
‘rf”-~ctoc q965ft0?0

;~fl77,.;

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 parcelas de terreno para afetação ao domínio público

5783 13-NOU ‘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 10/11/2020, deliberou aceitar as

cedências das seguintes parcelas de terreno:

1 — Processo CT 678/2020 — Requerimento CT 5170/2020 — Graça Maria da Silva Jesus — parcela

de terreno, situada no Casal da Maricota, na localidade de Cerca, freguesia de Silveira, com a

área de 166,60m2 a retirar do prédio rústico, descrito na Conservatória do Registo Predial de

Torres Vedras, sob o n.° 1557, da Freguesia de Silveira, e inscrito na matriz sob o n.° 20, Secção

L, da referida freguesia, para alargamento da via pública, à qual foi atribuído o valor unitário de €

5,00/m2, o que perfaz um valor total de € 833,00, 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 €

840,00.

2 — Processo ED 121/2020 — Requerimento ED 1694/2020 — Cabeça de Casal na Herança de

António Maria Henriques Leal — parcela de terreno, situada na Rua Catarina Anes Benemérita, n.°

14, em Ermegeira, União de Freguesias de Maxial e Monte Redondo, com a área de 5,00/m2,

inscrito na matriz sob o n.° 2926, da Freguesia de Maxial (extinta), e omisso na Conservatória do

Registo Predial, destinados à via pública, à qual foi atribuído o valor unitário de € 5,00/m2, o que

perfaz um valor total de € 25,00, 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 €30,00.

3—Processo ED 618/1957 — Requerimento ED 2567/2020 — António Severino da Cunha - parcela

de terreno, situada na Rua Filipe Tiago, n.° 13, em Casal da Varzinha, União de Freguesias de A-

dos-Cunhados e Maceira, com a área de 97,00m2 a retirar do prédio urbano descrito na

Conservatória do Registo Predial de Torres Vedras, sob o n.° 2643, da Freguesia de A-dos-
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Cunhados, e inscrito na matriz sob o n.° 3087, da União de Freguesias de A-dos-Cunhados e

Maceira, destinados à via pública, à qual foi atribuído o valor unitário de € 5,00/m2, o que perfaz

um valor total de € 485,00, 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 €490,00.

4 — Processo CT 807/2020 — Requerimento CT 6270/2020 — Cidália Maria Santos Silva Gaio -

parcela de terreno, situada na Rua dos Moinhos, em Vila Seca, com a área de 174,00m2 a retirar

da parte rústica do prédio misto descrito na Conservatória do Registo Predial de Torres Vedras,

sob o n.° 2702, da Freguesia de Maxial (extinta), e inscrito na matriz sob o n.° 68, Secção LL, da

União de Freguesias de Maxial e Monte Redondo, destinados a benefício da via pública, à qual foi

atribuído o valor unitário de € 5,00/m2, o que perfaz um valor total de €870,00.

5 — Processo ED 235/2020 — Requerimento ED 2847/2020 — Carlos Vitorino - parcela de terreno,

situada na Rua Mártir São Sebastião, em Abrunheira, com a área de 15,90m2 a retirar do prédio

rústico descrito na Conservatória do Registo Predial de Torres Vedras, sob o n.° 3622, da

Freguesia de Ramalhal, e inscrito na matriz sob o n.° 19, Secção V, da Freguesia de Ramalhal,

destinados a requalificação da via pública, à qual foi atribuído o valor unitário de € 5,00/m2, o que

perfaz um valor total de € 79,50, 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 € 80,00.

6— Processo ED 183/2020 — Requerimento ED 6532/2020 — Vítor João Tomás Vieira Iria - parcela

de terreno, situada na Rua do Facho, em Assenta, com a área de 31 ,00m2 a retirar do prédio

urbano descrito na Conservatória do Registo Predial de Torres Vedras, sob o n.° 3759, da

Freguesia de São Pedro da Cadeira, e inscrito na matriz sob o n.° 4591-P, da Freguesia de São

Pedro da Cadeira, destinados a requalificação da via pública, à qual foi atribuído o valor unitário

de € 5,00/m2, o que perfaz um valor total de € 155,00, 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 €160,00.

7 - Processo de obras ED 151/2020 - Requerimento ED 2114/2020 — Davide José Henriques da

Silva — parcela de terreno situada na Rua Da Serra, Casal da Serra, Freguesia de Ponte do Rol,

para requalificação da via pública, de 117,00m2, a retirar do prédio rústico, descrito na

Conservatória do Registo Predial de Torres Vedras com o n.° 1, da Freguesia de Ponte do Rol e

inscrito na matriz sob o artigo 83, Secção “lA”, da Freguesia de Ponte do Rol, à qual foi atribuído

o valor unitário de € 5,00/m2, o que perfaz um valor total de € 585,00, valor este arredondado para

Câmara Municipal de Torres Vedras
Apartado 131 2564-910 Torres Vedras
A.i. 5 de outubro 2560-270 Torres Vedras
tLf. +351 261 310400 fax: +351 261 310401
www.cm-tvedras.pt gerat@cm-tvedras.pt



i;~ ~

a dezena de euros imediatamente superior, nos termos do ponto 2, do art.° 38.°, do dM1,

passando o valor a ser de € 590,00.

8 - Processo de obras ED 238/2020 — Requerimento ED 2877/2020 — Ricardo Nuno Malaquias

Franco — Parcela de terreno situada na Rua do Miranda, Casal do Neto, Freguesia De Silveira,

65.10m2, a retirar do prédio rústico, descrito na conservatória do Registo Predial de Torres Vedras

sob o n.° 8352, da freguesia de Silveira e inscrito na matriz sob o art.° 115, da Secção E, da

freguesia de Silveira, à qual foi atribuído o valor unitário de € 5,00/m2, perfazendo um total de €

325,50, valor este arredondado para €330,00, nos termos do dM1.

9 - Processo de obras ED/39612020 — Req. ED14697/2020 — Emanuel José Brás Francisco —

parcela de terreno situada na Rua Principal, Carregueira, Freguesia de Ventosa, com a área de

54,50 m2 para requalificação da via pública, a retirar do prédio urbano descrito na Conservatória

do Registo Predial de Torres Vedras com o n.° 5456, da freguesia de Ventosa e inscrito na matriz

sob o n.° 5422 - P, à qual foi atribuído o valor unitário de € 5,OO/m2, o que perfaz um valor total de

€ 272,50, 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.

Com os melhores cumprimentos.

O Presiden e da Câmara unicip

Carlos Manuel Antunes B rnardes
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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 oficio Data

5599 3@-OUT ‘2~
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 27/10/2020, deliberou aceitar as

cedências das seguintes parcelas de terreno:

1 — Processo CT 368/2020 — Requerimento CT 2841/2020 — Rosa Tavares em representação de:

cabeça de casal da herança de Camilo Bernardino dos Santos — parcela de terreno, situada em

Casas Novas, freguesia de Ponte do Rol, com a área de 300,0Cm2 a retirar do prédio descrito na

Conservatória do Registo Predial de Torres Vedras, sob o n.° 529, da Freguesia de Ponte do Rol,

e inscrito na matriz sob o n.° 1292, da referida freguesia, para beneficiação da via pública, à qual

foi atribuído o valor unitário de € 5,00, o que perfaz um valor total de € 1.500,00.

2 — Processo CT 468/2020 — Requerimento CT 3545/2020 — Ana Cristina Alves dos Reis Vieira -

parcela de terreno, situada no Beco dos Mirandas em Casalinhos de alfaiata, Freguesia de

Silveira, com a área de 206,00m2 a retirar do prédio descrito na Conservatória do Registo Predial

de Torres Vedras, sob o n.° 2287, da Freguesia da Silveira, e inscrito na matriz sob o n.° 4340, da

referida freguesia, destinados à via pública, à qual foi atribuído o valor unitário de € 5,00, o que

perfaz um valor total de € 1.030,00.

3 — Processo ED 266/2020 — Requerimento ED 3196/2020 — Mário Nelson Faustino Ribeiro -

parcela de terreno, situada no Beco do Barnabé na PorteI de Belmonte, Freguesia de São Pedro

da Cadeira, com a área de 39,00m2 a retirar do prédio urbano descrito na Conservatória do

Registo Predial de Torres Vedras, sob o n.° 3784, da Freguesia de São Pedro da Cadeira, e

inscrito na matriz sob o n.° 4580, da referida freguesia, destinados à via pública, à qual foi

atribuido o valor unitário de €5,00, o que perfaz um valor total de € 195,00, valor este
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arredondado para a dezena de euros imediatamente superior, nos termos do ponto 2, do ad.°

38.°, do dM1, passando o valor a ser de € 200,00.

4 — Processo de obras ED 485/2019 — Requerimento ED 9781/2020 — Paulo Manuel Conceição

Lopes, parcela de terreno com a área de 177m2 para requalificação da via pública, a retirar do

prédio rústico descrito na Conservatória do Registo Predial de Torres Vedras com o n.° 1953, da

freguesia de Campelos e omisso na matriz, à qual foi atribuído o valor unitário de € 5,00, o que

perfaz um valor total de € 885,00, valor este arredondado para a dezena de euros imediatamente

superior, nos termos do ponto 2, do art.° 38.°, do dM1, passando o valor a ser de € 900,00.

5- Processo de obras ED 89/2020 — Requerimento ED 1199/2020 — Paulo Renato Lopes Raposo,

parcela de terreno com a área de 9,70m2, que serão retirados do prédio descrito na Conservatória

do Registo Predial de Torres Vedras sob o n.° 978, da freguesia de Runa e inscrito na matriz sob

o ad.° 2862 urbana, da União de Freguesias de Dois Portos e Runa, à qual foi atribuído o valor

unitário de € 5,00/m2, perfazendo um total de € 48,50, valor este arredondado para € 50,00, nos

termos do CIMI:

6 - Processo de obras ED/57/2020 — Requerimento OP/822/2020 - Maria de Fátima Melícias Serra

Fernandes, parcela de terreno com a área de 298,00m2, a retirar da parte rústica do prédio

descrito na Conservatória do Registo Predial de Torres Vedras sob o n.° 7506, da freguesia de A-

dos-Cunhados e inscrito na matriz sob o ad.° 130 rústico, Secção EE, e ad.° 6066, da União de

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

perfaz o valor de € 1.490,00.

Com os melhores cumprimentos.

O President da Câmara M icipal,

Carlos Manuel Antunes Be ardes
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Exmo. Senhor
Presidente da Assembleía Municipal de
Torres Vedras
Dr. José Augusto de Carvalho

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

525~ 19-Diir’2a
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 13/10/2020, deliberou aceitar as

cedências das seguintes parcelas de terreno:

1 — Processo CT 680/2020 — Requerimento CT 51 85/2020 — Paulo Lucas Alves Soares — parcela

de terreno, situada na Rua Paulino Alves em São Pedro da Cadeira, Freguesia de São Pedro da

Cadeira, com a área de 150,00m2 a retirar do prédio descrito na Conservatória do Registo Predial

de Torres Vedras, sob o n.° 3387, da Freguesia de São Pedro da Cadeira, e omisso na matriz,

destinados a via pública, à qual foi atribuído o valor unitário de € 5,00, o que perfaz um valor total

de €750,00.

2 — Processo CT 666/2020 — Requerimento CT 5074/2020 — Tecnitrio — Construções, Lda. —

parcela de terreno, situada na Rua Principal em Monte Redondo, União de Freguesias de Maxial e

Monte Redondo, com a área de 1.254,00m2 a retirar do prédio descrito na Conservatória do

Registo Predial de Torres Vedras, sob o n.° 244, da Freguesia de Monte Redondo (extinta), e

inscrito na matriz 65, secção C, da União das Freguesias de Maxial e Monte Redondo , destinados

a via pública, à qual foi atribuído o valor unitário de € 5,00, o que perfaz um valor total de €

6.270,00.

3 — Processo ED 229/2019 — Requerimento ED 5298/2020 — Diana Raquel Comes Anacleto —

parcela de terreno, situada no Páteo do Benedito nas Palhagueiras, União de Freguesias de A-

dos-Cunhados e Maceira, com a área de 187,10m2 a retirar do prédio descrito na Conservatória

do Registo Predial de Torres Vedras, sob o n.° 9441, da Freguesia de A-dos-Cunhados (extinta), e

inscrito na matriz rústica sob o n.° 46, secção 1-A, da referida União de Freguesias, destinados a

via pública, à qual foi atribuído o valor unitário de € 5,00, o que
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perfaz um valor total de € 935,00, valor este arredondado para a dezena de euros imediatamente

superior, nos termos do ponto 2, do art.° 38.°, do dM1, passando o valor a ser de €940,00.

4 — Processo ED 434/2019 — Requerimento ED 9109/2020 — António Manuel Jesus da Silva —

parcela de terreno, situada no Casal Vale da Água, Ameal — Freguesia do Ramalhal, com a área

de 28,50m2 a retirar do prédio descrito na Conservatória do Registo Predial de Torres Vedras, sob

o n.° 2655, da Freguesia do Ramalhal, e inscrito na matriz urbana sob o n.° 3103, da referida

Freguesia, para requalificação da via pública, à qual foi atribuído o valor unitário de € 5,00, o que

perfaz um valor total de € 142,50, 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 € 150,00.

5—Processo ED 463/2019 — Requerimento ED 9580/2019 — Tiago André Caldeira Vicente Nobre,

parcela de terreno, situada em Lavradio — Freixofeira, Freguesia do Turcifal, com a área de

54,85m2 para requahficação da via pública, a retirar do prédio descrito na Conservatória do

Registo Predial de Torres Vedras com o n.° 2556, da Freguesia do Turcifal e inscrito na matriz sob

o artigo 24 da secção R, da referida freguesia, à qual foi atribuído o valor unitário de € 5,00, o que

perfaz um valor total de € 274,25, 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 €280,00.

6 — Processo ED 291/2020 — Requerimento ED 3441/2020 — Floresta Invicta, Lda. — parcela de

terreno, situada na Rua da Arroteia — Ramalhal, Freguesia do Ramalhal, com a área de 207,00m2

para requalificação da via pública, a retirar do prédio rústico descrito na Conservatória do Registo

Predial de Torres Vedras, sob o art.° 1988, da Freguesia de Ramalhal, e inscrito na matriz sob o

artigo 64, secção R, da referida freguesia, à qual foi atribuído o valor unitário de € 5,00, o que

perfaz um valor total de € 1.035,00, 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. 040,00.

7 — Processo ED 136/2020 — Requerimento ED 1857/2020 — Eduardo Manuel Garcia da Silva —

parcela de terreno situada em Freixeira — Braçal, União de Freguesias de Carvoeira e Carmões,

com a área de 25,10m2 para requalificação da via pública, a retirar do prédio rústico descrito na

Conservatória do Registo Predial de Torres Vedras, sob o n.° 555, da freguesia de Carmões

(extinta), e inscrito na matriz sob o art.° 140, secção 1-B, 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 € 125,50,
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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 € 130,00.

8 — Ana Filipa Estevão Carlos — Requerimento ED 204/2020 — Ana Filipa Estevão Carlos — parcela

de terreno, situada no Alto da Mariana, Bombardeira, União de Freguesias de A-dos-Cunhados e

Maceira, com a área de 53,17 m2, a retirar do prédio descrito na Conservatória do Registo Predial

de Torres Vedras, sob o n.° 9353 da Freguesia de A-dos-Cunhados (extinta) e inscrito na matriz

urbana sob o artigo 6798-P, da União de Freguesias de A-dos-Cunhados e Maceira, para

beneficiação da via pública, à qual foi atribuído o valor unitário de € 5,00, o que perfaz um valor

total de €270,00.

Com os melhores cumprimentos.

O Presidente a Câmara Municipal,

Carlos Manuel tunes 8 rnardes
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Exmo. Senhor
Presidente da Assembleia Municipal de
Torres Vedras
Dr. José Augusto de Carvalho

omunicação vi referência nI referência n.° de ofício Data

4852 1-OhJT’2~
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 09/11/201 7, para afetação de bens ao

domínio público, a câmara, na sua reunião ordinária realizada em 29/09/2020, deliberou

aceitar as cedências das seguintes parcelas de terreno:

1 — Processo CT 761/2020 — Requerimento CT 5919/2020 — Margarida Maria Faria Prior —

parcela de terreno, situada no Largo da Sorte, CurveI, União de Freguesias de Carvoeira e

Carmões, com a área de 151,00m2 a retirar do prédio descrito na Conservatória do Registo

Predial de Torres Vedras, sob o n.° 944, da Freguesia da Carvoeira (extinta), e inscrito na

matriz urbana sob o n.° 1891, da União das Freguesias de Carvoeira e Carmões, que já

integra a via pública, à qual foi atribuído o valor unitário de € 5,00, o que perfaz um valor

total de € 755,00, 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 €780,00.

2— Processo CT 463/2020 — Requerimento CT 3501/2020 — Maria de Lurdes Gomes Rosa —

parcela de terreno, situada no Casal Loural de Baixo, Freguesia da Ventosa, com a área de

220,00m2 a retirar do prédio descrito na Conservatória do Registo Predial de Torres Vedras,

sob o n.° 2756, da Freguesia da Ventosa, e inscrito na matriz sob o n.° 51, Secção FF,

(parte) da referida freguesia, destinados ao alargamento da via pública, à qual foi atribuído o

valor unitário de €5,00, o que perfaz um valor total de € 1.100,00.

3 — Processo ED 310/2019 — Requerimento ED 7031/2019 — Maria Lucília da Silva Coelho

Rodrigues — parcela de terreno, situada na Rua Casal do Outeiro em Fonte Grada,

Freguesia de Santa Maria, São Pedro e Matacâes, com a área de 26,15m2 a retirar do

prédio descrito na Conservatória do Registo Predial de Torres Vedras, sob o n.° 8613, da
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Freguesia de Torres Vedras (5. Pedro e Santiago, e inscrito na matriz urbana sob o n.°

9754-P, da Freguesia de Santa Maria, São Pedro e Matacães, destinados à requalificação

da via pública, à qual foi atribuído o valor unitário de € 5,00, o que perfaz um valor total de €

130,75, valor este arredondado para a dezena de euros imediatamente superior, nos termos

do ponto 2, do ad.° 38.°, do dM1, passando o valor a ser de € 140,00.

4 - Processo ED 247/2020 — Requerimento ED 3007/2020 — Rodrigo Pereira Santos —

parcela de terreno, situada na Moçafaneira, Freguesia de Ventosa, com a área de 30,42m2 a

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

3814, da Freguesia de Ventosa, e inscrito na matriz sob o n.° 5419-P, da referida freguesia,

destinados à requalificação da via pública, á qual foi atribuído o valor unitário de € 5,00, o

que perfaz um valor total de € 152,00, valor este arredondado para a dezena de euros

imediatamente superior, nos termos do ponto 2, do ad.° 38.°, do dM1, passando o valor a

ser de € 160,00.

5 — Processo ED 224/2020 — Requerimento ED 2790/2020 — Sérgio Paulo Bernardes

Gomes - parcela de terreno, situada na Rua da Recomeira, Arneiros, Freguesia de Ventosa,

com a área de 133,00m2, a destacar do prédio descrito na Conservatória do Registo Predial

de Torres Vedras, sob o n.° 2667, da Freguesia da Ventosa, o inscrito na rospetiva matriz

rústica, sob o artigo 56, secção AA, da referida freguesia, que foi já ocupada com o

arruamento, à qual foi atribuido o valor unitário de € 5.00, o que perfaz um valor total de €

655,00, 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 €660,00.

Com os melhores cumprimentos.

O Preside te da Câmar Municipal,

Carlos Manuel Antunes ernardes

Câmara Municipal de Torres Vedras
Apartado 131 2564-9loTorresvedras
Av. 5 de outubro 2560-270 Torres Vedras
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