO 7. Instituto Nacional Estatística – Informação Personalizada
aos Municípios – Tomada de Conhecimento: O Senhor Presidente da Mesa, tomou a
palavra e transmitiu aos Senhores Deputados o assunto exposto neste ponto, tendo-o colocado
à discussão. Não havendo inscritos, a Assembleia Municipal tomou conhecimento. -------------------- O Senhor Presidente deu por encerrado o período antes da ordem do dia, passando de
imediato para o PERÍODO DA ORDEM DO DIA. ---------------------------------------------------------- PONTO 1. Informação escrita da Presidente da Câmara sobre a atividade do
Município, bem como da situação financeira, para cumprimento do disposto na
alínea Y) do n.º 1 do art.º 35.º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro: O Senhor
Presidente da Mesa deu conhecimento da informação escrita da Senhora Presidente da Câmara
Municipal sobre a atividade do Município, bem como da situação financeira, que considerou
bastante esclarecedora, colocando de seguida este ponto a discussão, tendo-se inscrito o
Senhor Deputado Carlos Faria. ----------------------------------------------------------------------------------- Tomando a palavra, o Senhor Deputado Carlos Faria informou que, face à informação
prestada pela Sr.ª Presidente, apenas pretendia expressar a sua satisfação por verificar que o
resumo da execução orçamental se situa, atualmente, na ordem dos 75%, quando
anteriormente andava, mais ou menos na ordem dos 35%, o que é de louvar. ------------------------ A Assembleia Municipal tomou conhecimento da informação;----------------------------------------- Passou-se para o PONTO 2. Regulamento - Projeto Alvaiázere Viva – Férias
Desportivas e Culturais; O Senhor Presidente da Mesa, no uso da palavra, informou os
Senhores Deputados que, nos termos e para efeitos do disposto nos artigos 100.º e 101.º,
ambos do Código do Procedimento Administrativo (CPA), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015,
de 07 de janeiro, este projeto de regulamento foi publicado na 2.ª Série do Diário da República
no dia 23 de outubro de 2015, 2.ª Série, n.º 208 – Aviso n.º 12347/2015, na página eletrónica
do Município de Alvaiázere e, ainda, publicitado por edital nos locais de estilo, durante um
período de 30 dias. No decurso deste período não foram apresentadas quaisquer reclamações
e/ou sugestões. A 16 de dezembro do ano transato, a Câmara Municipal, em reunião, aprovou,

por unanimidade, o Regulamento do projeto Alvaiázere Viva – Férias desportivas e culturais,
nos termos do disposto na línea k) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 setembro. ----- De seguida, o Senhor Presidente da Mesa deu como aberta a discussão sobre o assunto,
tendo-se inscrito o Sr. Deputado Acílio Godinho. ------------------------------------------------------------- Tomando a palavra, o Senhor Deputado Acílio Godinho louvou o fato do Município estar a
rever um conjunto de Regulamentos, que, na sua opinião e porque tem consultado o balcão
virtual do sítio da Câmara Municipal, dos cerca de 34 Regulamentos que aí se encontram,
alguns não passam de meros projetos de regulamentos da Câmara Municipal, sem a aprovação
da Assembleia Municipal, que por isso, não se tornam eficazes. Esta situação, na convicção do
Senhor Deputado, baralha quem consulta o site, não sabendo se na realidade estes se
encontram em vigor. Acrescentou que, mais uma vez, louva a iniciativa da Câmara Municipal
por estar a rever o seu site, algo que deveria ser feito com alguma frequência, e que não
acontecia, porquanto neste se podem encontrar, por exemplo, regulamentos em duplicado,
coimas em escudos, etc.. o que não deveria acontecer. O Senhor Deputado apresentou ainda a
sugestão, para que os editais publicitados no site, além do número, contenham também o
assunto e estejam atualizados. Em forma de conclusão, o Senhor Deputado advertiu da
importância da revisão de todo o site. -------------------------------------------------------------------------- O Senhor Presidente da Mesa agradeceu e, de seguida, deu a palavra à Senhora
Presidente da Câmara Municipal. -------------------------------------------------------------------------------- A Senhora Presidente da Câmara Municipal explicou à Assembleia Municipal ter noção da
desatualização do site, daí a preocupação do Executivo em que o mesmo seja revisto.
Acrescentou que alguns dos regulamentos publicitados, se encontram numa situação de não
cumprimento da legislação em vigor, sendo essa a razão da sua revisão. Informou ainda que
todos os regulamentos inseridos no balcão virtual estão legalmente aprovados. ----------------------- De seguida, o Senhor Presidente da Mesa deu a palavra ao Senhor Deputado Carlos Faria.
----- O Sr. Deputado Carlos Faria tomou a palavra para felicitar o projeto apresentado, que
apoia as crianças/adolescentes dos seis aos doze anos. Ao tomar conhecimento do projeto, uma
dúvida surgiu e pretendeu o esclarecimento: a Câmara Municipal oferece o almoço e o lanche
quando as atividades se prolongam pelo dia inteiro e o lanche quando só preenchem uma parte
do dia. Então o pagamento que tem de ser efetuado e a que se refere o regulamento, será para
as saídas previstas, perguntou. ---------------------------------------------------------------------------------- Perante esta questão, a Senhora Presidente da Câmara Municipal, afirmou que sim, que
era exclusivamente para as saídas. ----------------------------------------------------------------------------- Após estes esclarecimentos e, verificando não haver mais inscrições para uso da palavra,
o Senhor Presidente da Mesa colocou este ponto a votação, tendo sido aprovado por
unanimidade, o Regulamento - Projeto Alvaiázere Viva – Férias Desportivas e Culturais, para
efeitos do disposto na alínea g) do n.º 1 do art.º 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 setembro e em
consonância com o teor da deliberação da Câmara Municipal. -----------------------------------------

----- O Regulamento - Projeto Alvaiázere Viva – Férias Desportivas e Culturais, dá-se por
transcrito na presente ata, dela fazendo parte integrante, ficando em anexo à mesma um
exemplar. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A presente deliberação foi aprovada em minuta, nos termos dos n.ºs 3 e 4 do art.º 57.º da
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, tornando-se assim desde logo eficaz. ------------------------------ Seguiu-se o PONTO 3. Empreitada “Requalificação Urbana da Rua José Augusto
Martins Rangel – Seiceira e Ligações” – Afetação ao domínio público municipal alínea q) do n.º 1 do art.º 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual
redação: O Senhor Presidente da Mesa, no uso da palavra, apresentou o assunto respeitante
ao ponto em discussão, em que o Município de Alvaiázere beneficiou de uma candidatura
apoiada pelo FEDER, apresentada ao Regulamento Especifico Política nas Cidades – Parcerias
para a Regeneração Urbana, no âmbito do Programa Operacional Regional do Centro 20072013 QREN. O projeto da empreitada “Requalificação Urbana da Rua José Augusto Martins
Rangel – Seiceira e Ligações”, foi aprovado em reunião de Câmara Municipal do dia 22 de abril
de 2008, tendo a abertura de concurso, o programa de concurso e o competente caderno de
encargos sido aprovados em reunião de Câmara Municipal no dia 6 de maio de 2008. O projeto
referido pretendia requalificar toda esta faixa “urbana” que pelo seu tecido edificado
consolidado e pela sua relação visual orgânica, se assumia como um momento de chegada de
exceção ao interior e centro da vila onde se insere. O objeto do projeto consistia na análise e
intervenção do espaço público, mais concretamente, caracterização formal dos perfis dos
arruamentos e passeios, definição dos materiais de revestimento e pavimentações,
caracterização das zonas arborizadas, definição dos sistemas de iluminação pública, definição
do mobiliário urbano e da sinalética rodoviária, estudo do sistema de armazenamento e recolha
de lixos e das redes de infraestruturas na área abrangida pelo projeto e, ainda, a caracterização
das diferentes utilizações do espaço público, em especial zonas de estacionamento. A proposta
alcançada tinha por objetivo a valorização do espaço coletivo, da partilha e da melhoria da
qualidade de vida dos seus habitantes e fruidores, no sentido de incentivar ao uso do espaço
comum e da relação com o espaço exterior e relações humanas. Para a execução da obra supra
identificada, revelou-se indispensável ocupar algumas parcelas de terrenos, devidamente
identificadas
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doação/aquisição/expropriação, foi previamente deliberada em sede de reunião da Câmara
Municipal e cuja relação se segue: --------------------------------------------------------------------------Parcela 1: Parcela de terreno com 125,28m2 do prédio inscrito na matriz predial rústica sob o
artigo n.º 303 da freguesia e concelho de Alvaiázere, descrito Conservatória do Registo Predial
sob o n.º 918 da freguesia de Alvaiázere, propriedade de Município de Alvaiázere, com sede em
Praça do Município, 3250-100 Alvaiázere, e de José Rodrigues de Figueiredo, residente na Rua
Dr. Armando Narciso, n.º 12, 9500-185 Ponta Delgada – expropriação;------------------------------Parcela 2: Parcela de terreno com 96,91m2 do prédio inscrito na matriz predial rústica sob o
artigo n.º 302 da freguesia e concelho de Alvaiázere, não descrito Conservatória do Registo

Predial, propriedade de Fabrica da Igreja Paroquial de Alvaiázere, com sede em Alvaiázere doação; -------------------------------------------------------------------------------------------------------Parcela 3: Parcela de terreno com 111,34m2 do prédio inscrito na matriz predial rústica sob o
artigo n.º 301 da freguesia e concelho de Alvaiázere, descrito Conservatória do Registo Predial
sob o n.º 425 da freguesia de Alvaiázere, propriedade de Rui Serafim Silva Rodrigues Marques
Grácio, residente em Rua Villa Rominha, n.º 56, Casal Novo, 3250-370 Pussos, de Celestina
Maria Silva Rodrigues Marques Grácio Freitas Lagoa, residente em Rua Dona Virgínia Peres 54,
Cabaços, 3250-361 Pussos, e de José António Silva Rodrigues Marques Grácio, residente em
Cabaços, 3250 Pussos - doação; ---------------------------------------------------------------------------Parcela 4: Parcela de terreno com 93,55m2 do prédio inscrito na matriz predial rústica sob o
artigo n.º 300 da freguesia e concelho de Alvaiázere, não descrito Conservatória do Registo
Predial, propriedade de Maria de Lourdes Ferreira de Lonet Delgado e Oliveira, residente na Rua
Mouzinho Albuquerque, n.º 41, 4, 4490-409 Póvoa de Varzim - doação; ----------------------------Parcela 5: Parcela de terreno com 87,25m2 do prédio inscrito na matriz predial rústica sob o
artigo n.º 299 da freguesia e concelho de Alvaiázere, não descrito Conservatória do Registo
Predial, propriedade de Maria de Lourdes Ferreira de Lonet Delgado e Oliveira, residente na Rua
Mouzinho Albuquerque, n.º 41, 4, 4490-409 Póvoa de Varzim - doação;------------------------------Parcela 6: Parcela de terreno com 37,87m2 do prédio inscrito na matriz predial rústica sob o
artigo n.º 298 da freguesia e concelho de Alvaiázere, descrito Conservatória do Registo Predial
sob o n.º 4971 da freguesia de Alvaiázere, propriedade de José Rogério dos Santos Câncio,
residente em Rua 15 de maio, n.º 39, 3250-185 Alvaiázere, tendo como usufrutuária Olímpia
dos santos, residente na mesma morada - doação;------------------------------------------------------Parcela 8: Parcela de terreno com 131,89m2 do prédio inscrito na matriz predial rústica sob o
artigo n.º 292 da freguesia e concelho de Alvaiázere, não descrito Conservatória do Registo
Predial, propriedade de Francisco Caetano da Silva, residente na Rua António José Ferreira da
Silveira e Castro, n.º 2, 3250-120 Alvaiázere - doação;--------------------------------------------------Parcela 9: Parcela de terreno com 225,20m2 do prédio inscrito na matriz predial rústica sob o
artigo n.º 291 da freguesia e concelho de Alvaiázere, descrito Conservatória do Registo Predial
sob o n.º 1631 da freguesia de Alvaiázere, propriedade de Maria Alice Rego da Silveira e Castro,
residente na Rua Doutor António José de Almeida, n.º 287, 1.º esq., Santo António dos Olivais,
3000-045 Coimbra - doação;----------------------------------------------------------------------------------Parcela 11: Parcela de terreno com 46,68m2 do prédio inscrito na matriz predial urbana sob o
artigo n.º 983 da freguesia e concelho de Alvaiázere, descrito Conservatória do Registo Predial
sob o n.º 3756 da freguesia de Alvaiázere, propriedade do Município de Alvaiázere, com sede
em Praça do Município, 3250-100 Alvaiázere - identificada na planta parcelar;----------------------Parcela 12: Parcela de terreno com 47,19m2 do prédio inscrito na matriz predial rústica sob o
artigo n.º 289 da freguesia e concelho de Alvaiázere, descrito Conservatória do Registo Predial
sob o n.º 3757 da freguesia de Alvaiázere, propriedade do Município de Alvaiázere, com sede
em Praça do Município, 3250-100 Alvaiázere -identificada na planta parcelar;-----------------------

-Parcela 13: Parcela de terreno com 85,16m2 do prédio inscrito na matriz predial rústica sob o
artigo n.º 288 da freguesia e concelho de Alvaiázere, não descrito Conservatória do Registo
Predial, propriedade de Aida Silveira Marques Dourado – Cabeça de Casal da Herança, residente
na Rua dos Aviadores Gago Coutinho e Sacadura Cabral, n.º 6, 2.º dto, 2900-257 Setúbal doação;---------------------------------------------------------------------------------------------------------Parcela 14: Parcela de terreno com 290,42m2 do prédio inscrito na matriz predial rústica sob
o artigo n.º 13827 da freguesia e concelho de Alvaiázere, descrito Conservatória do Registo
Predial sob o n.º 3371 da freguesia de Alvaiázere, propriedade de Ema Gabriela Barreto Ferreira
Marques Martins, residente na Rua Afonso Costa, n.º 75, 3030-166 Coimbra - doação;------------Parcela 15: Parcela de terreno com 59,32m2 do prédio inscrito na matriz predial rústica sob o
artigo n.º 414 da freguesia e concelho de Alvaiázere, não descrito Conservatória do Registo
Predial, propriedade de Carlos Manuel da Silva Almeida, residente na Rua Alexandre Cabral, n.º
12, 4.º esq., Alto de Tercena, 2745-898 Queluz - doação;----------------------------------------------Parcela 16: Parcela de terreno com 65,70m2 do prédio inscrito na matriz predial rústica sob o
artigo n.º 142 da freguesia e concelho de Alvaiázere, descrito Conservatória do Registo Predial
sob o n.º 1684 da freguesia de Alvaiázere, propriedade de Rui Miguel Marques Simões,
residente na Rua 15 de maio, n.º 26, 3250-185 Alvaiázere - doação;----------------------------------Parcela 17: Parcela de terreno com 47,99m2 do prédio inscrito na matriz predial urbana sob o
artigo n.º 1413 da freguesia e concelho de Alvaiázere, descrito Conservatória do Registo Predial
sob o n.º 1623 da freguesia de Alvaiázere, propriedade de Etelvina Graça Peralta, residente na
Rua 15 de maio, n.º 22, 1.º, 3250-114 Alvaiázere - doação;--------------------------------------------Parcela 18: Parcela de terreno com 44,64m2 do prédio inscrito na matriz predial urbana sob o
artigo n.º 2081 da freguesia e concelho de Alvaiázere, descrito Conservatória do Registo Predial
sob o n.º 3692 da freguesia de Alvaiázere, propriedade de António Simões Brás, residente na
Rua 15 de maio, n.º 28, 3250-185 Alvaiázere - doação;-------------------------------------------------Parcela 19: Parcela de terreno com 87,79m2 do prédio inscrito na matriz predial urbana sob o
artigo n.º 1879 da freguesia e concelho de Alvaiázere, descrito Conservatória do Registo Predial
sob o n.º 272 da freguesia de Alvaiázere, propriedade de António Simões Brás, residente na
Rua 15 de maio, n.º 28, 3250-185 Alvaiázere - doação;-------------------------------------------------Parcela 21: Parcela de terreno com 5.366m2 do prédio inscrito na matriz predial rústica sob o
artigo n.º 285 da freguesia e concelho de Alvaiázere, descrito Conservatória do Registo Predial
sob o n.º 2924 da freguesia de Alvaiázere, propriedade do Município de Alvaiázere, com sede
em Praça do Município, 3250-100 Alvaiázere - identificada na planta parcelar;----------------------Parcela 22: Parcela de terreno com 557m2 do prédio inscrito na matriz predial urbana sob o
artigo n.º 1860 da freguesia e concelho de Alvaiázere, descrito Conservatória do Registo Predial
sob o n.º 2109 da freguesia de Alvaiázere, propriedade do Município de Alvaiázere, com sede
em Praça do Município, 3250-100 Alvaiázere - identificada na planta parcelar;----------------------Parcela 23: Parcela de terreno com 504m2 do prédio inscrito na matriz predial urbana sob o
artigo n.º 1861 da freguesia e concelho de Alvaiázere, descrito Conservatória do Registo Predial

sob o n.º 2108 da freguesia de Alvaiázere, propriedade do Município de Alvaiázere, com sede
em Praça do Município, 3250-100 Alvaiázere - identificada na planta parcelar;----------------------Parcela 24: Parcela de terreno com 27,00m2 do prédio inscrito na matriz predial urbana sob o
artigo n.º 1888 da freguesia e concelho de Alvaiázere, descrito Conservatória do Registo Predial
sob o n.º 2107 da freguesia de Alvaiázere, propriedade de António Marques Gomes, residente
na Rua das Forgas, n.º 21, Candal, 3250-026 Almoster - doação;-------------------------------------Parcela 25: Parcela de terreno com 75,87m2 do prédio inscrito na matriz predial urbana sob o
artigo n.º 1862 da freguesia e concelho de Alvaiázere, descrito Conservatória do Registo Predial
sob o n.º 2106 da freguesia de Alvaiázere, propriedade de José Ferreira Januário, residente na
Rua do Outeiro Alto, n.º 34, Candal, 3250-026 Almoster - doação;------------------------------------Parcela 26: Parcela de terreno com 75,87m2 do prédio inscrito na matriz predial urbana sob o
artigo n.º 1863 da freguesia e concelho de Alvaiázere, descrito Conservatória do Registo Predial
sob o n.º 2105 da freguesia de Alvaiázere, propriedade de José Ferreira Januário, residente na
Rua do Outeiro Alto, n.º 34, Candal, 3250-026 Almoster - doação;------------------------------------Parcela 27: Parcela de terreno com 147,79m2 do prédio inscrito na matriz predial rústica sob
o artigo n.º 258 da freguesia e concelho de Alvaiázere, não descrito Conservatória do Registo
Predial, propriedade de Ilda Mendes – Cabeça de Casal da Herança, residente na Rua Dr. Álvaro
Pinto Simões, n.º 21, Seiceira, 3250-167 Alvaiázere - doação;------------------------------------------Parcela 28: Parcela de terreno com 99,69m2 do prédio inscrito na matriz predial rústica sob o
artigo n.º 257 da freguesia e concelho de Alvaiázere, descrito Conservatória do Registo Predial
sob o n.º 3768 da freguesia de Alvaiázere, propriedade do Município de Alvaiázere, com sede
em Praça do Município, 3250-100 Alvaiázere - identificada na planta parcelar;----------------------Parcela 29: Parcela de terreno com 14,53m2 do prédio inscrito na matriz predial urbana sob o
artigo n.º 191 da freguesia e concelho de Alvaiázere, descrito Conservatória do Registo Predial
sob o n.º 3767 da freguesia de Alvaiázere, propriedade do Município de Alvaiázere, com sede
em Praça do Município, 3250-100 Alvaiázere - identificada na planta parcelar;----------------------Parcela 30: Parcela de terreno com 13,86m2 do prédio inscrito na matriz predial urbana sob o
artigo n.º 1547 da freguesia e concelho de Alvaiázere, descrito Conservatória do Registo Predial
sob o n.º 2618 da freguesia de Alvaiázere, propriedade do Município de Alvaiázere, com sede
em Praça do Município, 3250-100 Alvaiázere - identificada na planta parcelar;----------------------Parcela 31: Parcela de terreno com 31,81m2 do prédio inscrito na matriz predial urbana sob o
artigo n.º 192 da freguesia e concelho de Alvaiázere, descrito Conservatória do Registo Predial
sob o n.º 1790 da freguesia de Alvaiázere, propriedade do Município de Alvaiázere, com sede
em Praça do Município, 3250-100 Alvaiázere - identificada na planta parcelar;----------------------Parcela 32: Prédio inscrito na matriz predial urbana sob o artigo n.º 1335 da freguesia e
concelho de Alvaiázere, com uma área total de 38,80m2, descrito Conservatória do Registo
Predial sob o n.º 1876 da freguesia de Alvaiázere, propriedade do Município de Alvaiázere, com
sede em Praça do Município, 3250-100 Alvaiázere - identificada na planta parcelar;----------------

-Parcela 33: Prédio inscrito na matriz predial rústica sob o artigo n.º 255 da freguesia e
concelho de Alvaiázere, com uma área total de 190,00m2, descrito Conservatória do Registo
Predial sob o n.º 3679 da freguesia de Alvaiázere, propriedade do Município de Alvaiázere, com
sede em Praça do Município, 3250-100 Alvaiázere - identificada na planta parcelar;----------------Parcela 34: Parcela de terreno com 63,27m2 do prédio inscrito na matriz predial rústica sob o
artigo n.º 400 da freguesia e concelho de Alvaiázere, descrito Conservatória do Registo Predial
sob o n.º 2810 da freguesia de Alvaiázere, propriedade de Filipe de Jesus Batista, residente na
Rua da Pesqueira, n.º 4, 3250-106 Alvaiázere - doação;------------------------------------------------Parcela 35: Parcela de terreno com 67,00m2 do prédio inscrito na matriz predial rústica sob o
artigo n.º 397 da freguesia e concelho de Alvaiázere, descrito Conservatória do Registo Predial
sob o n.º 2113 da freguesia de Alvaiázere, propriedade de Lucindo da Silva Batista, residente
na rua Dr. Álvaro Pinto Simões, n.º 7, Seiceira, 3250-167 Alvaiázere, e de Leopoldino Jorge da
Silva – Cabeça de Casal da Herança, residente na Rua João de Meneses, n.º 12, 1, 1900-267
Lisboa - expropriação;---------------------------------------------------------------------------------------Parcela 36: Parcela de terreno com 62,56m2 do prédio inscrito na matriz predial rústica sob o
artigo n.º 253 da freguesia e concelho de Alvaiázere, descrito Conservatória do Registo Predial
sob o n.º 1875 da freguesia de Alvaiázere, propriedade de José Marques da Silva Veríssimo,
residente em Fonte de Freixo, 3250-148 Alvaiázere - doação;------------------------------------------Parcela 37: Parcela de terreno com 36,07m2 do prédio inscrito na matriz predial rústica sob o
artigo n.º 252 da freguesia e concelho de Alvaiázere, descrito Conservatória do Registo Predial
sob o n.º 1942 da freguesia de Alvaiázere, propriedade de José Marques da Silva Veríssimo,
residente em Fonte de Freixo, 3250-148 Alvaiázere - doação;-----------------------------------------Parcela 38: Parcela de terreno com 36,95m2 do prédio inscrito na matriz predial rústica sob o
artigo n.º 251 da freguesia e concelho de Alvaiázere, descrito Conservatória do Registo Predial
sob o n.º 189 da freguesia de Alvaiázere, propriedade de José Marques da Silva Veríssimo,
residente em Fonte de Freixo, 3250-148 Alvaiázere - doação;-----------------------------------------Parcela 39: Parcela de terreno com 72,53m2 do prédio inscrito na matriz predial rústica sob o
artigo n.º 250 da freguesia e concelho de Alvaiázere, descrito Conservatória do Registo Predial
sob o n.º 3103 da freguesia de Alvaiázere, propriedade de José Marques da Silva Veríssimo,
residente em Fonte de Freixo, 3250-148 Alvaiázere - doação;------------------------------------------Parcela 40: Parcela de terreno com 52,45m2 do prédio inscrito na matriz predial rústica sob o
artigo n.º 249 da freguesia e concelho de Alvaiázere, descrito Conservatória do Registo Predial
sob o n.º 3187 da freguesia de Alvaiázere, propriedade de José Marques da Silva Veríssimo,
residente em Fonte de Freixo, 3250-148 Alvaiázere - doação;------------------------------------------Parcela 41: Parcela de terreno com 68,85m2 do prédio inscrito na matriz predial rústica sob o
artigo n.º 248 da freguesia e concelho de Alvaiázere, descrito Conservatória do Registo Predial
sob o n.º 3188 da freguesia de Alvaiázere, propriedade de José Marques da Silva Veríssimo,
residente em Fonte de Freixo, 3250-148 Alvaiázere - doação;-----------------------------------------

-Parcela 42: Parcela de terreno com 1.993,43m2 do prédio inscrito na matriz predial rústica
sob o artigo n.º 247 da freguesia e concelho de Alvaiázere, descrito Conservatória do Registo
Predial sob o n.º 1741 da freguesia de Alvaiázere, propriedade do Município de Alvaiázere, com
sede em Praça do Município, 3250-100 Alvaiázere - Alvaiázere - identificada na planta parcelar;-Parcela 43: Prédio inscrito na matriz predial urbana sob o artigo n.º 1029 da freguesia e
concelho de Alvaiázere, com uma área total de 70,00m2, descrito Conservatória do Registo
Predial sob o n.º 1946 da freguesia de Alvaiázere, propriedade do Município de Alvaiázere, com
sede em Praça do Município, 3250-100 Alvaiázere - Alvaiázere - identificada na planta parcelar;-Parcela 44: Prédio inscrito na matriz predial rústica sob o artigo n.º 243 da freguesia e
concelho de Alvaiázere, com uma área total de 530,00m2, descrito Conservatória do Registo
Predial sob o n.º 1941 da freguesia de Alvaiázere, propriedade do Município de Alvaiázere, com
sede em Praça do Município, 3250-100 Alvaiázere - Alvaiázere - identificada na planta parcelar;-Parcela 45: Prédio inscrito na matriz predial urbana sob o artigo n.º 1258 da freguesia e
concelho de Alvaiázere, com uma área total de 100,00m2, descrito Conservatória do Registo
Predial sob o n.º 3677 da freguesia de Alvaiázere, propriedade do Município de Alvaiázere, com
sede em Praça do Município, 3250-100 Alvaiázere - Alvaiázere - identificada na planta parcelar;-Parcela 46: Prédio inscrito na matriz predial rústica sob o artigo n.º 242 da freguesia e
concelho de Alvaiázere, com uma área total de 370,00m2, descrito Conservatória do Registo
Predial sob o n.º 1869 da freguesia de Alvaiázere, propriedade do Município de Alvaiázere, com
sede em Praça do Município, 3250-100 Alvaiázere - Alvaiázere - identificada na planta parcelar;-Parcela 47: Prédio inscrito na matriz predial rústica sob o artigo n.º 241 da freguesia e
concelho de Alvaiázere, com uma área total de 380,00m2, descrito Conservatória do Registo
Predial sob o n.º 3030 da freguesia de Alvaiázere, propriedade do Município de Alvaiázere, com
sede em Praça do Município, 3250-100 Alvaiázere, propriedade do Município de Alvaiázere, com
sede em Praça do Município, 3250-100 Alvaiázere - Alvaiázere - identificada na planta parcelar;-Parcela 48: Parcela de terreno com 50,84m2 do prédio inscrito na matriz predial rústica sob o
artigo n.º 244 da freguesia e concelho de Alvaiázere, não descrito Conservatória do Registo
Predial, propriedade de Maria Benilde Lagoa Batista – Cabeça de Casal da Herança, residente
na Rua da Seiceira, n.º 51, Seiceira, 3250-167 Alvaiázere - doação;----------------------------------Parcela 49: Prédio inscrito na matriz predial rústica sob o artigo n.º 239 da freguesia e
concelho de Alvaiázere, com uma área total de 260,00m2, descrito Conservatória do Registo
Predial sob o n.º 3766 da freguesia de Alvaiázere, propriedade do Município de Alvaiázere, com
sede em Praça do Município, 3250-100 Alvaiázere - Alvaiázere - identificada na planta parcelar;-Parcela 50: Parcela de terreno com 168,35m2 do prédio inscrito na matriz predial rústica sob
o artigo n.º 234 da freguesia e concelho de Alvaiázere, não descrito Conservatória do Registo
Predial, propriedade de Maria Benilde Lagoa Batista – Cabeça de Casal da Herança, residente
na Rua da Seiceira, n.º 51, Seiceira, 3250-167 Alvaiázere - doação;----------------------------------Parcela 51: Parcela de terreno com 1.348,03m2 do prédio inscrito na matriz predial rústica
sob o artigo n.º 259 da freguesia e concelho de Alvaiázere, descrito Conservatória do Registo

Predial sob o n.º 2305 da freguesia de Alvaiázere, propriedade do Município de Alvaiázere, com
sede em Praça do Município, 3250-100 Alvaiázere - Alvaiázere - identificada na planta parcelar;-Parcela 52: Parcela de terreno com 1.650,00m2 do prédio inscrito na matriz predial rústica
sob o artigo n.º 267 da freguesia e concelho de Alvaiázere, não descrito Conservatória do
Registo Predial, propriedade de Heleno de Jesus Batista, residente na Rua da Pesqueira, n.º 12,
3250-106 Alvaiázere, e de Filipe de Jesus Batista, residente na Rua da Pesqueira, n.º 4, 3250106 Alvaiázere – aquisição - Alvaiázere - identificada na planta parcelar;----------------------------Parcela 53: Parcela de terreno com 145,86m2 do prédio inscrito na matriz predial rústica sob
o artigo n.º 266 da freguesia e concelho de Alvaiázere, descrito Conservatória do Registo
Predial sob o n.º 4327 da freguesia de Alvaiázere, propriedade do Município de Alvaiázere, com
sede em Praça do Município, 3250-100 Alvaiázere - Alvaiázere - identificada na planta parcelar;-Parcela 54: Parcela de terreno com 229,68m2 do prédio inscrito na matriz predial rústica sob
o artigo n.º 235 da freguesia e concelho de Alvaiázere, não descrito Conservatória do Registo
Predial, propriedade de Maria Benilde Lagoa Batista – Cabeça de Casal da Herança, residente
na Rua da Seiceira, n.º 51, Seiceira, 3250-167 Alvaiázere - doação;----------------------------------Parcela 55: Parcela de terreno com 540,42m2 do prédio inscrito na matriz predial urbana sob
o artigo n.º 1894 da freguesia e concelho de Alvaiázere, descrito Conservatória do Registo
Predial sob o n.º 2890 da freguesia de Alvaiázere, propriedade de Luís Miguel Mendes Lagoa da
Cunha, residente na Alameda Dom Afonso Henriques, n.º 27, 3.º esq., 1900-180 Lisboa expropriação;-------------------------------------------------------------------------------------------------Parcela 57: Parcela de terreno com 214,82m2 do prédio inscrito na matriz predial rústica sob
o artigo n.º 153 da freguesia e concelho de Alvaiázere, descrito Conservatória do Registo
Predial sob o n.º 4060 da freguesia de Alvaiázere, propriedade de Bernardino Alves da Maia,
residente na Seiceira, 3250-167 Alvaiázere – aquisição - Alvaiázere - identificada na planta
parcelar;-------------------------------------------------------------------------------------------------------Parcela 58: Parcela de terreno com 501,78m2 do prédio inscrito na matriz predial rústica sob
o artigo n.º 154 da freguesia e concelho de Alvaiázere, descrito Conservatória do Registo
Predial sob o n.º 1950 da freguesia de Alvaiázere, propriedade de Eduardo Marques, residente
na Rua da Quintinha, 3250-162 Alvaiázere - doação;----------------------------------------------------Parcela 59: Parcela de terreno com 609,00m2 do prédio inscrito na matriz predial rústica sob
o artigo n.º 155 da freguesia e concelho de Alvaiázere, descrito Conservatória do Registo
Predial sob o n.º 2234 da freguesia de Alvaiázere, propriedade de Fernando Lagoa Batista,
residente na Calçada Fonte da Seiceira, n.º 10, Seiceira, 3250 Alvaiázere – aquisição parcela;---Parcela 60: Parcela de terreno com 3.464,15m2 do prédio inscrito na matriz predial rústica
sob o artigo n.º 156 da freguesia e concelho de Alvaiázere, descrito Conservatória do Registo
Predial sob o n.º 3502 da freguesia de Alvaiázere, propriedade do Município de Alvaiázere, com
sede em Praça do Município, 3250-100 Alvaiázere - Alvaiázere - identificada na planta parcelar;-Parcela 61: Parcela de terreno com 564,75m2 do prédio inscrito na matriz predial rústica sob
o artigo n.º 158 da freguesia e concelho de Alvaiázere, não descrito Conservatória do Registo

Predial, propriedade de João de Almeida Simões, residente na Rua da Pesqueira, n.º 18, 3250106 Alvaiázere – Aquisição - Alvaiázere - identificada na planta parcelar;----------------------------Parcela 62: Parcela de terreno com 705,74m2 do prédio inscrito na matriz predial rústica sob
o artigo n.º 159 da freguesia e concelho de Alvaiázere, descrito Conservatória do Registo
Predial sob o n.º 2509 da freguesia de Alvaiázere, propriedade do Município de Alvaiázere, com
sede em Praça do Município, 3250-100 Alvaiázere - Alvaiázere - identificada na planta parcelar;-Parcela 63: Parcela de terreno com 281,45m2 do prédio inscrito na matriz predial rústica sob
o artigo n.º 160 da freguesia e concelho de Alvaiázere, não descrito Conservatória do Registo
Predial, propriedade de Lucindo da Silva Batista, residente na Rua Dr. Álvaro Pinto Simões, n.º
7, 3250-167 Alvaiázere – aquisição parcela;--------------------------------------------------------------Parcela 65: Parcela de terreno com 168,60m2 do prédio inscrito na matriz predial rústica sob
o artigo n.º 145 da freguesia e concelho de Alvaiázere, não descrito Conservatória do Registo
Predial, propriedade de João de Almeida Simões, residente na Rua da Pesqueira, n.º 18, 3250106 Alvaiázere - – Aquisição - Alvaiázere - identificada na planta parcelar;---------------------------Parcela 66: Parcela de terreno com 4.297,00m2 do prédio inscrito na matriz predial rústica
sob o artigo n.º 144 da freguesia e concelho de Alvaiázere, descrito Conservatória do Registo
Predial sob o n.º 3404 da freguesia de Alvaiázere, propriedade de Maria Fernanda Rodrigues
Antunes, residente na Rua Senhora da Orada, n.º 89, Cabaços, 3250-404 Rego da Murta –
aquisição de parcela de terreno - identificada na planta parcelar;--------------------------------------Parcela 70: Parcela de terreno com 187,87m2 do prédio inscrito na matriz predial rústica sob
o artigo n.º 5949 da freguesia de Pussos São Pedro do concelho de Alvaiázere, não descrito
Conservatória do Registo Predial, propriedade de Fernando Lagoa Batista, residente na Calçada
Fonte da Seiceira, n.º 10, Seiceira, 3250 Alvaiázere – aquisição - identificada na planta parcelar.
----- O Senhor Presidente da Mesa solicitou uma pequena explicação à Senhora Presidente da
Câmara Municipal sobre o assunto. ----------------------------------------------------------------------------- A Senhora Presidente informou os Senhores Deputados que a explicação a prestar se
remete para o trabalho desenvolvido pela Câmara Municipal na Rua José Augusto Martins
Rangel, estando em causa a aceitação das parcelas de terreno que foram necessárias para a
concretização da obra e que agora passaram para o domínio público, com a sua aprovação em
sede deste Órgão. -------------------------------------------------------------------------------------------------- Solicitou a palavra o Senhor Deputado Acílio Godinho para poder certificar se o que a
Assembleia Municipal iria aprovar era, afinal, o entendimento entre os dadores e o Município, o
que lhe foi confirmado, pela Senhora Presidente da Câmara Municipal. ---------------------------------- O Senhor Deputado José Castelão pediu a palavra e, informou que na sequência da
questão colocada pelo Senhor Deputado Acílio Godinho, apenas pretendia saber se havia algum
processo litigioso com alguma das parcelas a serem afetadas. -------------------------------------------- A Senhora Presidente da Câmara Municipal confirmou que todas as parcelas a serem
afetadas, ou seja a totalidade das parcelas necessárias para a concretização das obras

apresentadas, se encontram em total regularização, não havendo qualquer processo litigioso,
pois nesse caso, não se poderia colocar este ponto a votação. -------------------------------------------- Após estas intervenções, o Senhor Presidente da Mesa colocou a afetação ao domínio
público municipal - alínea q) do n.º 1 do art.º 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na
sua atual redação, das parcelas de terreno referentes à Empreitada “Requalificação Urbana da
Rua José Augusto Martins Rangel – Seiceira e Ligações”, a votação, tendo sido aprovado por
unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Os documentos relativos a este ponto, dão-se por transcritos na presente ata dela fazendo
parte integrante, ficando em anexo à mesma um exemplar. ----------------------------------------------- A presente deliberação foi aprovada em minuta, nos termos dos nºs 3 e 4 do art.º 92.º da
Lei nº169/99, de 18 de setembro, alterada e republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de
janeiro, tornando-se assim desde logo eficaz;----------------------------------------------------------------- De seguida, passou-se para o PONTO 4. Empreitada “Requalificação Urbana dos
Cabaços” – Afetação ao domínio público municipal - alínea q) do n.º 1 do art.º 25.º
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação: O Senhor Presidente da
Mesa, no uso da palavra, apresentou o assunto respeitante ao ponto em discussão, em que o
Município de Alvaiázere beneficiou de uma candidatura apoiada pelo FEDER, apresentada ao
Regulamento Especifico Ações de Valorização e Qualificação Ambiental, no âmbito do Programa
Operacional Regional do Centro 2007-2013 QREN. A abertura de concurso, o programa de
concurso e o competente caderno de encargos do projeto acima citado foram aprovados em
reunião de Câmara Municipal no dia 18 de março de 2008. Este projeto permitiu recuperar o
centro de Cabaços, localidade que se assume como determinante para o desenvolvimento do
concelho em consequência da sua localização geográfica (junta à Estrada Nacional 110) e por
ser um núcleo de referência para a população de todo o concelho. Esta intervenção visou o
embelezamento de uma zona envelhecida pelo passar do tempo, facilitou o acesso a Cabaços e
criou estruturas de apoio a todos aqueles que se deslocam a este aglomerado urbano para as
mais diversas situações. O projeto potenciou o desejo de visitar e usufruir dos diversos espaços
da povoação e, assim, os visitantes e habitantes encontram mais facilmente resposta para os
seus anseios e expectativas. A intervenção teve início no eixo da estrada nacional IC3, que liga
Tomar a Coimbra, atravessou o Centro de Cabaços e terminou no eixo da mesma estrada. Para
a execução da obra, revelou-se indispensável ocupar algumas parcelas de terrenos,
devidamente identificadas na planta parcelar da respetiva obra, cuja aceitação de
doação/aquisição/expropriação, foi previamente deliberada em sede de reunião da Câmara
Municipal e cuja relação se segue: ---------------------------------------------------------------------------Parcela 1: Parcela de terreno com 228,84m2, a desanexar do prédio inscrito na matriz predial
rústica sob o artigo n.º 8633 da freguesia de Pussos São Pedro, do concelho de Alvaiázere, não
descrito Conservatória do Registo Predial, propriedade de Maria Irene de Jesus Freitas Brás,
residente em Vale da Aveleira, 3250-394 Pussos - doação;---------------------------------------------

-Parcela 2: Parcela de terreno de 19,95m2 a desanexar do prédio inscrito na matriz predial
rústica sob o artigo n.º 4513 da freguesia de Pussos São Pedro, do concelho de Alvaiázere,
descrito na Conservatória do Registo Predial de Alvaiázere sob o n.º 905 da freguesia de
Pussos, propriedade de Mário dos Santos Prata residente em Rua Conselheiro José Eduarda
Simões Baião, 3250-373 Pussos - doação;----------------------------------------------------------------Parcela 3: Parcela de terreno com 70,00m2, a desanexar do prédio inscrito na matriz predial
rústica sob o artigo n.º 4509 da freguesia de Pussos São Pedro, do concelho de Alvaiázere e
descrito na Conservatória do Registo Predial de Alvaiázere sob o n.º 3079 da freguesia de
Pussos, propriedade António de Almeida Correia e Lucinda da Piedade Dias Marques, ambos
residentes na Travessa da Variante n.º 11, Cimo dos Cabaços, 3250-373 Pussos - expropriação;
-Parcela 5: Parcela de terreno com 35,37m2, a desanexar do prédio inscrito na matriz predial
rústica sob o artigo n.º 4505 da freguesia de Pussos São Pedro, do concelho de Alvaiázere,
descrito na Conservatória do Registo Predial de Alvaiázere sob o n.º 571 da freguesia de
Pussos, propriedade de Maria da Graça da Conceição Nunes, residente em Lieu Dit Gourin,
29860 Plabennec, França - doação;------------------------------------------------------------------------Parcela 6: Parcela de terreno com 45,21m2, a desanexar do prédio inscrito na matriz predial
rústica sob o artigo n.º 8687 da freguesia de Pussos São Pedro, do concelho de Alvaiázere,
descrito Conservatória do Registo Predial de Alvaiázere sob o n.º 824 da freguesia de Pussos,
propriedade de Abílio de Oliveira Carvalho, residente na Rua Conselheiro José Eduarda Simões
Baião, n.º 93, 3250-373 Pussos doação;-------------------------------------------------------------------Parcela 7: Parcela de terreno com 169,79m2, a desanexar do prédio inscrito na matriz predial
rústica sob o artigo n.º 4497 da freguesia de Pussos São Pedro, do concelho de Alvaiázere,
descrito Conservatória do Registo Predial de Alvaiázere sob o n.º 218 da freguesia de Pussos,
propriedade de Francisco Correia Dinis, residente na Rua Conselheiro José Eduarda Simões
Baião, n.º 69, 3250-373 Pussos - doação;-----------------------------------------------------------------Parcela 8: Parcela de terreno com 14,54m2, a desanexar do prédio inscrito na matriz predial
rústica sob o artigo n.º 4495 da freguesia de Pussos São Pedro, do concelho de Alvaiázere,
descrito Conservatória do Registo Predial de Alvaiázere sob o n.º 1367 da freguesia de Pussos,
propriedade de António da Silva Antunes, residente na Rua Conselheiro José Eduardo Simões
Baião, n.º 63, 3250-373 Pussos - doação;-----------------------------------------------------------------Parcela 14: Parcela de terreno com 43,58m2, a desanexar do prédio inscrito na matriz predial
rústica sob o artigo n.º 4479 da freguesia de Pussos São Pedro, do concelho de Alvaiázere,
descrito Conservatória do Registo Predial de Alvaiázere sob o n.º 798 da freguesia de Pussos,
propriedade de José Luís Alves de Carvalho, residente na Rua Professor José Maria Castelão,
n.º 1, 3250-115 Alvaiázere - doação;----------------------------------------------------------------------Parcela 15: Parcela de terreno com 38,27m2, a desanexar do prédio inscrito na matriz predial
urbana sob o artigo n.º 1247 da freguesia de Pussos São Pedro, do concelho de Alvaiázere, não
descrito Conservatória do Registo Predial de Alvaiázere, propriedade da Freguesia de Pussos,
com sede na Rua 15 de junho, n.º 22, Cabaços, 3250-350 Pussos - doação;------------------------

-Parcela 16: Parcela de terreno com 169,25m2 a desanexar do prédio inscrito na matriz predial
rústica sob o artigo n.º 2819 da freguesia de Pussos São Pedro, do concelho de Alvaiázere,
descrito Conservatória do Registo Predial de Alvaiázere sob o n.º 2 da freguesia de Rego da
Murta, propriedade de José Marques Grácio, S.A., com sede em Estrada “Via Lusitânia”, n.º
240, Apartado 1, Cabaços, 3251-907 Alvaiázere - doação;----------------------------------------------Parcela 17: Parcela de terreno com 89,42m2, a desanexar do prédio inscrito na matriz predial
rústica sob o artigo n.º 2817 da freguesia de Pussos São Pedro, do concelho de Alvaiázere,
descrito Conservatória do Registo Predial de Alvaiázere sob o n.º 323 da freguesia de Rego da
Murta, propriedade de Cabeça de Casal da Herança de Henrique Dias Marques residente na Rua
José Ribeiro de Carvalho, n.º 72, Cabaços, 3250-359 Pussos, de Cabeça de Casal da Herança
de José Carlos Carvalho Marques, residente na Rua José Ribeiro de Carvalho, n.º 74, Cabaços,
3250-359 Pussos, e de Luís Manuel de Oliveira Marques, residente na Rua José Ribeiro de
Carvalho, n.º 76, Cabaços, 3250-359 Pussos - doação;--------------------------------------------------Parcela 18: Parcela de terreno com 113,60m2 a desanexar do prédio inscrito na matriz predial
rústica sob o número 8494 da freguesia de Pussos São Pedro, descrito na Conservatória do
Registo Predial de Alvaiázere sob o n.º 615 da freguesia de Pussos, propriedade de Almiro
Ferreira da Silva Gomes, residente em Rua Cidade de Benguela, lote 544, 1800-073 Lisboa doação;---------------------------------------------------------------------------------------------------------Parcela 21: Parcela de terreno com 71,45m2, a desanexar do prédio inscrito na matriz predial
urbana sob o artigo n.º 2042 da freguesia de Pussos São Pedro, do concelho de Alvaiázere,
descrito Conservatória do Registo Predial de Alvaiázere sob o n.º 1450 da freguesia de Pussos,
propriedade de Benilde Flor Marques, residente na Rua do Carril, n.º 3, Carvalhal de Pussos,
3250-368 Pussos - doação;-----------------------------------------------------------------------------------Parcela 22: Parcela de terreno com 39,30m2, a desanexar do prédio inscrito na matriz predial
rústica sob o artigo n.º 8410 da freguesia de Pussos São Pedro, do concelho de Alvaiázere, não
descrito Conservatória do Registo Predial de Alvaiázere, propriedade de Irene Gomes, residente
na Rua José Eduardo Simões Baião, n.º 110, Cimo dos Cabaços, 3250-373 Pussos - doação;-----Parcela 23: Parcela de terreno com 42,70m2, a desanexar do prédio inscrito na matriz predial
rústica sob o artigo n.º 8409 da freguesia de Pussos São Pedro, do concelho de Alvaiázere,
descrito Conservatória do Registo Predial de Alvaiázere sob o n.º 1 da freguesia de Pussos,
propriedade de Carlos da Silva Santos, residente na Rua José Eduardo Simões Baião, n.º 114,
Cimo dos Cabaços, 3250-373 Pussos - doação;----------------------------------------------------------Parcela 24: Parcela de terreno com 24,60m2, a desanexar do prédio inscrito na matriz predial
rústica sob o artigo n.º 8408 da freguesia de Pussos São Pedro, do concelho de Alvaiázere,
descrito Conservatória do Registo Predial de Alvaiázere sob o n.º 2176 da freguesia de Pussos,
propriedade de Abílio Alves da Cruz, residente na Rua do Beco, n.º 7, Ferrarias, 3250-268
Maçãs de Dona Maria - doação;----------------------------------------------------------------------------Parcela 26: Parcela de terreno com 31,15m2, a desanexar do prédio inscrito na matriz predial
rústica sob o artigo n.º 5268 da freguesia de Pussos (extinta), do concelho de Alvaiázere,

descrito Conservatória do Registo Predial de Alvaiázere sob o n.º 1753 da freguesia de Pussos,
propriedade de Manuel de Abreu – Cabeça de Casal da Herança, residente em Cabaços, 3250387 Pussos - doação.--------------------------------------------------------------------------------------------- O Senhor Presidente da Mesa, no uso da palavra, informou os Senhores Deputados que se
encontrava aberta a discussão sobre este assunto. Não havendo inscrições, o Senhor Presidente
colocou a afetação ao domínio público municipal - alínea q) do n.º 1 do art.º 25.º da Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, das parcelas de terreno referentes à
Empreitada “Requalificação Urbana dos Cabaços” a votação, tendo sido aprovado por
unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Os documentos relativos a este ponto, dão-se por transcritos na presente ata dela fazendo
parte integrante, ficando em anexo à mesma um exemplar. ----------------------------------------------- A presente deliberação foi aprovada em minuta, nos termos dos nºs 3 e 4 do art.º 92.º da
Lei nº169/99, de 18 de setembro, alterada e republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de
janeiro, tornando-se assim desde logo eficaz;----------------------------------------------------------------- Seguidamente, passou-se para o PONTO 5. Empreitada “Requalificação Urbana –
Seiceira e Ligações – Farroio a Pussos” – Afetação no domínio público municipalalínea q) do n.º 1 do art.º 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual
redação: O Senhor Presidente da Mesa, no uso da palavra, apresentou o assunto respeitante
ao ponto em discussão, em que no âmbito da publicação do aviso para submissão de
candidaturas em contínuo – “Balcão do Empreendedor” (Mais Centro) – para investimentos
municipais em regime de aprovação condicionada, publicado a 2 de janeiro de 2014, o
executivo municipal decidiu, entre outras candidaturas, submeter a candidatura para a
empreitada de “Requalificação Urbana – Seiceira e Ligações – Farroio a Pussos”. O projeto da
empreitada citada foi aprovado em reunião de Câmara Municipal no dia 24 de fevereiro de
2014, assim como a abertura de concurso, o programa de concurso e o competente caderno de
encargos. O projeto referenciado insere-se em ambiente semirrural, com algumas habitações
adjacentes à estrada e desenvolve-se numa extensão total de 0,807 Km. O traçado baseou-se
fundamentalmente no existente, procedendo-se à demolição eventual de muros confinantes,
escavação e aterro de taludes para o alargamento da plataforma rodoviária existente. A
implementação deste projeto, tendo em conta as características da zona atravessada, visa
sobretudo o seguinte: ------------------------------------------------------------------------------------------A melhoria das condições de circulação e segurança rodoviária; --------------------------------------A correção do traçado atual, recorrendo-se ao trainelamento e redefinição da diretriz;------------Alargamento da plataforma rodoviária existente, dotando a via de um perfil transversal
uniforme;-------------------------------------------------------------------------------------------------------Dotar o lanço de características geométricas o mais possível homogéneas;-------------------------Conservação e manutenção da estrada existente;----------------------------------------------------------- O traçado baseou-se fundamentalmente no existente, procedendo-se à demolição eventual
de muros confinantes, escavação e aterro de taludes para o alargamento da plataforma

rodoviária existente. Ao traçado projetado foi-lhe conferido, em termos gerais, características
geométricas compatíveis com as exigências técnicas preconizadas para o tipo de via em estudo.
Para a execução da obra supra identificada, revelou-se indispensável ocupar algumas parcelas
de terrenos, devidamente identificados na planta parcelar da respetiva obra, cuja aceitação de
doação/aquisição, foi previamente deliberada em sede de reunião da Câmara Municipal e cuja
relação se segue: ----------------------------------------------------------------------------------------------Parcela 1: Parcela de terreno com 557,38m2, a desanexar do prédio inscrito na matriz predial
rústica sob o artigo n.º 5573 da freguesia de Pussos São Pedro, do concelho de Alvaiázere e
descrito na Conservatória do Registo Predial de Alvaiázere sob o n.º 1492 da freguesia de
Pussos, propriedade de António José Batista Dias e de Elisa Simões Martins Batista, casados sob
o regime da comunhão de adquiridos, ambos residentes na Rua Nossa Senhora da Ajuda, n.º
144, Ramalhal, 3250-422 Rego da Murta - doação;-------------------------------------------------------Parcela 2: Parcela de terreno com 256,16m2 a desanexar do prédio inscrito na matriz predial
rústica sob o artigo n.º 5575 da freguesia de Pussos São Pedro, concelho de Alvaiázere,
descrito na Conservatória do Registo Predial de Alvaiázere sob o n.º 202 da freguesia de
Pussos, propriedade de Maria José Ferreira de Carvalho, viúva, residente na Rua Visconde
Souzel, n.º 43, 3250-389 Pussos – aquisição – identificada na planta parcelar;----------------------Parcela 3: Parcela de terreno com 595,80m2 a desanexar do prédio inscrito na matriz predial
rústica sob o número 5577 da freguesia de Pussos São Pedro, não descrito na Conservatória do
Registo Predial de Alvaiázere, propriedade de Cabeça de Casal da Herança de Maria de Jesus,
residente em Rominha, 3250 Alvaiázere – aquisição – identificada na planta parcelar;-------------Parcela 4: Parcela de terreno com 35,48m2 a desanexar do prédio inscrito na matriz predial
rústica sob o número 5579 da freguesia de Pussos São Pedro do concelho de Alvaiázere, não
descrito na Conservatória do Registo Predial de Alvaiázere, propriedade de Cabeça de Casal da
Herança de José Silveira Lourenço, residente em Carrasqueiras, Alvaiázere - doação;--------------Parcela 5: Parcela de terreno com 290,96m2, a desanexar do prédio inscrito na matriz predial
rústica sob o artigo n.º 5761 da freguesia de Pussos São Pedro, do concelho de Alvaiázere,
descrito Conservatória do Registo Predial de Alvaiázere sob o n.º 3445 da freguesia de Pussos,
propriedade de João Luís Dourado Simões, residente na Urbanização Balcões da Caneira, Lote 3
R/C, Poente Norte, 3150-151 Condeixa-a-Nova, de António Jorge Dourado Simões, residente
Rua conselheiro José Eduardo Simões Baião, n.º 52, 3250-359 Pussos, de Manuel Simões
Valente, residente em 4, Rue Jean Mermoz-App. 0411-Esc.04 – 1.º Étage, Nemours, e de Lucília
Maria simões Valente dos Santos, residente em lugar de Cavadas, 3250-372 Pussos - doação;---Parcela 6: Parcela de terreno com 1.227,64m2 a desanexar do prédio inscrito na matriz
predial rústica sob o artigo n.º 5755 da freguesia de Pussos São Pedro, do concelho de
Alvaiázere e descrito na Conservatória do Registo Predial de Alvaiázere sob o n.º 1215 da
freguesia de Pussos, propriedade de Arlindo Batista Branco e a Maria José Ideias da Silva
Branco, casados sob o regime da comunhão geral, ambos residentes na Rua Dr. Francisco Sá
Carneiro, n.º 92, 3.º Porta 6, 2490-548 Ourém – aquisição - aquisição – identificada na planta

parcelar;----------------------------------------------------------------------------------------------------------Parcela 7: Parcela de terreno com 225,48m2 a desanexar do prédio inscrito na matriz predial
rústica sob o artigo n.º 5757 da freguesia de Pussos São Pedro, do concelho de Alvaiázere,
descrito Conservatória do Registo Predial de Alvaiázere sob o n.º 79 da freguesia de Pussos,
propriedade de Cabeça de Casal da herança de Lucília Silveira Joaquim, residente em Rua Santa
Casa da Misericórdia, lote 6, 1.º esq, Vale Sepal, 2415-785 Leiria – aquisição - aquisição –
identificada na planta parcelar;-------------------------------------------------------------------------------Parcela 9: Parcela de terreno com 365,23m2 a desanexar do prédio inscrito na matriz predial
rústica sob o artigo n.º 5747 da freguesia de Pussos São Pedro, concelho de Alvaiázere, não
descrito na Conservatória do Registo Predial, propriedade de João de Almeida Simões, residente
em Rua da Pesqueira, n.º 18, 3250-106 Alvaiázere – aquisição - aquisição – identificada na
planta parcelar;-------------------------------------------------------------------------------------------------Parcela 10: Parcela de terreno com 652,66m2 a desanexar do prédio inscrito na matriz predial
rústica sob o artigo n.º 5743 da freguesia de Pussos São Pedro, concelho de Alvaiázere e
descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 1864 da freguesia de Pussos,
propriedade de Arménio Simões da Silveira, casado com Maria do Céu Antunes Dias Rosa
Silveira, sob o regime da comunhão de adquiridos, ambos residentes em Rua B, Lote 6, Quinta
do Funchalinho, 2825-048 Caparica – aquisição - aquisição – identificada na planta parcelar;----Parcela 11: Parcela de terreno com 1.837,13m2 a desanexar do prédio inscrito na matriz
predial rústica sob o artigo n.º 5741 da freguesia de Pussos São Pedro, concelho de Alvaiázere,
descrito na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 1316 da freguesia de Pussos,
propriedade de José Simões Craveiro (3/4), residente em Rua das Fresias, Bloco 59, n.º 7,
Bairro Petrogal, 2695-450 Bobadela e de Bola Gigante – Compra e Venda de Imóveis
Unipessoal, Ld.ª (1/4), com sede em Rua Polibio Gomes dos Santos, n.º 3, 1.º, Fogueteiro,
2845-381 Amora – aquisição - aquisição – identificada na planta parcelar;---------------------------Parcela 12: Parcela de terreno com 230,56m2 a desanexar do prédio inscrito na matriz predial
rústica sob o número 5791 da freguesia de Pussos São Pedro do concelho de Alvaiázere,
descrito na Conservatória do Registo Predial de Alvaiázere sob o n.º 3040 da freguesia de
Pussos, propriedade de Armindo Marques Ribeiro de Carvalho, residente na Rua dos Templários,
n.º 63, na freguesia de Pussos São Pedro do concelho de Alvaiázere - doação;---------------------Parcela 13: Parcela de terreno com 313,51m2 a desanexar do prédio inscrito na matriz predial
rústica sob o número 5667 da freguesia de Pussos São Pedro do concelho de Alvaiázere,
descrito na Conservatória do Registo Predial de Alvaiázere sob o n.º 2845 da freguesia de
Pussos, propriedade de Maria Amália Ferreira Simões, residente na Rua Gonçalves Crespo, 1
cave esq., na freguesia de Linda-a-Velha, do concelho de Oeiras - doação;--------------------------Parcela 14: Parcela de terreno com 326,04m2 a desanexar do prédio inscrito na matriz predial
rústica sob o número 5669 da freguesia de Pussos São Pedro do concelho de Alvaiázere, não
descrito na Conservatória do Registo Predial de Alvaiázere, propriedade de Cabeça de Casal da
Herança de José Silveira Lourenço, residente em Carrasqueiras, Alvaiázere, e de Fernando da

Silva Miguel, residente em Carrasqueiras, Alvaiázere - doação;-----------------------------------------Parcela 15: Parcela de terreno com 301,16m2 a desanexar do prédio inscrito na matriz predial
rústica sob o número 15 da freguesia de Pussos São Pedro do concelho de Alvaiázere, descrito
na Conservatória do Registo Predial de Alvaiázere sob o n.º 285 da freguesia de Pussos,
propriedade de Arlindo Henriques Marques, residente em Quintinha, da freguesia de Alvaiázere
- doação;---------------------------------------------------------------------------------------------------------Parcela 16: Parcela de terreno com 412,04m2, do prédio rústico inscrito na matriz predial sob
o número 5673 na freguesia de Pussos São Pedro do concelho de Alvaiázere, descrito na
Conservatória do Registo Predial de Alvaiázere sob o n.º 286 da freguesia de Pussos,
propriedade de Emídio Joaquim, residente em Casal Novo, da freguesia de Pussos São Pedro doação;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Parcela 17: Parcela de terreno de 227,04m2 a desanexar do prédio inscrito na matriz predial
rústica sob o artigo n.º 5689 da freguesia de Pussos São Pedro, do concelho de Alvaiázere,
descrito na Conservatória do Registo Predial de Alvaiázere sob o n.º 1606 da freguesia de
Pussos, propriedade de Maria Jacinta Gonçalves residente em Portela do Brás, 3250 Pussos doação;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Parcela 19: Parcela de terreno com 205,12m2, a desanexar do prédio inscrito na matriz
predial rústica sob o artigo n.º 5693 da freguesia de Pussos São Pedro, do concelho de
Alvaiázere, não descrito na Conservatória do Registo Predial de Alvaiázere, propriedade de
Maria Guiomar Furtado Simões Serpa e Oliveira residente na Rua Portas da Vila, n.º 24, Fonte
do Freixo, 3250-148 Alvaiázere - doação;------------------------------------------------------------------Parcela 20: Parcela de terreno com 1.245,96m2, a desanexar do prédio inscrito na matriz
predial rústica sob o artigo n.º 5695 da freguesia de Pussos São Pedro, do concelho de
Alvaiázere, descrito Conservatória do Registo Predial de Alvaiázere sob o n.º 2537 da freguesia
de Pussos, propriedade de Filipe de Jesus Batista, residente na Rua da Pesqueira, n.º 4, 3250106 Alvaiázere - doação;---------------------------------------------------------------------------------------Parcela 21: Parcela de terreno com 829,93m2, do prédio rústico inscrito na matriz predial sob
o número 5739, sito em Rego de Água, freguesia de Pussos São Pedro do concelho de
Alvaiázere, omisso na Conservatória do Registo Predial de Alvaiázere, que possui uma área total
de 2.050,00m2, propriedade de Luís Estanislau Ramos Batista, residente em Rua Dr. Coutinho
Pais, n.º 133, Algueirão, 2725-692 Mem Martins - doação;----------------------------------------------Parcela 22: Parcela de terreno com 678,64m2 a desanexar do prédio inscrito na matriz predial
rústica sob o número 5949 da freguesia de Pussos São Pedro, não descrito na Conservatória do
Registo Predial de Alvaiázere, propriedade de Fernando Lagoa Batista, casado com Rosa
Marques Simões, sob o regime da comunhão geral, ambos residentes na Calçada Fonte da
Seiceira, n.º 8, Seiceira, 3250-167 Alvaiázere – aquisição - aquisição – identificada na planta
parcelar.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- O Senhor Presidente da Mesa, no uso da palavra, informou os Senhores Deputados que se
encontrava aberta a discussão sobre este assunto. Não havendo inscrições, o Senhor Presidente

colocou a afetação ao domínio público municipal - alínea q) do n.º 1 do art.º 25.º da Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, das parcelas de terreno referentes à
Empreitada “Requalificação Urbana – Seiceira e Ligações – Farroio a Pussos” a votação, tendo
sido aprovado por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------- Os documentos relativos a este ponto, dão-se por transcritos na presente ata dela fazendo
parte integrante, ficando em anexo à mesma um exemplar. ----------------------------------------------- A presente deliberação foi aprovada em minuta, nos termos dos nºs 3 e 4 do art.º 92.º da
Lei nº169/99, de 18 de setembro, alterada e republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de
janeiro, tornando-se assim desde logo eficaz;----------------------------------------------------------------- Seguiu-se o PONTO 6. Empreitada “Melhoria da via de ligação do Concelho de
Ferreira do Zêzere por Portela do Brás (E.M. 520)” – Afetação ao domínio público
municipal - alínea q) do n.º 1 do art.º 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro,
na sua atual redação: O Senhor Presidente da Mesa, no uso da palavra, apresentou o
assunto respeitante ao ponto em discussão, em que no âmbito da publicação do aviso para
submissão de candidaturas em contínuo – “Balcão do Empreendedor” (Mais Centro) – para
investimentos municipais em regime de aprovação condicionada, publicado a 2 de janeiro de
2014, o executivo municipal decidiu, entre outras candidaturas, submeter a candidatura para a
empreitada de “Melhoria da via de ligação do Concelho de Ferreira do Zêzere por Portela do
Brás (E.M. 520)”. O projeto da empreitada citada foi aprovado em reunião de Câmara Municipal
do dia 28 de julho de 2014, assim como a abertura de concurso, o programa de concurso e o
competente caderno de encargos. A intervenção a levar a efeito, pelo projeto acima
mencionado, desenvolve-se ao longo de duas ruas principais, a primeira das quais diz respeito
ao troço inicial da E.M.520, o qual permite ligação à rua José Ribeiro de Carvalho e a segunda a
um troço da atual rua D. Virgínia Peres e a parte da E.M.520. Ambas caracterizam-se por
apresentarem uma plataforma extremamente heterogénea, com larguras de faixa de rodagem
reduzidas, dificultando a capacidade de resposta às solicitações viárias, nomeadamente na
presença de veículos pesados. Por outro lado, com se tratam de ruas de atravessamento em
ambiente urbano, salienta-se a ausência de passeios que comportem a circulação pedonal,
determinando que estes utilizadores recorram à plena via para efetuar as suas deslocações.
Este aspeto está condicionado pela presença de um edificado que se desenvolveu na
proximidade imediata da faixa de rodagem, no entanto, o projeto acima mencionado apresenta
soluções corretivas, tendo em vista a melhor adequação deste troço específico à vida
quotidiana. Importa ainda destacar o elevado estado de degradação e a deficiente conservação
a que estas ruas têm estado sujeitas, com patologias evidentes, e que se manifestam sob a
forma de fendas (longitudinais, transversais e “pele de crocodilo”), cavados de rodeiras,
peladas, fenómenos de degradação superficial e fundamentalmente, deformações, do tipo de
abatimentos e ondulações. As causas das patologias enunciadas são de origem diversa, no
entanto, urge adotar medidas corretivas, apostando numa estrutura de pavimento capaz de
responder às solicitações expectáveis. Para a execução da obra supra identificada, revelou-se

indispensável ocupar algumas parcelas de terrenos, devidamente identificados na planta
parcelar da respetiva obra, cuja aceitação de doação/aquisição, foi previamente deliberada em
sede de reunião da Câmara Municipal e cuja relação se segue: ----------------------------------------Parcela 1: Parcela de terreno com 474,05m2 a desanexar do prédio inscrito na matriz predial
rústica sob o artigo n.º 2819 da freguesia de Pussos São Pedro, do concelho de Alvaiázere,
descrito Conservatória do Registo Predial de Alvaiázere sob o n.º 2 da freguesia de Rego da
Murta, propriedade de José Marques Grácio, S.A., com sede em Estrada “Via Lusitânia”, n.º
240, Apartado 1, Cabaços, 3251-907 Alvaiázere - doação;-----------------------------------------------Parcela 2: Parcela de terreno com 93,65m2, a desanexar do prédio inscrito na matriz predial
rústica sob o artigo n.º 8491 da freguesia de Pussos São Pedro, do concelho de Alvaiázere,
descrito Conservatória do Registo Predial de Alvaiázere sob o n.º 611 da freguesia de Pussos,
propriedade de Maria Natália da Silva Gomes Rodrigues Fernandes residente na Rua Cidade de
Benguela, n.º 544, Santa Maria dos Olivais, 1800-073 Lisboa - doação;-------------------------------Parcela 3: Parcela de terreno de 44,52m2 a desanexar do prédio inscrito na matriz predial
rústica sob o artigo n.º 8477 da freguesia de Pussos São Pedro, do concelho de Alvaiázere,
omisso na Conservatória do Registo Predial de Alvaiázere, propriedade de Cabeça de Casal da
Herança de Emília Maria dos Santos – Maria Fernanda dos Santos Balas – residente na Rua
Bernardino José de Carvalho, n.º 33, Cabaços, 3250-352 Pussos – aquisição – identificada na
planta parcelar;------------------------------------------------------------------------------------------------Parcela 4: Parcela de terreno de 217,61m2 a desanexar do prédio inscrito na matriz predial
rústica sob o artigo n.º 6264 da freguesia de Pussos São Pedro, do concelho de Alvaiázere,
descrito na Conservatória do Registo Predial de Alvaiázere sob o n.º 680 da freguesia de Rego
da Murta, propriedade de MacoCabaços, Materias e Construção, Lda., com sede em Rua José
Ribeiro de Carvalho, n.º 100, Cabaços, 3250-359 Pussos - doação;-----------------------------------Parcela 5: Parcela de terreno com 106,51m2, a desanexar do prédio inscrito na matriz predial
rústica sob o artigo n.º 8492 da freguesia de Pussos São Pedro, do concelho de Alvaiázere,
descrito Conservatória do Registo Predial de Alvaiázere sob o n.º 1337 da freguesia de Pussos,
propriedade de Cabeça de Casal da Herança de Henrique Dias Marques – Maria Aurora Oliveira
Carvalho Marques – residente na Rua José Ribeiro de Carvalho, n.º 72, Cabaços, 3250-359
Pussos - doação; ---------------------------------------------------------------------------------------------Parcela 6: Parcela de terreno com 182,9m2, a desanexar do prédio inscrito na matriz predial
rústica sob o artigo n.º 2817 da freguesia de Pussos São Pedro, do concelho de Alvaiázere,
descrito Conservatória do Registo Predial de Alvaiázere sob o n.º 323 da freguesia de Rego da
Murta, propriedade de Cabeça de Casal da Herança de Henrique Dias Marques residente na Rua
José Ribeiro de Carvalho, n.º 72, Cabaços, 3250-359 Pussos, de Cabeça de Casal da Herança
de José Carlos Carvalho Marques, residente na Rua José Ribeiro de Carvalho, n.º 74, Cabaços,
3250-359 Pussos, e de Luís Manuel de Oliveira Marques, residente na Rua José Ribeiro de
Carvalho, n.º 76, Cabaços, 3250-359 Pussos - doação;-------------------------------------------------

-Parcela 7: Parcela de terreno com 236,80m2 a desanexar do prédio inscrito na matriz predial
rústica sob o artigo n.º 2809 da freguesia de Pussos São Pedro, do concelho de Alvaiázere,
descrito Conservatória do Registo Predial de Alvaiázere sob o n.º 663 da freguesia de Rego da
Murta, propriedade de José Marques Grácio, S.A., com sede em Estrada “Via Lusitânia”, n.º
240, Apartado 1, Cabaços, 3251-907 Alvaiázere - doação;----------------------------------------------Parcela 8: Parcela de terreno com 113,60m2, a desanexar do prédio inscrito na matriz predial
urbana sob o artigo n.º 1664 da freguesia de Pussos São Pedro, do concelho de Alvaiázere,
descrito Conservatória do Registo Predial de Alvaiázere sob o n.º 1796 da freguesia de Rego da
Murta, propriedade de João Freitas Santos e Oliveira residente em Rua da Junqueira n.º 19, Vila
Verde, 3025-405 Lamarosa, de Cabeça de Casal da Herança de Lídia da Conceição Freitas e
Oliveira – Fernando Freitas Antunes – residente em Brasileira, 2240-205 Beco, de Paula Cristina
Santos Gomes Marques, residente em Rua José Ribeiro de Carvalho, n.º 74, Cabaços, 3250-359
Pussos e de Joaquim Agostinho Santos Gomes, residente em Rua Casal Agostinho Alves, n.º
109, Outeiro, 3250-274 Maçãs de Dona Maria - doação.---------------------------------------------------- O Senhor Presidente da Mesa, no uso da palavra, informou os Senhores Deputados que se
encontrava aberta a discussão sobre este ponto. Não havendo inscrições, o Senhor Presidente
colocou a afetação ao domínio público municipal - alínea q) do n.º 1 do art.º 25.º da Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, das parcelas de terreno referentes à
Empreitada “Melhoria da via de ligação do Concelho de Ferreira do Zêzere por Portela do Brás
(E.M. 520)” a votação, tendo sido aprovado por unanimidade. -------------------------------------------- Os documentos relativos a este ponto, dão-se por transcritos na presente ata dela fazendo
parte integrante, ficando em anexo à mesma um exemplar. ----------------------------------------------- A presente deliberação foi aprovada em minuta, nos termos dos nºs 3 e 4 do art.º 92.º da
Lei nº169/99, de 18 de setembro, alterada e republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de
janeiro, tornando-se assim desde logo eficaz;----------------------------------------------------------------- De

seguida,

foi

apresentado

o

PONTO

7.

Empreitada

“Ligação

entre

o

Entroncamento do Cemitério e Vendas (Estrada do Marcão)” – Afetação ao domínio
público municipal - alínea q) do n.º 1 do art.º 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro, na sua atual redação: O Senhor Presidente da Mesa, no uso da palavra,
apresentou o assunto respeitante ao ponto em discussão, em que no âmbito da publicação do
aviso para submissão de candidaturas em contínuo – “Balcão do Empreendedor” (Mais Centro)
– para investimentos municipais em regime de aprovação condicionada, publicado a 2 de
janeiro de 2014, o executivo municipal decidiu, entre outras candidaturas, submeter a
candidatura para a empreitada de “Ligação entre o Entroncamento do Cemitério e Vendas
(Estrada do Marcão)”. O projeto da empreitada acima citada foi aprovado em reunião de
Câmara Municipal no dia 7 de dezembro de 2010, assim como a abertura de concurso, o
programa de concurso e o competente caderno de encargos. Este troço insere-se em ambiente
rural e tem uma extensão total de 0,654 km. A implementação deste projeto, tendo em conta
as características das zonas atravessadas em que se insere, visa sobretudo o seguinte:-----------

-A melhoria das condições de circulação e segurança rodoviária;---------------------------------------A correção dos traçados atuais, recorrendo-se ao trainelamento e redefinição das diretrizes;----Alargamento da plataforma rodoviária existente, dotando as vias de um perfil transversal
uniforme;------------------------------------------------------------------------------------------------------Dotar o lanço de características geométricas o mais possíveis homogéneas;------------------------Disciplinamento e orientação do trânsito;-----------------------------------------------------------------Conservação e manutenção das estradas existentes.------------------------------------------------------ Para a execução da obra supra identificada, revelou-se indispensável ocupar algumas
parcelas de terrenos, devidamente identificados na planta parcelar da respetiva obra, cuja
aceitação de doação, foi previamente deliberada em sede de reunião da Câmara Municipal e
cuja relação se segue: ---------------------------------------------------------------------------------------Parcela 1: Parcela de terreno com 16,50m2 a desanexar do prédio inscrito na matriz predial
rústica sob o artigo n.º 4864 da freguesia de Alvaiázere, não descrito na Conservatória do
Registo Predial de Alvaiázere, propriedade de Cabeça de casal da Herança de Fernando
Rodrigues Nunes – Fernando Jesus Rodrigues Nunes, residente em Pé da Serra, 3250-158
Alvaiázere - doação;------------------------------------------------------------------------------------------Parcela 2: Parcela de terreno com 355,00m2 a desanexar do prédio inscrito na matriz predial
rústica sob o artigo n.º 4862 da freguesia de Alvaiázere, descrito na Conservatória do Registo
Predial de Alvaiázere sob o n.º 820 da já citada freguesia, propriedade de Cabeça de Casal da
Herança de Raul Mendes Ramos – Amilcar Manuel Neves Ramos, residente em Relvas, 3250213 Maçãs de Caminho - doação;---------------------------------------------------------------------------Parcela 3: Parcela de terreno com 668,00m2 a desanexar do prédio em verbete inscrito na
matriz predial rústica da freguesia de Alvaiázere, não descrito na Conservatória do Registo
Predial de Alvaiázere, propriedade de Silvina Rosa Gomes Ramires, residente em Alvaiázere. A
proprietária manifestou a intenção de ceder, a título gratuito, a citada parcela de terreno que
será integrada no domínio público municipal - doação;--------------------------------------------------Parcela 4: Parcela de terreno com 218,50m2 a desanexar do prédio inscrito na matriz predial
rústica sob o artigo n.º 4810 da freguesia de Alvaiázere, não descrito na Conservatória do
Registo Predial de Alvaiázere, propriedade de José Cirilo Braz, residente em Rua dos Gamanhos,
n.º 5, 3250-149 Alvaiázere - doação;----------------------------------------------------------------------Parcela 5: Parcela de terreno com 92,50m2 a desanexar do prédio inscrito na matriz predial
rústica sob o artigo n.º 62 da freguesia de Alvaiázere, descrito na Conservatória do Registo
Predial de Alvaiázere sob o n.º 4689 da freguesia de Alvaiázere, propriedade de Maria Amália
Ribeira de Carvalho Figueiredo, residente na Estrada Nossa Senhora dos Covões, n.º 112, 3250158 Alvaiázere - doação;-------------------------------------------------------------------------------------Parcela 6: Parcela de terreno com 130,00m2 a desanexar do prédio inscrito na matriz predial
rústica sob o artigo n.º 4820 da freguesia de Alvaiázere, descrito na Conservatória do Registo
Predial de Alvaiázere sob o n.º 2908 da freguesia de Alvaiázere, propriedade de Filipe de Jesus
Batista, residente na Rua da Pesqueira, n.º 4, 3250-106 Alvaiázere - doação;-----------------------

-Parcela 7: Parcela de terreno com 150,00m2 a desanexar do prédio inscrito na matriz predial
rústica sob o artigo n.º 4832 da freguesia de Alvaiázere, não descrito na Conservatória do
Registo Predial de Alvaiázere, propriedade de Deonilde Maria Marques, residente na Rua Fonte
das Vendas, n.º 4, Vendas, 3250-174 Alvaiázere - doação;--------------------------------------------Parcela 8: Parcela de terreno com 492,60m2 a desanexar do prédio inscrito na matriz predial
rústica sob o artigo n.º 8112 da freguesia de Alvaiázere, não descrito na Conservatória do
Registo Predial de Alvaiázere, propriedade de Maria Teodora Freire Gonçalves Cardo, residente
na Rua do Castelo, n.º 13, Casais, 3250-204 Maçãs de Caminho - doação;--------------------------Parcela 9: Parcela de terreno com 252,00m2 a desanexar do prédio inscrito na matriz predial
rústica sob o artigo n.º 8116 da freguesia de Alvaiázere, descrito na Conservatória do Registo
Predial de Alvaiázere sob o n.º 1324 da freguesia de Maçãs de Caminho, propriedade de
António Lopes Simões Miguel, residente na Estrada Mata da Torre, n.º 399 e 399-a, Bairro Mata
da Torre, 2785-798 São Domingos de Rana - doação;---------------------------------------------------Parcela 10: Parcela de terreno com 1.100,00m2 a desanexar do prédio inscrito na matriz
predial rústica sob o artigo n.º 8114 da freguesia de Alvaiázere, descrito na Conservatória do
Registo Predial de Alvaiázere sob o n.º 346 da freguesia de Maçãs de Caminho, propriedade de
António Lopes Simões Miguel, residente na Estrada Mata da Torre, n.º 399 e 399-a, Bairro Mata
da Torre, 2785-798 São Domingos de Rana - doação.------------------------------------------------------- O Senhor Presidente da Mesa, no uso da palavra, informou os Senhores Deputados que se
encontrava aberta a discussão sobre este assunto. Não havendo inscrições, o Senhor Presidente
colocou a afetação ao domínio público municipal - alínea q) do n.º 1 do art.º 25.º da Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, das parcelas de terreno referentes à
Empreitada “Ligação entre o Entroncamento do Cemitério e Vendas (Estrada do Marcão)” a
votação, tendo sido aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------- Os documentos relativos a este ponto, dão-se por transcritos na presente ata dela fazendo
parte integrante, ficando em anexo à mesma um exemplar. ----------------------------------------------- A presente deliberação foi aprovada em minuta, nos termos dos nºs 3 e 4 do art.º 92.º da
Lei nº169/99, de 18 de setembro, alterada e republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de
janeiro, tornando-se assim desde logo eficaz;----------------------------------------------------------------- Seguiu-se o PONTO 8. Empreitada “Ligação entre Vendas e o Entroncamento com
a E.N. 348” – Afetação ao domínio público municipal - alínea q) do n.º 1 do art.º 25.º
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação: O Senhor Presidente da
Mesa, no uso da palavra, apresentou o assunto respeitante ao ponto em discussão, em que no
âmbito da publicação do aviso para submissão de candidaturas em contínuo – “Balcão do
Empreendedor” (Mais Centro) – para investimentos municipais em regime de aprovação
condicionada, publicado a 2 de janeiro de 2014, o executivo municipal decidiu, entre outras
candidaturas, submeter a candidatura para a empreitada de “Ligação entre Vendas e o
Entroncamento com a E.N. 348”. O projeto da empreitada citada foi aprovado em reunião de
Câmara Municipal no dia 7 de dezembro de 2010, assim como a abertura de concurso, o

programa de concurso e o competente caderno de encargos. Este troço insere-se em ambiente
rural e tem uma extensão total de 0,771 km. A implementação deste projeto, tendo em conta
as características das zonas atravessadas em que se insere, visou sobretudo o seguinte:---------A melhoria das condições de circulação e segurança rodoviária;--------------------------------------A correção dos traçados que existiam, recorrendo-se ao trainelamento e redefinição das
diretrizes;------------------------------------------------------------------------------------------------------Alargamento da plataforma rodoviária existente, dotando as vias de um perfil transversal
uniforme;-------------------------------------------------------------------------------------------------------Dotar o lanço de características geométricas o mais possíveis homogéneas;------------------------Disciplinamento e orientação do trânsito;----------------------------------------------------------------Conservação e manutenção das estradas existentes.------------------------------------------------------ Para a execução da obra, revelou-se indispensável ocupar algumas parcelas de terrenos,
devidamente identificados na planta parcelar da respetiva obra, cuja aceitação de doação, foi
previamente deliberada em sede de reunião da Câmara Municipal e cuja relação se segue:-------Parcela 1: Parcela de terreno com 270,65m2 a desanexar do prédio inscrito na matriz predial
rústica sob o artigo n.º 5058 da freguesia de Alvaiázere, descrito na Conservatória do Registo
Predial de Alvaiázere sob o n.º 2035 da freguesia de Alvaiázere, propriedade de Fernando Dias
de Almeida, residente em Avenida João Crisóstomo, n.º 64, 2.º dto, Nossa Senhora de Fátima,
1050- 128 Lisboa - doação;---------------------------------------------------------------------------------Parcela 2: Parcela de terreno com 87,20m2 a desanexar do prédio inscrito na matriz predial
rústica sob o artigo n.º 5062 da freguesia de Alvaiázere, não descrito na Conservatória do
Registo Predial de Alvaiázere, propriedade de Joaquim Nunes Serra, residente na Rua Encosta
do Vale, n.º 45, Vendas, 3250-174 Alvaiázere - doação;------------------------------------------------Parcela 3: Parcela de terreno com 90,05m2 a desanexar do prédio inscrito na matriz predial
rústica sob o artigo n.º 5064 da freguesia de Alvaiázere, não descrito na Conservatória do
Registo Predial de Alvaiázere, propriedade de Cabeça de Casal da Herança de César Gonçalves
– Maria de Jesus, residente na Pomares, 3250-160 Alvaiázere - doação;-----------------------------Parcela 4: Parcela de terreno com 167,00m2 a desanexar do prédio inscrito na matriz predial
rústica sob o artigo n.º 5068 da freguesia de Alvaiázere, descrito na Conservatória do Registo
Predial de Alvaiázere sob o n.º 3338 da freguesia de Alvaiázere, propriedade de Cabeça de
Casal da Herança de Manuel Rodrigues Marques – Maria de Jesus Lopes, residente na Pomares,
3250-160 Alvaiázere - doação;------------------------------------------------------------------------------Parcela 5: Parcela de terreno com 133,05m2 a desanexar do prédio inscrito na matriz predial
rústica sob o artigo n.º 5070 da freguesia de Alvaiázere, descrito na Conservatória do Registo
Predial de Alvaiázere sob o n.º 593 da freguesia de Alvaiázere, propriedade de José Tiago
Guerreiro, residente em Pé da Serra, 3250-158 Alvaiázere - doação;----------------------------------Parcela 6: Parcela de terreno com 230,00m2 a desanexar do prédio inscrito na matriz predial
rústica sob o artigo n.º 5072 da freguesia de Alvaiázere, não descrito na Conservatória do

Registo Predial de Alvaiázere, propriedade de Carlos Alberto Ribeiro, residente na Rua do
Cabecinho, s/n, Cabecinho, 3450-458 Chão de Couce - doação;---------------------------------------Parcela 7: Parcela de terreno com 111,65m2 a desanexar do prédio inscrito na matriz predial
rústica sob o artigo n.º 5076 da freguesia de Alvaiázere, descrito na Conservatória do Registo
Predial de Alvaiázere sob o n.º 2036 da freguesia de Alvaiázere, propriedade de Fernando Dias
de Almeida, residente em Avenida João Crisóstomo, n.º 64, 2.º dto, Nossa Senhora de Fátima,
1050- 128 Lisboa - doação;---------------------------------------------------------------------------------Parcela 8: Parcela de terreno com 54,70m2 a desanexar do prédio inscrito na matriz predial
rústica sob o artigo n.º 4108 da freguesia de Alvaiázere, não descrito na Conservatória do
Registo Predial de Alvaiázere, propriedade de Joaquim Nunes Serra, residente na Rua Encosta
do Vale, n.º 45, Vendas, 3250-174 Alvaiázere - doação;------------------------------------------------Parcela 9: Parcela de terreno com 42,28m2 a desanexar do prédio inscrito na matriz predial
rústica sob o artigo n.º 5092 da freguesia de Alvaiázere, descrito na Conservatória do Registo
Predial de Alvaiázere sob o n.º 5057 da freguesia de Alvaiázere, propriedade de Vítor Manuel da
Silva Godinho, residente na Rua Fonte das Vendas, n.º 63, 3250-174 Alvaiázere - doação;-------Parcela 10: Parcela de terreno com 312,25m2 a desanexar do prédio inscrito na matriz predial
rústica sob o artigo n.º 5094 da freguesia de Alvaiázere, descrito na Conservatória do Registo
Predial de Alvaiázere sob o n.º 1638 da freguesia de Alvaiázere, propriedade de António
Rodrigues Nunes, residente em Alvaiázere - doação;----------------------------------------------------Parcela 11: Parcela de terreno com 125,15m2 a desanexar do prédio inscrito na matriz predial
rústica sob o artigo n.º 4822 da freguesia de Alvaiázere, não descrito na Conservatória do
Registo Predial de Alvaiázere, propriedade de Joaquim Nunes Serra, residente na Rua Encosta
do Vale, n.º 45, Vendas, 3250-174 Alvaiázere - doação;------------------------------------------------Parcela 12: Parcela de terreno com 36,10m2 a desanexar do prédio inscrito na matriz predial
rústica sob o artigo n.º 5098 da freguesia de Alvaiázere, descrito na Conservatória do Registo
Predial de Alvaiázere sob o n.º 2037 da freguesia de Alvaiázere, propriedade de Fernando Dias
de Almeida, residente em Avenida João Crisóstomo, n.º 64, 2.º dto, Nossa Senhora de Fátima,
1050- 128 Lisboa - doação;-----------------------------------------------------------------------------------Parcela 13: Parcela de terreno com 532,00m2 a desanexar do prédio inscrito na matriz predial
rústica sob o artigo n.º 5610 da freguesia de Alvaiázere, não descrito na Conservatória do
Registo Predial de Alvaiázere, propriedade de Joaquim Nunes Serra, residente na Rua Encosta
do Vale, n.º 45, Vendas, 3250-174 Alvaiázere - doação;------------------------------------------------Parcela 14: Parcela de terreno com 32,15m2 a desanexar do prédio inscrito na matriz predial
rústica sob o artigo n.º 5044 da freguesia de Alvaiázere, descrito na Conservatória do Registo
Predial de Alvaiázere sob o n.º 3966 da freguesia de Alvaiázere, propriedade de José Furtado
Dionísio, residente em Laranjeiras, 3250-151 Alvaiázere - doação. --------------------------------------- O Senhor Presidente da Mesa, no uso da palavra, informou os Senhores Deputados que se
encontrava aberta a discussão. Não havendo inscrições, o Senhor Presidente colocou a afetação
ao domínio público municipal - alínea q) do n.º 1 do art.º 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de

setembro, na sua atual redação, das parcelas de terreno referentes à Empreitada “Ligação
entre Vendas e o Entroncamento com a E.N. 348” a votação, tendo sido aprovado por
unanimidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Os documentos relativos a este ponto, dão-se por transcritos na presente ata dela fazendo
parte integrante, ficando em anexo à mesma um exemplar. ----------------------------------------------- A presente deliberação foi aprovada em minuta, nos termos dos nºs 3 e 4 do art.º 92.º da
Lei nº169/99, de 18 de setembro, alterada e republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de
janeiro, tornando-se assim desde logo eficaz;----------------------------------------------------------------- Passou-se, seguidamente para o PONTO 9. Empreitada “Beneficiação, rectificação e
pavimentação da estrada de Maçãs de caminho a Relvas” – Afetação ao domínio
público municipal - alínea q) do n.º 1 do art.º 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro, na sua atual redação: O Senhor Presidente da Mesa, no uso da palavra,
apresentou o assunto respeitante ao ponto em discussão, em que no âmbito da publicação do
aviso para submissão de candidaturas em contínuo – “Balcão do Empreendedor” (Mais Centro)
– para investimentos municipais em regime de aprovação condicionada, publicado a 2 de
janeiro de 2014, o executivo municipal decidiu, entre outras candidaturas, submeter a
candidatura para a empreitada de “Beneficiação, rectificação e pavimentação da estrada de
Maçãs de Caminho a Relvas”. O projeto da empreitada acima citada foi aprovado em reunião de
Câmara Municipal no dia 6 de outubro de 2010, assim como a abertura de concurso, o
programa de concurso e o competente caderno de encargos. Este troço insere-se em ambiente
rural e tem uma extensão total de 0,679 km. A implementação deste projeto, tendo em conta
as características das zonas atravessadas em que se insere, visaram sobretudo o seguinte:------A melhoria das condições de circulação e segurança rodoviária;---------------------------------------A correção dos traçados que existiam, recorrendo-se ao trainelamento e redefinição das
diretrizes;------------------------------------------------------------------------------------------------------Alargamento da plataforma rodoviária existente, dotando as vias de um perfil transversal
uniforme;--------------------------------------------------------------------------------------------------------Dotar o lanço de características geométricas o mais possíveis homogéneas;------------------------Disciplinamento e orientação do trânsito;------------------------------------------------------------------Conservação e manutenção das estradas existentes.------------------------------------------------------- Para a execução da obra identificada, revelou-se indispensável ocupar algumas parcelas de
terrenos, devidamente identificados na planta parcelar da respetiva obra, cuja aceitação de
doação/aquisição, foi previamente deliberada em sede de reunião da Câmara Municipal e cuja
relação se segue: ---------------------------------------------------------------------------------------------Parcela 1: Parcela de terreno com 44,40m2 a desanexar do prédio inscrito na matriz predial
rústica sob o número 7677 da freguesia de Alvaiázere, descrito na Conservatória do Registo
Predial de Alvaiázere sob o n.º 357 da freguesia de Maçãs de Caminho, propriedade de
Freguesia de Alvaiázere, com sede em Rua 15 de Maio, n.º 4, Alvaiázere, 3250-185 Alvaiázere doação;---------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Parcela 2: Parcela de terreno com 159,65m2, a desanexar do prédio inscrito na matriz predial
rústica sob o artigo n.º 7681 da freguesia de Alvaiázere, não descrito Conservatória do Registo
Predial de Alvaiázere, propriedade de Cabeça de casal da Herança de António Henriques de
Freitas – Palmira da Conceição Gomes, residente Pé da Serra, 3250-158 Alvaiázere - doação;----Parcela 3: Parcela de terreno com 130,30m2 a desanexar do prédio inscrito na matriz predial
rústica sob o número 7677 da freguesia de Alvaiázere, descrito na Conservatória do Registo
Predial de Alvaiázere sob o n.º 357 da freguesia de Maçãs de Caminho, propriedade de
Freguesia de Alvaiázere, com sede em Rua 15 de Maio, n.º 4, Alvaiázere, 3250-185 Alvaiázere doação;---------------------------------------------------------------------------------------------------------Parcela 4: Parcela de terreno de 51,80m2 a desanexar do prédio inscrito na matriz predial
rústica sob o artigo n.º 6874 da freguesia de Alvaiázere, descrito na Conservatória do Registo
Predial de Alvaiázere sob o n.º 805 da freguesia de Maçãs de Caminho, propriedade de
Freguesia de Alvaiázere, com sede em Rua 15 de Maio, n.º 4, Alvaiázere, 3250-185 Alvaiázere doação;----------------------------------------------------------------------------------------------------------Parcela 5: Parcela de terreno com 70,00m2, a desanexar do prédio inscrito na matriz predial
rústica sob o artigo n.º 6870 da freguesia de Alvaiázere, descrito Conservatória do Registo
Predial de Alvaiázere sob o n.º 854 da freguesia de Maçãs de Caminho, propriedade de Rita
Alexandra dos Santos Miguel Pereira da Silva residente em Rua das Chagas, n.º 73 – 1.º dto,
Dafundo, 1495-765 Cruz Quebrada – Dafundo – aquisição – identificada na planta parcelar;-----Parcela 6: Parcela de terreno com 250,00m2, a desanexar do prédio inscrito na matriz predial
rústica sob o artigo n.º 2345 da freguesia de Alvaiázere, descrito Conservatória do Registo
Predial de Alvaiázere sob o n.º 853 da freguesia de Maçãs de Caminho, propriedade de Rita
Alexandra dos Santos Miguel Pereira da Silva residente em Rua das Chagas, n.º 73 – 1.º dto,
Dafundo, 1495-765 Cruz Quebrada – Dafundo – aquisição - aquisição – identificada na planta
parcelar;-------------------------------------------------------------------------------------------------------Parcela 7: Parcela de terreno com 212,90m2, a desanexar do prédio inscrito na matriz predial
rústica sob o artigo n.º 2347 da freguesia de Alvaiázere, descrito Conservatória do Registo
Predial de Alvaiázere sob o n.º 916 da freguesia de Maçãs de Caminho, propriedade de Acúrcio
Mendes dos Santos residente na Avenida Santa Joana Princesa 23 – 1.º dto, 1700-356 Lisboa doação;--------------------------------------------------------------------------------------------------------Parcela 8: Parcela de terreno com 50,00m2, a desanexar do prédio inscrito na matriz predial
rústica sob o artigo n.º 2355 da freguesia de Alvaiázere de Alvaiázere, não descrito
Conservatória do Registo Predial de Alvaiázere, propriedade de Cabeça de Casal da Herança de
Emília Rosa Simões – Ermelinda Rosa Simões da Silva Lopes residente em Rua Doutor Filipe
Antunes dos Santos, n.º 22, 3250-166 Alvaiázere - doação;-------------------------------------------Parcela 9: Parcela de terreno com 125,60m2 a desanexar do prédio inscrito na matriz predial
rústica sob o número 6799 da freguesia de Alvaiázere, descrito na Conservatória do Registo
Predial de Alvaiázere sob o n.º 1866 da freguesia de Maçãs de Caminho, propriedade de

Cabeça de Casal da Herança de Agostinho da Silva Santos, residente em Estrada Nacional 10-1
726 A, Capuchos, 2825-487 Caparica - doação;----------------------------------------------------------Parcela 10: Parcela de terreno com 71,40m2, a desanexar do prédio inscrito na matriz predial
rústica sob o artigo n.º 6797 da freguesia de Alvaiázere, não descrito Conservatória do Registo
Predial de Alvaiázere, propriedade da Cabeça de Casal da Herança de António Henriques de
Freitas – Palmira da Conceição Gomes, residente Pé da Serra, 3250-158 Alvaiázere. A cabeça de
casal da Herança manifestou a intenção de ceder, a título gratuito, a citada parcela de terreno
que será integrada no domínio público municipal - doação.------------------------------------------------- O Senhor Presidente da Mesa, no uso da palavra, informou os Senhores Deputados que se
encontrava aberta a discussão sobre este assunto. Não havendo inscrições, o Senhor Presidente
colocou a afetação ao domínio público municipal - alínea q) do n.º 1 do art.º 25.º da Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, das parcelas de terreno referentes à
Empreitada “Beneficiação, rectificação e pavimentação da estrada de Maçãs de Caminho a
Relvas” a votação, tendo sido aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------- Os documentos relativos a este ponto, dão-se por transcritos na presente ata dela fazendo
parte integrante, ficando em anexo à mesma um exemplar. ----------------------------------------------- A presente deliberação foi aprovada em minuta, nos termos dos nºs 3 e 4 do art.º 92.º da
Lei nº169/99, de 18 de setembro, alterada e republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de
janeiro, tornando-se assim desde logo eficaz;----------------------------------------------------------------- Seguiu-se o PONTO 10. Empreitada “Beneficiação e Alargamento da Estrada do
Casal Novo a Sobreiral – Troço 1” – Afetação ao domínio público municipal - alínea
q) do n.º 1 do art.º 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual
redação: O Senhor Presidente da Mesa, no uso da palavra, apresentou o assunto respeitante
ao ponto em discussão, em que no âmbito da publicação do aviso para submissão de
candidaturas em contínuo – “Balcão do Empreendedor” (Mais Centro) – para investimentos
municipais em regime de aprovação condicionada, publicado a 2 de janeiro de 2014, o
executivo municipal decidiu, entre outras candidaturas, submeter a candidatura para a
empreitada de “Beneficiação e Alargamento da Estrada do Casal Novo a Sobreiral – Troço 1”. O
projeto da empreitada citada foi aprovado em reunião de Câmara Municipal no dia 6 de outubro
de 2010, assim como a abertura de concurso, o programa de concurso e o competente caderno
de encargos. Este troço insere-se em ambiente rural e tem uma extensão total de 0,679 km. A
implementação deste projeto, tendo em conta as características das zonas atravessadas em
que se insere, visaram sobretudo o seguinte:--------------------------------------------------------------A melhoria das condições de circulação e segurança rodoviária;---------------------------------------A correção dos traçados que existiam, recorrendo-se ao trainelamento e redefinição das
diretrizes;------------------------------------------------------------------------------------------------------Alargamento da plataforma rodoviária existente, dotando as vias de um perfil transversal
uniforme;------------------------------------------------------------------------------------------------------Dotar o lanço de características geométricas o mais possíveis homogéneas;------------------------

-Disciplinamento e orientação do trânsito;-----------------------------------------------------------------Conservação e manutenção das estradas existentes.------------------------------------------------------- Para a execução da obra, revelou-se indispensável ocupar algumas parcelas de terrenos,
devidamente identificadas na planta parcelar da respetiva obra, cuja aceitação de doação, foi
previamente deliberada em sede de reunião da Câmara Municipal e cuja relação se segue:-------Parcela 2: Parcela de terreno com 755,5m2 a desanexar do prédio inscrito na matriz predial
rústica sob o artigo n.º 8696 da freguesia de Pussos São Pedro, do concelho de Alvaiázere,
descrito na Conservatória do Registo Predial de Alvaiázere sob o n.º 269 da freguesia de
Pussos, propriedade de Joaquim José de Abreu Teixeira da Costa, residente na Rua São
Caetano, n.º 34, 3.º, 1200-829 Lisboa - doação;---------------------------------------------------------Parcela 3: Parcela de terreno com 85,00m2 a desanexar do prédio inscrito na matriz predial
urbana sob o número 847 da freguesia de Pussos São Pedro, descrito na Conservatória do
Registo Predial de Alvaiázere sob o n.º 3332 da freguesia de Pussos, propriedade de Cabeça de
Casal da Herança de Maria Arlete Simões Boto Nunes, residente na Rua Augusto Alexandre
Jorge, lote 4, 3.º esq. Urbanização Quinta da Memória, 3675-220 Odivelas - doação;--------------Parcela 4: Parcela de terreno com 178,3m2 a desanexar do prédio inscrito na matriz predial
rústica sob o artigo n.º 5215 da freguesia de Pussos São Pedro, do concelho de Alvaiázere,
descrito na Conservatória do Registo Predial de Alvaiázere sob o n.º 2629 da freguesia de
Pussos, propriedade de Cabeça de Casal da Herança de José Ferreira da Silva – Ilda Henriques
da Silva Santos, residente na RMP do Mercado ADJS, n.º 1, 1750-192 Lisboa - doação;-----------Parcela 5: Parcela de terreno com 43,20m2 a desanexar do prédio inscrito na matriz predial
rústica sob o artigo n.º 5197 da freguesia de Pussos São Pedro, do concelho de Alvaiázere,
descrito na Conservatória do Registo Predial de Alvaiázere sob o n.º 173 da freguesia de
Pussos, propriedade de Paulo Alexandre Simões de Serpa e Oliveira, residente na Rua José
Barata, n.º 2, Sobreiral, 3250-391 Pussos - doação;-----------------------------------------------------Parcela 6: Parcela de terreno com 612,6m2 a desanexar do prédio omisso na matriz predial
rústica da freguesia de Pussos São Pedro, do concelho de Alvaiázere, não descrito na
Conservatória do Registo Predial de Alvaiázere, propriedade de Joaquim José de Abreu Teixeira
da Costa, residente na Rua São Caetano, n.º 34, 3.º, 1200-829 Lisboa - doação.----------------------- O Senhor Presidente da Mesa, no uso da palavra, informou os Senhores Deputados que se
encontrava aberta a discussão sobre este assunto. Não havendo inscrições, o Senhor Presidente
colocou a afetação ao domínio público municipal - alínea q) do n.º 1 do art.º 25.º da Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, das parcelas de terreno referentes à
Empreitada “Beneficiação e Alargamento da Estrada do Casal Novo a Sobreiral – Troço 1” a
votação, tendo sido aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------- Os documentos relativos a este ponto, dão-se por transcritos na presente ata dela fazendo
parte integrante, ficando em anexo à mesma um exemplar. --------------------------------------------

---- A presente deliberação foi aprovada em minuta, nos termos dos nºs 3 e 4 do art.º 92.º da
Lei nº169/99, de 18 de setembro, alterada e republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de
janeiro, tornando-se assim desde logo eficaz;----------------------------------------------------------------- Foi apresentado, de seguida, o PONTO 11. Empreitada “Beneficiação e Alargamento
da Estrada do Casal Novo a Sobreiral – Troço 2” – Afetação ao domínio público
municipal - alínea q) do n.º 1 do art.º 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro,
na sua atual redação: O Senhor Presidente da Mesa, no uso da palavra, apresentou o
assunto referente ao ponto em discussão, em que no âmbito da publicação do aviso para
submissão de candidaturas em contínuo – “Balcão do Empreendedor” (Mais Centro) – para
investimentos municipais em regime de aprovação condicionada, publicado a 2 de janeiro de
2014, o executivo municipal decidiu, entre outras candidaturas, submeter a candidatura para a
empreitada de “Beneficiação e Alargamento da Estrada do Casal Novo a Sobreiral – Troço 2”. A
implementação deste projeto, tendo em conta as características das zonas atravessadas em
que se insere, visa sobretudo o seguinte:-------------------------------------------------------------------A melhoria das condições de circulação e segurança rodoviária;--------------------------------------A correção dos traçados atuais, recorrendo-se ao trainelamento e redefinição das diretrizes;----Alargamento da plataforma rodoviária existente, dotando as vias de um perfil transversal
uniforme;------------------------------------------------------------------------------------------------------Dotar o lanço de características geométricas o mais possíveis homogéneas;------------------------Conservação e manutenção das estradas existentes.------------------------------------------------------ Para a execução da obra supra identificada, revelou-se indispensável ocupar algumas
parcelas de terrenos, devidamente identificados na planta parcelar da respetiva obra, cuja
aceitação de doação, foi previamente deliberada em sede de reunião da Câmara Municipal e
cuja relação se segue:----------------------------------------------------------------------------------------Parcela 2: Parcela de terreno com 69,60m2 a desanexar do prédio inscrito na matriz predial
rústica sob o artigo n.º 5279 da freguesia de Pussos São Pedro, do concelho de Alvaiázere,
descrito na Conservatória do Registo Predial de Alvaiázere sob o n.º 2659 da freguesia de
Pussos, propriedade de Isaura Marques da Conceição, residente na rua Vila Nova, n.º 59, Casal
Novo, 3250-370 Pussos - doação;--------------------------------------------------------------------------Parcela 3: Parcela de terreno com 130,40m2 a desanexar do prédio inscrito na matriz predial
rústica sob o artigo n.º 5277 da freguesia de Pussos São Pedro, do concelho de Alvaiázere,
descrito na Conservatória do Registo Predial de Alvaiázere sob o n.º 3430 da freguesia de
Pussos, propriedade de Francisco Ferreira Batista, residente na Estrada da Luz, n.º 26, 7.º esq.,
1600-159 Lisboa - doação;----------------------------------------------------------------------------------Parcela 4: Parcela de terreno com 78,80m2 a desanexar do prédio inscrito na matriz predial
urbana sob o artigo n.º 2302 da freguesia de Pussos São Pedro, do concelho de Alvaiázere,
descrito na Conservatória do Registo Predial de Alvaiázere sob o n.º 3434 da freguesia de
Pussos, propriedade de Fernando Ferreira Batista, residente na Rua Fausto Gonçalves, n.º 44 –
M, 1.º esq., 3030-424 Coimbra - doação;-----------------------------------------------------------------

-Parcela 5: Parcela de terreno com 103,10m2 a desanexar do prédio inscrito na matriz predial
rústica sob o artigo n.º 5337 da freguesia de Pussos São Pedro, do concelho de Alvaiázere,
descrito na Conservatória do Registo Predial de Alvaiázere sob o n.º 3433 da freguesia de
Pussos, propriedade de Fernando Ferreira Batista, residente na Rua Fausto Gonçalves, n.º 44 –
M, 1.º esq., 3030-424 Coimbra - doação;------------------------------------------------------------------Parcela 6: Parcela de terreno com 510,42m2 a desanexar do prédio inscrito na matriz predial
rústica sob o artigo n.º 5381 da freguesia de Pussos São Pedro, do concelho de Alvaiázere,
descrito na Conservatória do Registo Predial de Alvaiázere sob o n.º 2846 da freguesia de
Pussos, propriedade de Maria Fernanda Ferreira, residente em Casal Novo, 3250-370 Pussos doação;--------------------------------------------------------------------------------------------------------Parcela 7: Parcela de terreno com 171,47m2, a desanexar do prédio inscrito na matriz predial
rústica sob o artigo n.º 8609 da freguesia de Pussos São Pedro, do concelho de Alvaiázere, não
descrito Conservatória do Registo Predial de Alvaiázere, propriedade de Cabeça de Casal da
Herança de Rosa Mendes Batista – Maria Fernanda Mendes Batista – residente na Rua José
Maria Castelão, n.º 15, 3.º esq., 3250-115 Alvaiázere - doação;----------------------------------------Parcela 8: Parcela de terreno com 273,20m2 a desanexar do prédio inscrito na matriz predial
urbana sob o artigo n.º 2118 da freguesia de Pussos São Pedro, do concelho de Alvaiázere,
descrito na Conservatória do Registo Predial de Alvaiázere sob o n.º 631 da freguesia de
Pussos, propriedade de Armando Marques Carvalho, residente na Rua do Forno Romano, n.º
15, Casal Novo, 3250-370 Pussos - doação;---------------------------------------------------------------Parcela 10: Parcela de terreno com 15,60m2 a desanexar do prédio inscrito na matriz predial
urbana sob o artigo n.º 1691 da freguesia de Pussos São Pedro, do concelho de Alvaiázere,
descrito na Conservatória do Registo Predial de Alvaiázere sob o n.º 39 da freguesia de Pussos,
propriedade de Isaura do Carmo Martins, residente em Sobreiral, 3250-391 Pussos - doação;----Parcela 11: Parcela de terreno com 19,90m2, a desanexar do prédio inscrito na matriz predial
rústica sob o artigo n.º 5259 da freguesia de Pussos São Pedro, do concelho de Alvaiázere, não
descrito Conservatória do Registo Predial de Alvaiázere, propriedade de Cabeça de Casal da
Herança de Abílio Furtado dos Santos – Aurelinda da Conceição Simões – residente em Casal
Novo de Pussos, 3250-370 Pussos - doação;--------------------------------------------------------------Parcela 12: Parcela de terreno com 17,70m2 a desanexar do prédio inscrito na matriz predial
urbana sob o artigo n.º 315 da freguesia de Pussos São Pedro, do concelho de Alvaiázere, não
descrito na Conservatória do Registo Predial de Alvaiázere, propriedade de Armindo da Silva
Carvalho, residente na Rua Henrique Barrilaro Ruas Lote 31, 3.º dto, 1900-453 Pussos, de
Gracinda de Jesus silva, residente em Casal Novo de Pussos, 3250-389 Pussos, e de Fernando
da Silva Simões, residente na Rua da misericórdia, n.º 1, São Martinho do Bispo, 3045-093
Coimbra - doação;--------------------------------------------------------------------------------------------Parcela 13: Parcela de terreno com 21,70m2 a desanexar do prédio inscrito na matriz predial
rústica sob o artigo n.º 5255 da freguesia de Pussos São Pedro, do concelho de Alvaiázere, não

descrito na Conservatória do Registo Predial de Alvaiázere, propriedade de Amável Maria
Lourenço Brás, residente na Rua da vila Nova, n.º 12, Casal Novo, 3250-370 Pussos - doação;--Parcela 14: Parcela de terreno com 241,17m2 a desanexar do prédio inscrito na matriz predial
rústica sob o artigo n.º 8518 da freguesia de Pussos São Pedro, do concelho de Alvaiázere,
descrito na Conservatória do Registo Predial de Alvaiázere sob o n.º 2136 da freguesia de
Pussos, propriedade de Emília Rosa Alves de Almeida, residente na Rua da Vila Nova, n.º 11,
Casal Novo, 3250-370 Pussos - doação;-------------------------------------------------------------------Parcela 15: Parcela de terreno com 238,65m2 a desanexar do prédio inscrito na matriz predial
urbana sob o artigo n.º 2194 da freguesia de Pussos São Pedro, do concelho de Alvaiázere,
descrito na Conservatória do Registo Predial de Alvaiázere sob o n.º 2137 da freguesia de
Pussos, propriedade de Emília Rosa Alves de Almeida, residente na Rua da Vila Nova, n.º 11,
Casal Novo, 3250-370 Pussos - doação;-------------------------------------------------------------------Parcela 16: Parcela de terreno com 184,80m2 a desanexar do prédio inscrito na matriz predial
rústica sob o artigo n.º 8698 da freguesia de Pussos São Pedro, do concelho de Alvaiázere, não
descrito na Conservatória do Registo Predial de Alvaiázere, propriedade de João Pedro Graça
Freitas Marques, residente na Rua de São Gens, n.º 20, Quinta São Gens, 3250-212 Maçãs de
Caminho - doação;--------------------------------------------------------------------------------------------Parcela 17: Parcela de terreno com 11,60m2 a desanexar do prédio inscrito na matriz predial
rústica sob o artigo n.º 8699 da freguesia de Pussos São Pedro, do concelho de Alvaiázere, não
descrito na Conservatória do Registo Predial de Alvaiázere, propriedade de João Pedro Graça
Freitas Marques, residente na Rua de São Gens, n.º 20, Quinta São Gens, 3250-212 Maçãs de
Caminho - doação;---------------------------------------------------------------------------------------------Parcela 18: Parcela de terreno com 157,20m2 a desanexar do prédio inscrito na matriz predial
rústica sob o artigo n.º 8638 da freguesia de Pussos São Pedro, do concelho de Alvaiázere,
descrito na Conservatória do Registo Predial de Alvaiázere sob o n.º 1883 da freguesia de
Pussos, propriedade de Rosinda Nunes Mendes, residente na Rua Colégio Vera Cruz, n.º 24, 2.º
esq., lote 3, 3250-103 Alvaiázere - doação.-------------------------------------------------------------------- O Senhor Presidente da Mesa, no uso da palavra, informou os Senhores Deputados que se
encontrava aberta a discussão sobre este assunto. Não havendo inscrições, o Senhor Presidente
colocou a afetação ao domínio público municipal - alínea q) do n.º 1 do art.º 25.º da Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, das parcelas de terreno referentes à
Empreitada “Beneficiação e Alargamento da Estrada do Casal Novo a Sobreiral – Troço 2” a
votação, tendo sido aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------- Os documentos relativos a este ponto, dão-se por transcritos na presente ata dela fazendo
parte integrante, ficando em anexo à mesma um exemplar. ----------------------------------------------- A presente deliberação foi aprovada em minuta, nos termos dos nºs 3 e 4 do art.º 92.º da
Lei nº169/99, de 18 de setembro, alterada e republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de
janeiro, tornando-se assim desde logo eficaz;-------------------------------------------------------------

----- De seguida, o PONTO 12. Empreitada “Arranjo Urbanístico de Maçãs de Dona
Maria – Cruzamento da entrada da vila” - Afetação ao domínio público municipal alínea q) do n.º 1 do art.º 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual
redação: O Senhor Presidente da Mesa, no uso da palavra, apresentou o assunto respeitante
ao ponto em discussão, em que é notória a desertificação progressiva, acentuada pelas
escassas oportunidades de trabalho que o concelho de Alvaiázere tem sofrido. Este fator
reflete-se nas edificações existentes que, a maior parte das vezes se encontram devolutas ou
com escassas condições de habitabilidade, o que se reflete negativamente no espaço público,
que se torna degradado, o que, por si só, se torna numa causa de exclusão, contribuindo,
assim, ainda mais para a desertificação do espaço. A Câmara Municipal decidiu intervir no
espaço público com o intuito de o recuperar e melhorar tornando-o mais aprazível, levando a
uma melhoria das condições da população residente e apelando assim ao combate à
desertificação que se tem verificado no concelho. Uma dessas intervenções foi o Arranjo
Urbanístico de Maças de Dona Maria (Cruzamento da Entrada da Vila). O respetivo projeto do
citado arranjo urbanístico foi submetido, a seu tempo, à aprovação da Câmara Municipal em
reunião ordinária do dia 8 de janeiro de 2008. Para a execução da obra supra identificada,
revelou-se indispensável ocupar algumas parcelas de terrenos, sendo que, até à presente data,
já foi aceite a doação, pela Câmara Municipal, da seguinte parcela:-----------------------------------Parcela de terreno com 40m2 a desanexar do prédio inscrito na matriz predial urbana sob o
artigo n.º 2304 da freguesia de Maçãs de Dona Maria, do concelho de Alvaiázere, descrito na
Conservatória do Registo Predial de Alvaiázere sob o n.º 3984, que possui uma área total de
480m2, propriedade de Maria Luísa da Silva Oliveira, residente em Estrada do Correia, n.º 9, 2.º
Esq. – doação. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- O Senhor Presidente da Mesa, no uso da palavra, informou os Senhores Deputados que se
encontrava aberta a discussão sobre este assunto. Não havendo inscrições, o Senhor Presidente
colocou a afetação ao domínio público municipal - alínea q) do n.º 1 do art.º 25.º da Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, da parcela de terreno referentes à
Empreitada “Arranjo Urbanístico de Maçãs de Dona Maria – Cruzamento da entrada da vila” a
votação, tendo sido aprovado por unanimidade. ------------------------------------------------------------- Os documentos relativos a este ponto, dão-se por transcritos na presente ata dela fazendo
parte integrante, ficando em anexo à mesma um exemplar. ----------------------------------------------- A presente deliberação foi aprovada em minuta, nos termos dos nºs 3 e 4 do art.º 92.º da
Lei nº169/99, de 18 de setembro, alterada e republicada pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de
janeiro, tornando-se assim desde logo eficaz;----------------------------------------------------------------- Após a discussão da ordem de trabalhos, o Senhor Presidente da Mesa desejou a todos os
Senhores Deputados e ao Executivo Municipal, bem como aos seus familiares, uma boa
Páscoa.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----- E nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente da Mesa declarou encerrada a reunião,
pelas dezoito horas, da

qual, para

constar, se lavrou a presente ata, que eu,

_____________________________________ , 1º Secretário redigi e também assino. ------------

