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PROPOSTA N° ‘LtoZC)

Exmo. Senhor
Presidente da Assembleia Municipal de
Torres Vedras
Dr. José Augusto de Carvalho

si comunicação vi referência ni referência n.° de ofício Data

Assunto: Cedência de parcela de terreno para afetação ao domínio público

1979 19-MAl ‘2~

Levo ao conhecimento de V. Exa. que na sequência da autorização genérica concedida pela

assembleia municipal em sessão extraordinária de 09/11/2017, para afetação de bens ao

domínio público, a câmara, na sua reunião ordinária realizada em 12/05/2020, deliberou

aceitar a cedência das seguintes parcelas de terreno:

1 — Processo CT/125/2020 — Requerimento n.° 1082/2020 — Herança de Arlindo Antunes

Craveiro — parcela de terreno, situada na localidade de Bemposta, Freguesia de ponte do

Rol, com a área de 365 m2, a retirar do prédio urbano descrito na conservatória do registo

predial de Torres Vedras, sob o n.° 1797, da Freguesia de Ponte do Rol, e inscrito na

respetiva e inscrito nas matrizes prediais de natureza rústica sob o n.° 92 da Secção H e n.°

84 da Secção H (parte), ambos da freguesia de Ponte do Rol, à qual foi atribuído o valor de

€ 5,00/m2, perfazendo um total de € 1.825,00, valor este arredondado para a dezena de

euros imediatamente superior, nos termos do ponto 2, do art.° 38.°, do CIMI, passando o

valor a ser de € 1.830,00. A parcela em causa destina-se a o alargamento das vias públicas

conforme se passa a indicar:

- Área de 165 m2 a retirar do art.° rústico n.° 84, da Secção H,

do pardal;

- Área de 115 m2 a retirar do art.° rústico n.° 92, da Secção

Boavista; e

- Área de 85 m2 a retirar do art.° rústico n.° 92, da Secção

Pardal.

(parte) para benefício da Rua

H, para beneficio da Rua da

H, para benefício da Rua do
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2 - Processo CT/126/2020 — Requerimento n.° ED/1084/2020 — Natália Maria Roque Santos

Rodrigues Alves — Rua da Sede, Caixeiros — Freguesia de Silveira, com a área de 70 m2, a

retirar do prédio descrito na conservatória do registo predial de Torres Vedras, sob o n.°

5880, da Freguesia de Silveira, e inscrito na respetiva matriz predial rústica, sob o artigo 90

da Secção V, da referida freguesia, para alargamento da via pública, à qual foi atribuído o

valor de € 5,00/m2, perfazendo um total de € 350,00.

Com os melhores cumprimentos.

O Preside te da Câma unicipal,

Carlos Manuel Antune Bernardes
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Exmo. Senhor
Presidente da Assembleia Municipal de
Torres Vedras
Dr. José Augusto de Carvalho

si comunicação vi referência n! referência n.° de ofício Data

Assunto: Cedência de parcela de terreno para afetação ao domínio público

2656 15-JIJN ‘2~

Levo ao conhecimento de V. Exa. que na sequência da autorização genérica concedida pela

assembleia municipal em sessão extraordinária de 09/11/2017, para afetação de bens ao

domínio público, a câmara, na sua reunião ordinária realizada em 09/06/2020, deliberou

aceitar a cedência da seguinte parcela de terreno:

1 — Processo ED/l 0/2020 — Requerimento n.° 136/2020 — Igor Miguel Brás Santos — parcela

de terreno situado na Rua D. Bernarda, em Galpeira, na Freguesia de Ventosa, com a área

de 82,00m2, a retirar do prédio rústico, descrito na Conservatória do Registo Predial de

Torres Vedras, sob o art.° 5065, da Freguesia de Ventosa, e descrito na matriz sob o artigo

33. secção K, da mesma freguesia, para requalificação da via pública, à qual foi atribuído o

valor de € 5,00/m2, perfazendo um total de €410,00.

Com os melhores cumprimentos.

O President da Câmara Municipal,

Carlos Manuel Antunes B rnardes
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