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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 ofício Data

2301 13-ARR’21
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 13/04/2021, deliberou aceitar as

cedências das seguintes parcelas de terreno:

1 — Processo CT 125912021 - Requerimento: CT 1194112021 - Isabel Maria Rodrigues das

Neves Costa, parcela de terreno com a área de 66.70m2, situada na Rua Ponte Alagoa, 3 e 5 em

Ramalhal, Freguesia Ramalhal, a retirar do prédio Urbano descrito na Conservatória do Registo

Predial de Torres Vedras com o n.° 3749, da Freguesia de Ramalhal, e descrito na matriz com o

n.° 3590, destinada a passeio público, à qual foi atribuído o valor de € 5,00/m2, o que perfaz um

valor total de € 335,50), 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 € 340,00.

2 - Processo ED 67412020 - Requerimento ED 8568/2020 — António Jorge Martins da Silva —

parcela de terreno, situada na Av.a 25 de Abril, na localidade de Zibreira, União de Freguesias de

Carvoeira e Carmões, com a área de 215,90m2, a retirar do Prédio Rústico, descrito na

Conservatória do Registo Predial de Torres Vedras com o n.° 1235, da Freguesia de Carvoeira e

inscrito na matriz da sob o artigo 95 Rústico da Secção “E”, da União de Freguesias de Carvoeira

e Carmões, à qual foi atribuído o valor de € 5,00/m2, o que perfaz um valor total de € 1.079,50,

para requalificação da via pública, 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 € 1.080,00.

3— Processo ED 1/2021 - Requerimento ED 27/2021 — Bruno Manuel Adrião Gomes — parcela

de terreno, situada na Av.a 10 de Junho, n.° 47, na localidade de Arneiros, Freguesia de Ventosa,

com a área de 27,00m2, a retirar do prédio urbano, descrito na Conservatória do Registo Predial
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de Torres Vedras com o n.° 4316, Freguesia da Ventosa e inscrito na matriz sob o artigo 5435

Urbano da Secção “P”, da mesma Freguesia, para requalificação da via pública, e à qual foi

atribuído o valor de € 5,O0/m2, o que perfaz um valor total de € 70,00.

4 — Processo ED 36112020 - Requerimento ED 4281/2020 — Cannacanna, Lda. - parcela de

terreno, situada na Quinta da Gaga, na localidade de Aldeia Nova, Freguesia de Santa Maria, São

Pedro e Matacães, com a área de 475,00m2, a retirar do prédio rústico, descrito na Conservatória

do Registo Predial de Torres Vedras com o n.° 8690, Freguesia Torres Vedras (5. Pedro e

Santiago) e inscrito na matriz sob o artigo 6 Rústico, da Freguesia de Santa Maria, São Pedro e M

Matacães, à qual foi atribuído o valor de € 5,00/m2, o que perfaz um valor total de € 2.325,00, para

requalificação da via pública, 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 €2.330,00.

5 — Processo ED 37812020 — Requerimento ED 442412020 — Ana Elizabete dos Santos

Teodoro — situada na localidade de Brejenjas, Freguesia de Silveira, com a área de 74,52m2 para

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

Predial sob o ad.° 3621, da Freguesia da Silveira, e descrito na matriz sob o artigo 122 Secção D,

da mesma freguesia, à qual foi atribuído o custo unitário de € 5,00, o que perfaz um valor total de

€ 372,60, valor este arredondado para a dezena de euros imediatamente superior, nos termos do

ponto 2, do art.° 38.°, do ClMl, passando o valor a ser de € 380,00.

6 — Processo ED 50512020 — Requerimento ED 614412020 - Miguel Cândido de Figueiredo

Brás — situada na localidade de Caixaria, União das Freguesias de Dois Portos e Runa, com a

área de 125,00m2 para requalificação da via pública, a retirar do prédio urbano descrito na

Conservatória do Registo Predial de Torres Vedras com o n.° 4603 da freguesia de Dois Portos e

inscrito na matriz da sob o artigo 2920-P, da União de Freguesias de Dois Portos e Runa, à qual

foi atribuido o valor de € 5,001m2, o que perfaz um valor total de € 625,00, 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 € 630,00.

7 — Processo ED 508/2020 - Requerimento ED 6186/2020 — Horácio da Luz — situada na Rua

Campo das Flores, em Carreiras de Cima, Freguesia de Ventosa, para requalificação da via

pública de 80,50m2, que serão retirados do prédio rústico, com a área total 7.045m2 descrito na

conservatória do Registo Predial de Torres Vedras sob o n.° 1401, da freguesia de Ventosa e

inscrito na matriz sob o artigo 14° da secção M, da citada freguesia, à qual foi atribuído o valor
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unitário de € 5,001m2, perfazendo um total de €402,50, valor este arredondado para €410,00, nos

termos do dM1.

Com os melhores cumprimentos.

O Presidente da Câmara Municip

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

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

2@62 5-ABR ‘21
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 30/03/2021, deliberou aceitar as

cedências das seguintes parcelas de terreno:

1 - Processo CT 105)2021 - Requerimento CT 54712021 — Luís Manuel Franco Miranda — 3

parcelas de terreno, situadas na Rua Francisco Miranda, n.° 7, na localidade de Varatojo,

Freguesia de Santa Maria, São Pedro e Matacães, com a área total de 818,00m2, a retirar do

Prédio Urbano, descrito na Conservatória do Registo Predial de Torres Vedras com o n.° 8587, da

Freguesia de São Pedro e Santiago (extinta), e inscrito na matriz da sob o artigo 9742 Urbano, da

Freguesia de Santa Maria, São Pedro e Matacães, distribuídas pelas seguintes áreas:

- Parcela 1 — Rua dos Moleiros, com 195,00m2

- Parcela 2 — Rua Francisco Miranda, com 496,00m2

- Parcela 3 — Caminho sem denominação toponímica, transversal à Rua Francisco Miranda, com

127,00m2

Estas áreas destinam-se a beneficiar a via pública, às quais foi atribuído o valor de € 5,001m2, o

que perfaz um valor total de €4.090,00.

2 — Processo ED 514í2020 - Requerimento ED 6268)2020 — Vítor Manuel Oliveira Magoleira —

parcela de terreno, situada em Feliteira, União de Freguesias de Dois Portos e Runa, com a área

de 2,50m2, a retirar do prédio urbano, descrito na Conservatória do Registo Predial de Torres

Vedras com o n.° 4532 e inscrito na matriz sob o artigo 447 Urbano, da União de Freguesias de

Dois Portos e Runa, à qual foi atribuido o valor de € 5,00/m2, o que perfaz um valor total de €

12,50, para requalificação da via pública, valor este arredondado para a dezena de euros
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im~tIt~Çite superior, nos termos do ponto 2, do ad.° 38.°, do dM1, passando o valor a ser de €

20,00.

3 - Processo CT 112612020 - Requerimento CT 879912020 — António Quintino dos Santos —2

parcelas de terreno, situadas na Rua dos Ramos / Rua das Rosas, na localidade de Boavista,

Freguesia de Silveira, com a área total de 412,00m2, a retirar do Prédio, descrito na Conservatória

do Registo Predial de Torres Vedras com o n.° 7370, da Freguesia de Silveira, e inscrito na matriz

predial rústica, sob o artigo 138 Secção “C”, da mesma freguesia, distribuídas pelas seguintes

áreas:

- Parcela 1 — Rua dos Ramos, com 61 ,00m2

- Parcela 2— Rua das Rosas, com 351 ,00m2

Estas parcelas destinam-se a benefício da via pública, às quais foi atribuído o valor de € 5,00/m2,

o que perfaz um valor total de €2.060,00.

4 — Processo CT 24512021 - Requerimento CT 183912021 — Vítor Luís Franco Miranda —

parcela de terreno, situada em Casal Seixinho, na localidade de Fonte Grada, Freguesia de Ponte

do Rol, com a kea de 114,70m2, a retirar do prédio urbano, descrito na Conservatória do Registo

Predial de Torres Vedras com o n.° 2384 e inscrito na matriz sob o artigo 2688 Urbano, da

Freguesia de Ponte do Rol, à qual foi atribuído o valor de € 5,00/m2, o que perfaz um valor total de

€ 573,50, para benefício da via pública, 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 €

580,00.

5 — Processo ED 67512020 - Requerimento ED 857912020 — Elisa Ângelo Afonso Simões

Peralta — parcela de terreno, situada no Sítio da Raposa, na localidade de Sevilheira, Freguesia

de Santa Maria, São Pedro e Matacães, com a área de 152,14m2, a retirar do prédio rústico,

descrito na Conservatória do Registo Predial de Torres Vedras com o n.° 1525 e inscrito na matriz

sob o artigo 76 Rústico, da Secção “2D”, da Freguesia de Santa Maria, São Pedro e Matacães, à

qual foi atribuído o valor de € 5,00/m2, o que perfaz um valor total de € 760,70, para beneficiação

da via pública, 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 € 770,00.

6 — Processo ED 574/2020 - Requerimento ED 7201/2020 — Daniel Filipe Magno Laborinho —

parcela de terreno, situada na Rua da Salseira, em Coutada, Freguesia de São Pedro da Cadeira,

com a área de 155,60m2, a retirar do prédio rústico, descrito na Conservatória do Registo Predial

de Torres Vedras com o n.° 639 e inscrito na matriz sob o artigo 173 Rústico, da Secção “M”, da
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Fr’*tiflø~e São Pedro da Cadeira, à qual foi atribuído o valor de € 5,001m2, o que perfaz um

valor total de € 778,00, para requalificação da via pública, 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 € 780,00.

7 — Processo OP 110/2009 - Requerimento OP 256212020 - Luís Manuel Franco Alves -

parcela de terreno, situada na Rua Principal, em São Pedro da Cadeira, Freguesia de São Pedro

da Cadeira, para integrar o domínio público, com a área de 137,10m2, relativo ao arruamento a

executar na frente da propriedade do requerente, a retirar do prédio descrito na Conservatória do

Registo Predial de Torres Vedras com o n.° 531 e inscrito na matriz da Autoridade Tributária e

Aduaneira sob o artigo 16° da secção E, da Freguesia de São Pedro da Cadeira, à qual foi

atribuído o valor unitário de € 5,00/m2, perfazendo um total de € 685,50, valor este arredondado

para €690,00, nos termos do dM1.

Com os melhores cumprimentos.

O Presid te da Câmara Municipal,

Carlos Manuel Antun Bernardes
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Exm~ Senhor

Presidente da

Torres Vedras

Dr. José Augusto de Carvalho

vi comunicação vi referência n! referência n.° de ofício data

1?2~ 22-NAR ‘21

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 16/03/2021, deliberou aceitar as cedências

das seguintes parcelas de terreno:

1 - Processo de Obras CT 990)2020 - Requerimento: CT 7733/2020 — Maria Rosário Miguel — 2

pãrcelas de terreno, situadas na Rua dos Moinhos, em Bombardeira, União de Freguesias de A-dos-

Cunhados e Maceira, com a área total de 703,52m2, a retirar da parte rústica do Prédio Misto descrito

na Conservatória do Registo Predial de Torres Vedras com o n.° 3269 e inscrito na matriz da sob o

artigo 102, da Secção “II”, da Freguesia de A-dos-Cunhados (extinta), distribuídas pelas seguintes

áreas:

- Parcela 1 — Rua dos Moleiros, com 297,54m2

- Parcela 2— Rua do Moinho, com 405,98m2

Para requalificação da via pública, às quais foi atribuído o valor unitário de € 5,00/m2, o que perfaz um

valor total de €3.517,60, 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 € 3.520,00.

2 — Processo ED 510/2019 - Requerimento ED 1012112019— Carlos Manuel Pereira — parcela de

terreno, situada na Rua Antiga, n.° 12, em Arneiros, Freguesia de Ventosa, com a área de 10,80m2, a

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

1128 e inscrito na matriz sob o artigo 3065, da Freguesia de Ventosa, à qual foi atribuído o valor

unitário de € 5,00/m2, o que perfaz um valor total de € 54,00, para requalificação da via pública, 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 €60,00.

3 - Processo OP 69/2016 - Requerimento OP 4043)2017 - TOMIX- INDUST. EQUIP. AGRIC.

INDIJST., LOA. - 2 parcelas terreno, situadas em Casal Chafariz, Portela da Vila, na localidade de

Ameal, com a área total de 3.881 ,30m2, a retirar dos prédios rústico abaixo identificados destinadas
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ao domínio público, concretamente, arruamento e estacionamento, parcelas essas, distribuídas da

seguinte forma:

- Parcela 1 com a área de 3.770,70m2, a retirar do prédio inscrito na matriz sob o ad.° 21, Secção [1<1

da Freguesia de Santa Maria, São Pedro Matacâes e descrito na Conservatória do Registo Predial de

Torres Vedras com o n.° 6846, da Freguesia de São Pedro e Santiago (extinta);

Parcela 2 com a área do 11 0,60m2, a retirar do pródio inscrito na matriz sob o ad.° 22, Secção [K] da

Freguesia de Santa Maria, São Pedro Matacães descrito na Conservatória do Registo Predial de

Torres Vedras e 2752 e descrito na Conservatória do Registo Predial de Torres Vedras com o n.°

6846, da Freguesia de São Pedro e Santiago (extinta);

Para efeitos de atribuição de valor às parcelas de terreno, acima descritas, considera um custo

unitário de € 5,00, o que perfaz um valor total de € 19.406,50, valor este arredondado para a dezena

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

serde€ 19.410,00.

4 - Processo CT 106/2021 - Requerimento CT 719/2021 — João Pedro das Neves dos Santos —

Cedência de parcela de terreno para afetação ao domínio público - Rua Nova da Granja - São

Pedro da Cadeira - Freguesia de São Pedro da Cadeira:

- Revogar as deliberações de 17/04/2018 e de 12/11/2019, respetivamente, referente às cedências ao

domínio público, no âmbito dos processos de licenciamento, com o n.° D4 14/2018 e n.° OP 83/2017,

e aceitar a cedência de parcela de terreno para o domínio público, situada na Rua Nova da Granja,

em São Pedro da Cadeira, Freguesia de São Pedro da Cadeira, com a área de 440,00m2, a retirar do

prédio, descrito na Conservatória do Registo Predial de Torres Vedras com o n.° 4252 e inscrito na

matriz sob o artigo 3, Secção “CC”, da Freguesia de São Pedro da Cadeira, à qual foi atribuido o

valor unitário de € 5,00/m2, o que perfaz um valor total de € 2.200,00, para requalificação da via

pública.

Com os melhores cumprimentos.

O Presidente a Câmara unici

Carlos Manuel Antunes ernardes

SM
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Exmo. Senhor

Presidente da Assembleia

Torres Vedras

Dr. José Augusto de Carvalho

v comunicação v referência n/ referência n.2 de oficio data

1396 O3MAR21

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 2/03/2021, deliberou aceitar as cedências

das seguintes parcelas de terreno:

1 - Processo de Obras Ed /137/2020 - Requerimento: Ed /1873/2020 - Maria Rosário Caetano

Santos - parcela de terreno para requalificação da via pública, com a área de 33,40m2, a retirar do

Prédio urbano descrito na Conservatória do Registo Predial de Torres Vedras com o n.2 5417 e

inscrito na matriz da sob o artigo 5387-P, da Freguesia de Ventosa, à qual foi atribuído o valor unitário

de € 5,00/m2, perfazendo um total de € 167,00, valor este arredondado para € 170,00, nos termos do

CIMI.

2 — Processo CT /61/2021 - Requerimento CT /394/2021 - António José Primor da Silva — parcela

de terreno, stuada no Casal das Pedrosas, em Boavista, Freguesia de Silveira, com a área de

295,41m2, a retirar do prédio rústico, descrito na Conservatória do Registo Predial de Torres Vedras

com o n.2 8227 e inscrito na matriz sob o artigo 217 Rústico Secção “M”, da Freguesia de Silveira, à

qual foi atribuído o valor unitário de € 5,00/m2, o que perfaz um valor total de € 1.477,05, para

alargamento da via pública, 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 € 1.480,00.

3 — Processo OP /145/2011 - Requerimento OP /8877/2020 — Gilberto Ribeiro Roque — parcela de

terreno, situada na Rua da República, 60, em Casas Novas, Freguesia de Silveira, com a área de

27,50m2, a retirar do prédio urbano, descrito na Conservatória do Registo Predial de Torres Vedras

com o n.2 2657 e inscrito na matriz sob o artigo 4570, da Freguesia de Silveira, à qual foi atribuído o

valor unitário de € 5,00/m2, o que perfaz um valor total de € 137,50, para requalificação da via pública,
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valor este arredondado para a dezena de euros imediatamente superior, nos termos do ponto 2, do

art.2 38.~, do dM1, passando o valor a ser de € 140,00.

4 — Processo CT /1146/2020 - Requerimento CT /8987/2020 — Cana Susana Lopes Antunes —

parcela de terreno, situada no Casal das Giestas, em Campelos, União de Freguesias de Campelos e

Outeiro da Cabeça, com a área de 121 ,00m2, a retirar do prédio rústico, descrito na Conservatória do

Registo Predial de Torres Vedras com o n.2 3780 e inscrito na matriz sob o artigo 26 da Secção “B”,

da Freguesia de Campelos (extinta), à qual foi atribuído o valor unitário de € 5,00/m2, o que perfaz um

valor total de € 605,00, para alargamento da via pública (Rua da Capela), valor este arredondado

para a dezena de euros imediatamente superior, nos termos do ponto 2, do art.2 38.~, do CIMI,

passando o valor a ser de € 610,00.

Com os melhores cumprimentos.

O Presidente da Câmara Municipal,

CARLOS MANUEL
ANTUNES BERNARDES
2021.03.03 18:00:18 Z

Carlos Manuel Antunes Bernardes
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____ Exmo. Senhor~w’.

Presidente da Assembleia Mun

Torres Vedras

Dr. José Augusto de Carvalho

vi comunicação v referência n referência n.2 de ofício data

1088 22FEV21

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 17 02/2021, deliberou aceitar as cedências

das seguintes parcelas de terreno:

1 — Processo ED 374/2020 — Requerimento ED 4402/2020 — Anabela Moreira Santos Tiago — parcela

de terreno, situada na Rua 8 de Setembro, em Casalinhos de Alfaiata, Freguesia de Silveira, com a
área de 140,10m2 a retirar do prédio, descrito na Conservatória do Registo Predial de Torres Vedras,

sob o n.2 5170, da Freguesia de Silveira, e inscrito na matriz rústica sob o n.2 49, secção (V) da
referida freguesia, para requalificação da via pública, à qual foi atribuído o valor unitário de € 5,00 m2,

o que perfaz um valor total de € 700,50, valor este arredondado para a dezena de euros
imediatamente superior, nos termos do ponto 2, do art.2 38.~, do CIMI, passando o valor a ser de €
710,00.

2 — Processo 00 1870 1964— Requerimento 00/4309/2020 — Jorge Silva & Reis Construções, Lda. —

parcela de terreno, situada na Rua de São Marcos, em Asseiceira, Freguesia da Freiria, com a área

de 14,75m2 a retirar do prédio, descrito na Conservatória do Registo Predial de Torres Vedras, sob o
n.2 941, da Freguesia da Freiria, e inscrito na matriz rústica sob o n.2 167, secção (O) da referida
freguesia, para requalificação da via pública, à qual foi atribuído o valor unitário de € 5,00/m2, o que
perfaz um valor total de € 73,75, 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 €80,00.

3 — Processo ED 537/2020 - Requerimento ED 6692/2020 - Madalena Valongo Lopes - parcela de

terreno, situada na Rua dos Netos, n.2 32, na localidade de Casal de Vale Pereiro, em Campelos,

União das Freguesias de Campelos e Outeiro da Cabeça, com a área de 1 67,00m2 a retirar do prédio

urbano, descrito na Conservatória do Registo Predial de Torres Vedras, sob o n.2 925, da União de

Freguesias de Campelos e Outeiro da Cabeça, e inscrito na matriz sob o art.2 n.2 1081, da referida
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freguesia, para beneficiação da via pública, à qual foi atribuído o valor unitário de € 5,00/m2,

perfazendo um total de €835,00, valor este arredondado para € 840,00, nos termos do CIMI.

4 — Processo ED 598/2020 - Requerimento ED 7505/2020 — António Jorge Gonçalves Perdigão

Piçarra - parcela de terreno, situada na Rua Francisco Russo, na localidade de Varatojo, Freguesia

de Santa Maria, São Pedro e Matacães, com a área de 155,90m2, a retirar do prédio rústico, descrito

na Conservatória do Registo Predial de Torres Vedras, sob o n.° 3290, da Freguesia de Santa Maria

do Castelo e São Miguel e inscrito na matriz sob o art.2 n.9 59, da mesma freguesia, para

requalificação da via pública, à qual foi atribuído o valor unitário de € 5,0O/m2, perfazendo um total de

€ 779,50, valor este arredondado para € 780,00, nos termos do CIMI.

5 — Processo ED 578/2020 - Requerimento ED 7228/2020 — Mário Fernando Santos Brasil - parcela

de terreno, situada na Estrada Campo da Bola, na localidade de Escravilheira, Freguesia de São

Pedro da Cadeira, com a área de 19,00m2 a retirar do prédio rústico, descrito na Conservatória do

Registo Predial de Torres Vedras, sob o n.2 4412, da Freguesia de São Pedro da Cadeira, e inscrito

na matriz sob o artY 4~2, da Secção “AA” (parte), da referida freguesia, para requalificação da via

pública, à qual foi atribuído o valor unitário de € 5,00 m2, perfazendo um total de € 95,00, valor este

arredondado para € 100,00, nos termos do CIMI.

6 — Processo CT 1117/2020 - Requerimento CT 8746/2020 — António Jorge Vilar Correia e Liliana

L.V.C. e Sousa - parcela de terreno, situada na localidade de Carvoeira, União de Freguesias de

Carvoeira e Carmões, com a área de 57,50m2 a retirar do prédio rústico, descrito na Conservatória do

Registo Predial de Torres Vedras, sob o n.2 156, da Freguesia de Carvoeira (extinta), e inscrito na

matriz sob o art.~ 2.~ da Secção “J”, da União de Freguesias de Carvoeira e Carmões, para

beneficiação da via pública, à qual foi atribuído o valor unitário de € 5,00/m2, perfazendo um total de €

28750, valor este arredondado para € 290,00, nos termos do CIMI.

7 — Processo ED 322/2020/2020 - Requerimento ED /3785/2022020 — Helder Manuel Carlos
Fonseca - parcela de terreno, situada na Rua do Sol, em Santa Cruz, União das Freguesias de A-

dos-Cunhados e Maceira, com a área de 20,00 m2, a retirar do prédio urbano, descrito na
conservatória do Registo Predial de Torres Vedras sob o fl•Q 8055, da Freguesia de A-dos-Cunhados,

e inscrito na matriz sob o artY n.2 3113, da Freguesia de A-dos-Cunhados, à qual foi atribuído o valor
unitário de € 5,00/m2, perfazendo um total de € 100,00.
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Com os melhores cumprimentos.

O Presidente da Câmara Municipal,

CARLOS MANUEL
ANTUNES BERNARDES
2021.02.22 17:00:00 Z

Carlos Manuel Antunes Bernardes
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