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Pre~ da Assembleia Municipal de
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Dr. José Augusto de Carvalho

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

3497 27-JUL ‘20

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

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 21/07/2020, deliberou

aceitar as cedências das seguintes parcelas de terreno:

1 — Processo CT/505/2020 — Requerimento n.° CT/3832/2020 — Henrique Manuel dos

Santos Miranda — parcela de terreno, situada na Rua do Miranda, n.° 1-A, em Casal do Neto,

em Silveira, Freguesia de Silveira, com a área de 83,20m2, a retirar do prédio rústico,

descrito na conservatória do registo predial de Torres Vedras, sob o n.° 4207, da Freguesia

de Silveira, e inscrito na matriz, sob o artigo 113 secção “F”, da Freguesia de Silveira, para

alargamento da Rua do Miranda, á qual foi atribuído o valor de € 5,00/m2, perfazendo um

total de €416,00, arredondado, nos termos do CIMI, para €420,00.

2 — Processo CT/447/2020 — Requerimento n.° CT/3406/2020 — Selma dos Santos Sanches

— 1 parcela de terreno, situada na Rua da Eira, na localidade de Cerca, Freguesia de

Silveira, com a área de 225,00m2, a retirar do prédio Urbano, descrito na conservatória do

registo predial de Torres Vedras, sob o n.° 5690, da Freguesia de Silveira, e inscrito na

matriz sob o artigo 9134, Urbana, para benefício da Rua da Eira, da Freguesia de Silveira, à

qual foi atribuído o valor de € 5,00/m2, perfazendo um total de €1.125,00, arredondado nos

termos do CIMI, para €1.130,00.

3 — Processo CT/410/2020 — Requerimento n.° CT/3122/2020 — José António Vieira —

parcela de terreno, situada na Rua Miramar, em Vale Janelas, União de Freguesias de A-

dos-Cunhados e Maceira, com a área de 156,00m2, a retirar do prédio rústico, descrito na

conservatória do registo predial de Torres Vedras, sob o n.° 3428, da Freguesia de A-dos-

1/3
Câmara Municipal de Torres Vedras gt~ ~ t~z’zziz~tt~ttt:
Ápartado 131 2564-910 Torres Vedras (*3W)) r “~ Lkt’~. M*I”W e desddade, EÕnØM,blfrdá, Peo~nIo Od. be,

Av 5 d b 2560-270 T V á ‘-a’ — flNet — à pW..øode ,aYc. bn dn edddn Cflbàldede. C~flkP~Uàçs,1979/20)9 beue de 510db .ke. Pàflvdeàe, beewa~e, C.,uo de eons àn,e,.
ttf. +351 261 310400 fax: .351 261 310401 TORRES VEDRAS

ri A r o e,o,,cs I*dt,n OneMdflYema lodb, 0,slã, bbssh&a.www.cm-tvedras.pt geraL@cm-tvedras.pt IS ~~,.-.. ,,.~.,,



--à

~ roRFSS%ll~

Cunhados (extinta), e inscrito na matriz, sob o artigo 58, Secção “LL”, da mesma freguesia,

para requalificação do arruamento público, à qual foi atribuído o valor de € 5,00/m2,

perfazendo um total de € 780,00.

4 — Processo CT/43712020 — Requerimento n.° CT13346/2020 — Maria do Carmo Miranda

Moreira Crisóstomo — parcela de terreno, situada na Terra do Arneiro, Casal da Bica, em

Bombardeira, União de Freguesias de A-dos-Cunhados e Maceira, com a área de

200,00m2, a retirar do prédio rústico, descrito na conservatória do registo predial de Torres

Vedras, sob o n.° 8661, da Freguesia de A-dos-Cunhados (extinta), e inscrito na matriz, sob

o artigo 52, Secção “5”, da mesma freguesia, para benefício da via pública, à qual foi

atribuído o valor de € 5,00/m2, perfazendo um total de € 1.000,00.

5 — Processo CT129412020 — Requerimento n.° CT1239312020 — Fernando José Ribeiro

Alexandre — parcela de terreno, situada na Rua do Infantário, em Casas Novas, Freguesia

de Silveira, com a área de 167,80m2, a retirar do prédio urbano, descrito na conservatória

do registo predial de Torres Vedras, sob o n.° 7578, da Freguesia de Silveira, e inscrito na

matriz, sob o artigo 8763-P, da mesma freguesia, para requalificação da via pública, à qual

foi atribuido o valor de € 5,00/m2, perfazendo um total de € 839,00, arredondado nos termos

do CIMI, para €840,00.

6 — Processo CT/470/2020 — Requerimento n.° CT/3559/2020 — Amilcar Coelho Ventura — 3

parcelas de terreno, com a área total de 692,00m2, situadas na Portela Nossa Senhora da

Luz, em Bombardeira, União de Freguesias de A-dos-Cunhados e Maceira, a retirar do a

retirar do prédio urbano descrito na conservatória do registo predial de Torres Vedras, sob o

n.° 2337, da Freguesia de A-dos-Cunhados (extinta), e inscrito na matriz sob o artigo 7980,

da Freguesia de A-dos-Cunhados (extinta), parcelas essas destinadas ao benefício da via

pública, distribuídas da seguinte forma:

- Parcela 1 (EM 562)— área de 33,70m2

- Parcela 2 (Rua da Cruz) — área de 230,30m2

- Parcela 3 (Rua do Alto da Mariana) — área de 428,00m2

Para as quais foi atribuído o valor de € 5,001m2, perfazendo um total de €3.460,00.

7 — Processo CT/387/2020 — Requerimento n.° CT/3008/2020 — Hélder Fernando Silvestre

Marques — parcela de terreno, situada em Vale da Murta, nos limítrofes da localidade de

Sobreiro Curvo, União de Freguesias de A-dos-Cunhados e Maceira, com a área de

1 .265,00m2, a retirar do prédio rústico, descrito na conservatória do registo predial de Torres
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Vedras, sob o n.° 968, da Freguesia de A-dos-Cunhados (extinta), e inscrito na matriz sob o

artigo 124, Rústico, Secção “EE” da Freguesia de A-dos-Cunhados (extinta), à qual foi

atribuído o valor de € 5,00/m2, perfazendo um total de € 6.325,00, arredondado nos termos

do dM1, para €6.330,00.

8 — Processo CT/506/2020 — Requerimento n.° CT/3833/2020 — Francisco Mendes — parcela

de terreno, situada na Rua Sacadura Cabral, em Paúl, Freguesia de Santa Maria, São Pedro

e Matacâes, com a área de 467,00m2, para alargamento da Rua Sacadura Cabral e da Rua

João de Deus, a retirar do prédio rústico, descrito na Conservatória do Registo Predial de

Torres Vedras, sob o n.° 7751, da Freguesia de Torres Vedras (São Pedro e Santiago), e

inscrito na matriz sob o ad.° 13, Secção “Z”, da Freguesia de Santa Maria, São Pedro e

Matacães, à qual foi atribuído o valor de € 5,O0/m2, o que perfaz um valor total de €

2.335,00, arredondado nos termos do CIMI, para €2.340,00.

9 - Processo de obras OP/96/2016 — Requerimento OP/1418/2020 — Micaela Roque

Fernandes - Parcela de terreno, situada na Rua dos Milagres, Aldeia Nossa Senhora da

Glória, com a área de 585,43m2 para alargamento de arruamentos, que será retirada do

prédio urbano descrito na conservatória do Registo Predial de Torres Vedras sob o n.° 1872

da freguesia da Carvoeira e inscrito na matriz sob o ad.° 2169, da União de freguesias de

Carvoeira e Carmões, á qual foi atribuído o valor unitário de € 5,001m2, o que perfaz o valor

de €2.927,15.

Com os melhores cumprimentos.

O Presiden e da Câmara Municipal,

Carlos Manuel Antune Bernardes
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Exmo. Senhor

Presidente da,~’ bleia Municipal de

Torres Vedras

Dr. José Augusto de Carvalho

s/ comunicação vi referência n! referência n.° de oficio Data

3673 7-ABO ‘ZB
Assunto: Cedência de parce as e erreno para a etação ao domínio público

Levo ao conhecimento de V. Exa. que na sequência da autorização genérica conce i a pe a
assembleia municipal em sessão extraordinária de 09/11/2017, para afetação de bens ao
domínio público, a câmara, na sua reunião ordinária realizada em 04/08/2020, deliberou
aceitar as cedências das seguintes parcelas de terreno:

1 - Processo CT/46612020 — Requerimento n.° CT!353312020 — Rita Joana Moreira Vieira
— parcela de terreno, situada na Rua do Moinho, em Boavista, Freguesia de A-dos-
Cunhados e Maceira, com a área de 43,60m2, a retirar do prédio urbano, descrito na
conservatória do registo predial de Torres Vedras, sob o n.° 9248, da Freguesia de A-dos-
Cunhados (extinta), e inscrito na matriz, sob o artigo 6681, da Freguesia da União de
Freguesias de A-dos-Cunhados e Maceira, para benefício da via pública, à qual foi atribuído
o valor de € 5,00/m2, perfazendo um total de € 218,00, valor este arredondado para a
dezena de euros imediatamente superior, nos termos do ponto 2, do ad.° 38.°, do CIMI,
passando o valor a ser de €220,00.

2 - Processo de obras ED 10412020 - Requerimento ED 1435/2020 — Luís Miguel
Epifânio Faustino - parcela de terreno, com a área de 38,89 m2, situada na Rua da
Liberdade, Varatojo, Freguesia de Santa Maria, São Pedro e Matacães, a retirar do prédio
urbano, descrito na Conservatória do Registo Predial de Torres Vedras com o n.° 7876, da
Freguesia de São Pedro e Santiago, e inscrito na matriz sob o artigo 9253 da Freguesia de
Santa Maria, São Pedro e Matacães, para requalificação / realinhamento da Rua da
Liberdade, à qual foi atribuído o valor unitário de € 5,00 por m2, o que perfaz um valor total
de € 194,45, 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 €200,00.
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3 - Processo de obras n.° EDII6/2020 — Requerimento n.° ED/29112020 — Humberto
Jorge Cabrita Franco — Parcela de terreno, com a área de 117,00 m2 sita em Casal do
Neto, Freguesia de Silveira, para requalificação da via pública, a ser retirada do prédio
urbano inscrito na matriz sob o art.° 9391 da Freguesia da Silveira e descrito na
Conservatória do Registo Predial de Torres Vedras sob o n° 8368 da referida freguesia, à
qual foi atribuída o custo unitário de €5,00 por m2 o que• perfaz o valor de €585,00,
arredondado nos termos do ClMl para €590,00.

4 - Processo de obras ED 188/2020 - Requerimento ED 2570/2020 — Carina Alexandra
Martins Lourenço - Parcela de terreno, sita em Runa, com a área de 100,33m2, que serão
retirados do prédio urbano, descrito na Conservatória do Registo Predial de Torres Vedras
com o n.° 1032, da Freguesia de Runa (extinta) e inscrito na matriz sob o artigo 35, Secção
“G”, da Freguesia de Runa, (atual União de Freguesias de Dois Portos e Runa), para
requalificação da via pública, à qual foi atribuído o valor unitário de € 5,00 por m2, o que
perfaz um valor total de € 501,65, 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 €510,00.

5- Processo de obras OP 8312019- Requerimento OP 4339/2019 — Luís Pedro Valentim
Firmino - Parcela de terreno, sita no Casal do Outeirinho, Ventosa, com a área de 26,20m2,
que serão retirados do prédio urbano, descrito na Conservatória do Registo Predial de
Torres Vedras com o n.° 5086, da Freguesia de Ventosa, e inscrito na matriz sob o artigo
5266, da mesma freguesia, para requalificação da via pública, à qual foi atribuído o valor
unitário de € 5,00, por m2, o que perfaz um valor total de € 131,65, 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 €140,00.

Com os melhores cumprimentos.

O Presiden da Câmar Municipal,

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

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

43@4 ?-SET’2@

Assunto: Cedência de parce as e erreno para a etação ao domínio público

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 O 1/09/2020, deliberou

aceitar as cedências das seguintes parcelas de terreno:

1 — Processo D4/53/2018 — Requerimento D4 8961/2018 — Joaquim Silvério — parcelas de

terreno, situadas nas Brejenjas, freguesia de Silveira com a área de 853,00m2, a retirar do

prédio descrito na conservatória do registo predial de Torres Vedras, sob o n.° 3980, e

inscrito na matriz respetiva sob os n.°s 154 e 155, secção D, da referida freguesia, à qual foi

atribuído o valor de € 5,00/m2, perfazendo um total de € 4.256,00, 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 € 4.270,00, parcelas essas destinadas ao benefício da via

pública, distribuídas da seguinte forma:

Parcela 1 - área de 422,00m2 — a retirar do artigo 154 da Secção “D”

Parcela 2 - área de 431 ,30m2 — a retirar do artigo 155 da Secção “O”

2— Processo C/ 621/2020 — Requerimento CT 4678/2020 —Tiago Miguel Santa Rita Simões

de Pinho — parcela de terreno, situada na Rua dos Carrascais, n.° 19— Póvoa de Penafirme,

União de Freguesias de A-dos-Cunhados e Maceira, com a área de 156,00m2, a retirar do

prédio urbano descrito na Conservatória do Registo Predial de Torres Vedras, sob o n.°

5206, da Freguesia de A-Dos-Cunhados, e inscrito na matriz sob o n.° 6823, da União de

Freguesias de A-dos-Cunhados e Maceira à qual foi atribuído o valor de € 5,00/m2,

perfazendo um total de €780,00, para benefício da via pública.

3 — Processo ED 562/2019 — Requerimento ED 10679/2019 — Virgínia da Conceição dos
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Santos Alves — parcela de terreno, situada no Casal Timóteo — Charneca, Freguesia de

Silveira, com a área de 55,00m2, a retirar do prédio urbano descrito na Conservatória do

Registo Predial de Torres Vedras, sob o n.° 5389, da Freguesia da Silveira, e inscrito na

matriz sob o artigo 99, secção F, da referida freguesia, à qual foi atribuído o valor de €

5,00/m2, perfazendo um total de € 275,00, valor este arredondado para a dezena de euros

imediatamente superior, nos termos do ponto 2, do ad.° 38.°, do CIMI, passando o valor a

ser de € 280,00, para benefício da via pública.

4— Processo QP 99/2018 — Requerimento OP 3614/2020 — Amaro & Reis Construção Civil,

Lda., parcela de terreno com a área de 27m2, situada na Rua da Serra, n.° 10, Varatojo,

Freguesia de Santa Maria, São Pedro e Matacães, para requalificação da via pública, a

retirar do Prédio descrito na Conservatória do Registo Predial de Torres Vedras, sob o n.°

5246, da Freguesia de Torres Vedras (5. Pedro e Santiago), e inscrito na matriz sob o artigo

2426, da Freguesia de Santa Maria, São Pedro e Matacães, à qual foi atribuído o valor

unitário de € 5,00, o que perfaz um valor total de € 135,00, 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 € 140,00.

5 — Processo ED 249/2020 — Requerimento ED 3035/2020 — Isabel Maria Bento Gigante

Bandeira, parcela de terreno com a área de um2, situada na Rua de Santo António em

Ponte do Rol, Freguesia de Ponte do Rol, para a via pública, a retirar do Prédio descrito na

Conservatória do Registo Predial de Torres Vedras, sob o n.° 2386, da Freguesia de Ponte

do Rol, e inscrito na matriz sob o artigo 2708 - P, da referida freguesia, à qual foi atribuído o

valor unitário de € 5,00, o que perfaz um valor total de € 55,00, valor este arredondado para

a dezena de euros irnediatamente superior, nos termos do ponto 2, do ad.° 38°, do CIMI,

passando o valor a ser de €60,00.

6 — Processo ED 440/2019 — Requerimento ED 9205/2020 — Hugo André Franco Frutuoso

Teodoro, parcela de terreno com a área de 95,3Dm2, situada na Rua da Praia Azul, Casal do

Zimbral, Freguesia de Silveira, para requalificação da via pública, a retirar do Prédio descrito

na Conservatória do Registo Predial de Torres Vedras, sob o n.° 8295, da Freguesia de

Silveira, e inscrito na matriz sob o artigo 9297, da referida freguesia, à qual foi atribuído o

- valor unitário de € 5,00, o que perfaz um valor total de € 476,50, 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 €480,00.
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7 — Processo CT 618/2020 — Requerimento CT 4660/2020 — Cana Sofia Domingos Santos

Silva, parcela de terreno com a área de 158,00m2, situada no Hilanião, Freguesia de Santa

Maria, São Pedro e Matacães, para o domínio público, a retirar do Prédio descrito na

Conservatória do Registo Predial de Torres Vedras, sob o n.° 4460, da Freguesia de Torres

Vedras (5. Pedro e Santiago), e inscrito na matriz sob o artigo 66 da secção U, da Freguesia

de Santa Maria, São Pedro e Matacães, à qual foi atribuído o valor unitário de € 5,00, o que

perfaz um valor total de € 790,00.

8 — Processo ED 480/2020 — Requerimento ED Õ69612020 — Ana Teresa Reis de Abreu,

parcela de terreno com a área de 3,80,00m2, situada na Rua Casal do Sobreiral, Ventosa,

Freguesia de Ventosa, para requalificação da via pública, a retirar do Prédio descrito na

Conservatória do Registo Predial de Torres Vedras, sob o n.° 3861, da Freguesia de

Ventosa, e inscrito na matriz sob o artigo 4876, da referida freguesia, à qual foi atribuído o

valor unitário de €5,00, o que perfaz um valor total de € 19,00, 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 € 20,00.

9— Processo 00 6542/1 990 — Requerimento 00 9408/2019 — Luís Manuel Vicente Anacleto,

parcela de terreno com a área de 536,00m2, situada na Rua Terrado Sabão, em Casalinhos

de Alfaiata, freguesia de Silveira, para cedência ao domínio público, a retirar do Prédio

descrito na Conservatória do Registo Predial de Torres Vedras, sob o n.° 303, da Freguesia

de Silveira, e inscrito na matriz sob o artigo 4670, da referida freguesia, à qual foi atribuído o

valor unitário de €5,00, o que perfaz um valor total de € 2.680,00.

10— Processo ED 219/2020 — Requerimento ED 2770/2020 — João José Caetano Lourenço

Pereira, parcela de terreno com a área de 527,00m2, situada na Quinta da Zibreira, Zibreira,

União de Freguesias de Carvoeira e Carmões, para requalificação da via pública, a retirar do

Prédio descrito na Conservatória do Registo Predial de Torres Vedras, sob o n.° 2748, da

Freguesia de Carvoeira (extinta), e inscrito na matriz sob o artigo 2395, Secção P, da União

de Freguesias de Carvoeira e Carmões, à qual foi atribuído o valor unitário de € 5,00, o que

perfaz um valor total de € 2.635,00, valor este arredondado para a dezena de euros

imediatamente superior, nos ternos do ponto 2, do art.° 38.°, do dM1, passando o valor a

ser de € 2.640,00.

11 — Processo CT 436/2020 — Requerimento CT 3345/2020 — Rui Manuel Martinho Ferreira

Dias, parcela de terreno com a área de 105,00m2, situada na Rua da Serra, Monte Bom,

União de Freguesias de A-dos-Cunhados e Maceira, destinados ao alargamento da via
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pública, a retirar do Prédio descrito na Conservatória do Registo Predial de Torres Vedras,

sob o n.° 2544, da Freguesia de A-dos-Cunhados (extinta), e inscrito na matriz sob o artigo

19, secção “N”, e nas matrizes urbanas sob os artigos 2520 e 2522 da União de Freguesias

e A-dos-Cunhados e Maceira, à qual foi atribuído o valor unitário de € 5,00, o que perfaz um

valor total de € 525,00, 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 €530,00.

12 — Processo ED 26/2020 — Requerimento ED 409/2020 — Alda das Neves Martins

Francisco, parcela de terreno com a área de 255,00m2, situada na Rua das Flores, em

Campel~s, União de Freguesias de Campelos e Outeiro da Cabeça, para cedência ao

domínio público, a retirar do Prédio descrito na Conservatória do Registo Predial de Torres

Vedras, sob o n.° 841, da Freguesia de Campelos (extinta), e omisso na matriz, à qual foi

atribuído o valor unitário de € 5,00, o que perfaz um valor total de € 1,275,00, valor este

arredondado para a dezena de euros imediatamente superior, nos termos do ponto 2, do

ad.° 38.°, do CIMI, passando o valor a ser de € 1,280,00.

13 — Processo ED 376/2019 — Requerimento ED 8265/2019 — António Pedro Fernandes

Santos Ramos, parcela de terreno com a área de 163,40m2, para requalificação da via

pública, situada em Casais Larana, Freguesia do Ramalhal, a retirar do prédio urbano,

descrito na Conservatória do Registo Predial de Torres Vedras com o n.° 3278, da Freguesia

do Maxial e inscrito na matriz sob o artigo 2006 da mesma freguesia, à qual foi atribuido o

valor unitário de € 5,00, o que perfaz um valor total de € 817,0, valor este arredondado para

a dezena de euros imediatamente superior, nos t&mos do ponto 2, do art.° 38°, do CIMI,

passando o valor a ser de €820,00.

14- Processo de obras ED 116/2020 — Requerimento ED 1657/2020 — José Filipe Gomes

Garcia, parcela de terreno com a área de 169,90m2, situada na Rua Principal —Aldeia Nova,

Freguesia de Santa Maria, São Pedro e Matacães, a retirar do prédio descrito na

Conservatória do Registo Predial de Torres Vedras, sob o n.° 3072, da Freguesia de Torres

Vedras (5. Maria do Castelo e 5. Miguel) e inscrito na matriz sob o artigo 9843 - P, da

Freguesia de 5. Pedro e Santiago, 5. Maria e 5. Miguel, e Matacães, para requalificação de

arruamentos confinantes, à qual foi atribuído o valor unitário de € 5,00, o que perfaz um

valor total de € 849,50, 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 € 850,00.

15- Processo de obras ED 421/2019 — Maria de Fátima Franco Alves Policarpo — parcela de

terreno com a área de 160m2, situada na Freixofeira, Freguesia do Turcifal, a retirar do
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prédio descrito na Conservatória do Registo Predial de Torres Vedras com o n.° 1693, da

Freguesia do Turcifal e inscrito na matriz sob o artigo 23.° da secção R, da referida freguesia

de Turcifal, para arruamento, à qual foi atribuído o valor unitário de € 5,00, o que perfaz um

valor total de €800,00.

16 - Processo de obras ED 67/2020 — Requerimento ED 91712020 — Ermelinda da

Conceição Alves Franco, parcela de terreno, com a área de 87,00m2, para requalificação da

via pública, situada nas Barrocas, Freguesia de São Pedro da Cadeira, a retirar do prédio

descrito na Conservatória do Registo Predial de Torres Vedras sob o n.° 3399, da Freguesia

dé São Pedro da Cadeira, e omisso na matriz, à qual foi atribuido o valor unitário de € 5,00,

o que perfaz um valor total de € 435,00, valor este arredondado para a dezena de euros

imediatamente superior, nos termos do ponto 2, do ad.° 38.°, do CIMI, passando o valor a

ser de € 440,00.

17- Processo de obras ED 129/2020 — Requerimento 1751/2020 — Juliana Isabel Fernandes

Dos Santos Filipe, parcela de terreno com a área de 75,50m2, para requalificação da via

pública, situada na Rua do Vicente, Cerca, Freguesia de Silveira, a retirar do prédio descrito

na Conservatória do Registo Predial de Torres Vedras sob o n.° 8371, da Freguesia da

Silveira, e inscrito na matriz respetiva sob o n.° 9394-P, da referida freguesia, à qual foi

atribuído o valor unitário de € 5,00, o que perfaz um valor total de € 377,50, valor este

arredondado para a dezena de euros imediatamente superior, nos termos do ponto 2, do

ah.° 38.°, do CIMI, passando o valor a ser de € 380,00.

18 - Processo de obras ED 190/2020 — Requerimento ED2579/2020 — Hugo Ricardo

Maurício Franco, parcela de terreno com a área de 43,40m2, para requalificação do

arruamento, situada na Rua dos Milagres, Aldeia de Nossa Senhora da Glória, União de

Freguesia de Carvoeira e Carmões, a retirar do prédio rústico descrito na Conservatória do

Registo Predial de Torres Vedras com o n.° 1294, da Freguesia da Carvoeira, e inscrito na

matriz sob o n.° 62, Secção E, da União de Freguesias de Carvoeira e Carmões, à qual foi

atribuído o valor unitário de € 5,00, o que perfaz um valor total de € 217,00, 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 €220,00.

20- Processo de obras ED 195/2020 — Requerimento n.° ED 2625/2020 — Francisco da Cruz

Branco da Silva, parcela de terreno com a área de 102,00m2, para requalificação da via

pública, situada na Rua dos Carrascais em Póvoa de Penafirme, União de Freguesias de A-

dos-Cunhados e Maceira, a retirar do prédio descrito na Conservatória do Registo Predial de
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Torres Vedras, sob o n.° 9393, da Freguesia de A-dos-Cunhados (extinta), e inscrito na

matríz urbana sob o n.° 6859, da referida freguesia, à qual foi atribuído o valor unitário de €

5,00, o que perfaz um valor total de €510,00.

21 - Processo de obras ED 125/2020 — Requerimento ED 1701/2020 — Elvira de Jesus

Faustino Nunes, parcela de terreno com a área de 182,00m2, para requalificação da via

pública, situada no Casal Novo do Pinheirinho, Vale Pereiro, União de Freguesias de

Campelos e Outeiro da Cabeça, a retirar do prédio rústico, inscrito na matriz sob o artigo 1,

Secção 1, da Freguesia de Campelos e descrito na Conservatória do Registo Predial de

Torres Vedras com o n.° 597, da Freguesia de Campelos (extinta), à qual foi atribuído o

valor unitário de €5,00, o que perfaz um valor total de €910,00.

Com os melhores cumprimentos.

O President da Câmara nicipal,

Carlos Manuel Antunes 8 rnardes
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