
 

N.º 5 /15  EXECUÇÃO DE PARQUES DE ESTACIONAMENTO      
JUNTO AO CENTRO COMERCIAL SERRA NOVA E NA R. DO 
ALVIELA – PÓVOA DE SANTA IRIA 

A Câmara Municipal inicia, em novembro, por empreitada, a execução de parques de 
estacionamento junto ao Centro Comercial Serra Nova (com acesso através da rua Eng.º Afonso 
Morgenstein) e na rua do Alviela – Póvoa de Santa Iria. 

Os trabalhos a realizar no parque de estacionamento junto ao Centro Comercial Serra Nova consistem 
na desmatação, decapagem e limpeza dos terrenos existentes, escavação para abertura de caixa e 
regularização geral da plataforma para estacionamento, com aplicação de camada de resíduos de 
fresagem para pavimentos betuminosos, para criação de 75 lugares de estacionamento (três para 
utentes de mobilidade condicionada). Será ainda colocada a inerente sinalização vertical, executadas as 
infraestruturas para reforço da iluminação pública do local, plantação/substituição da árvore em falta  
e delimitação da área com vedação em toros de madeira tratada. 

Os trabalhos a realizar no parque de estacionamento na rua do Alviela consistem na desmatação   
e limpeza dos terrenos existentes, escavação para abertura de caixa e criação de plataforma para 
estacionamento - 20 lugares de estacionamento (dois para utentes de mobilidade condicionada). Será 
colocada a sinalização vertical e horizontal, executado passeio em calçada de calcário na zona 
adjacente ao parque de estacionamento e recuperada a zona verde, através da limpeza, desmatação e 
ressementeira de prado de sequeiro, com colocação de boca de rega e substituição/transplantação de 
árvores. 

A obra está orçada em € 51.103,00 e tem um prazo de execução de 120 dias.   

Para qualquer esclarecimento não hesite em contactar-nos através do telefone 263 285 606 e, ainda, 
através do e-mail gav.dovi@cm-vfxira.pt 

Estamos a trabalhar para melhorar a qualidade de vida dos nossos Munícipes.  

Vila Franca de Xira, 3 de novembro de 2015 

O Vereador 

Por subdelegação de competências do despacho nº 41/2013 

de 1 de novembro do Presidente da Câmara Municipal 

 

- José António da Silva de Oliveira - 

                                                                               


