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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
2t~SYi&-JLt?~

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 8/06/2021, deliberou aceitar as
cedências das seguintes parcelas de terreno:
1 Processo de Obras CT 47712021 Requerimento CT 368412021
José Manuel Soares
Moinhos parcela de terreno, situada na Rua António Franco, em Póvoa de Penafirme, com a
área de 85,30m2, a retirar do prédio urbano, descrito na Conservatória do Registo Predial de
Torres Vedras com o n.° 5400 da freguesia de A-dos-Cunhados (extinta) e descrito na matriz com
o n.° 3575 Urbano, da União de Freguesias de A-dos-Cunhados e Maceira, com a área total de
450,00m2, para alargamento da via pública, à qual foi atribuído o valor unitário de € 5,00/m2, o que
perfaz um valor total de €426,50.
Nos termos do ponto 2 do artigo 38.° do CIMI o valor patrimonial do prédio deverá ser
arredondado para a dezena de euros imediatamente superior, assim o valor acima indicado passa
a ser de € 430,00.
2 Processo de Obras ED/70/2021 Requerimento ED1982I2021
Kevin Van Der Zwaan
Raposo parcela de terreno, situada na Rua de Santa Rita, n.° 3, em Valongo, Freguesia de Ados-Cunhados, com a área de 18,30m2 a retirar do prédio descrito na Conservatória do Registo
Predial de Torres Vedras com o n.° 6180, da freguesia de A-dos-Cunhados e inscrito na matriz
com o n.° 4866, da freguesia de A-dos-Cunhados e Maceira, à qual foi atribuído um custo unitário
de € 5,00/m2, o que perfaz um valor total de €91,50.
Nos termos do ponto 2 do artigo 38.° do CIMI, o valor patrimonial do prédio deverá ser
arredondado para a dezena de euros imediatamente superior, assim o valor acima indicado passa
a ser de € 100,00, para requalificação da via pública.
-

-

—

—

-

-

—
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3 Processo de Obras ED/402!2020 Requerimento ED!479912020 António Paulo parcela
de terreno, situada na Rua dos Paulos n.° 10, em Carvalhais, Freguesia de S. Pedro da Cadeira,
com a área total de 159,40m2 assim distribuída:
76,40m2, a retirar da parte rústica do prédio misto descrito na Conservatória do Registo Predial
de Torres Vedras, sob o n.° 3665 da freguesia de 5. Pedro da Cadeira e inscrito na matriz sob o
ad.° 30.° 1, da referida freguesia;
83,00m2, a retirar da parte urbana do prédio misto descrito na Conservatória do Registo Predial
de Torres Vedras, sob o n.° 3665 da freguesia de S. Pedro da Cadeira, e inscrito na matriz sob o
ad.° 4000.°, da referida freguesia, à qual foi atribuído o valor unitário de € 5,00/m2, o que perfaz
um valor total de € 797,00.
4 Processo de Obras ED 633/2020 Requerimento ED 7993/2020 António Manuel dos
-

-

—

—

-

-

-

-

—

Santos Porém parcela de terreno, situada na Rua da Paz, n.° 13, em Catefica, Torres Vedras,
com a área de 2,00m2, para requalificação da via pública, a retirar do prédio urbano, descrito na
—

Conservatória do Registo Predial de Torres Vedras com o n.° 965 da Freguesia Santa Maria do
Castelo e São Miguel e inscrito na matriz sob o art.° 2409 Urbano, com a área de 85,90m2,
Freguesia de Santa Maria, São Pedro e Matacães, à qual foi atribuído o valor unitário de €
5,00/m2, o que perfaz um valor total de € 10,00.
5 Processo de Obras OP 4049/1993 Requerimento OP 4437/2019 Campoeste Imobiliária
Lda. 3 parcelas de terreno, situadas em Alto das Esteveiras, Freguesia de A-dos-Cunhados e
Maceira, com a área de 5.735,95m2 para requalificação das vias públicas envolvente, assim
distribuídas:
1 Cedência de 3.215,45m2, que serão retirados do prédio inscrito na matriz sob o artigo 121° da
secção DDD, da União das freguesias de A-dos-Cunhados e Maceira, registado na conservatória
do registo predial sob o n.° 6840, da freguesia de A-dos-Cunhados à qual foi atribuído o valor
unitário de € 5,001m2, o que perfaz um valor total arredondado à dezena no valor de € 16.080,00,
nos termos do ponto 2, do art.° 38.°, do CIMI.
2- Cedência de 1.496,60m2, que serão retirados do prédio inscrito na matriz sob o artigo 122° da
secção DDD, freguesias de A-dos-Cunhados e Maceira registado na conservatória do registo
predial com o n.° 6847, freguesia de A-dos-Cunhados à qual foi atribuído o valor unitário de €
5,00/m2, o que perfaz um valor total arredondado à dezena no valor de € 7.490,00, nos termos do
ponto 2, do ad.° 38°, do CIMI.
3-Cedência de 1.023,90m2, que serão retirados do prédio inscrito na matriz sob o artigo 123° da
secção DDD, freguesias de A-dos-Cunhados e Maceira, registado na conservatória do registo
-

-

-

—

-
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predial com o n.° 9065, freguesia de A-dos-Cunhados à qual foi atribuido o valor unitário de €
5,001m2, o que perfaz um valor total arredondado à dezena no valor de €5.120,00, nos termos do
ponto 2, do ad.° 38°, do CIMI.
6 Processo de Obras ED 39512020 Requerimento ED 467512020 Incremental Action
Consulting, Lda. uma parcela de terreno, situada na Rua de São Pedro / EN 248-3, União de
Freguesias de Dois Portos e Runa, com a área de 1.187m2 para requalificação da via pública, a
retirar prédio rústico descrito na Conservatória do Registo Predial de Torres Vedras com o n.°
4074, da Freguesia de Dois Portos e inscrito na matriz sob o ad.° 2 da secção AA da União das
Freguesias de Dois Portos e Runa, com 89.320,00m2, o que perfaz um valor total de € 5.935,00,
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 € 5.940,00.
7 Processo de Obras ED 3112021, Requerimento ED 482/2021 Ana Amélia Rodrigues
Valente uma parcela de terreno, situada na Rua da Liberdade, em Casas Novas, Freguesia de
Silveira, com a área de 105,50m2, a retirar do prédio descrito na Conservatória do Registo Predial
de Torres Vedras com o n.° 3645 e inscrito na matriz da sob o artigo 134° da secção J, da
Freguesia de Silveira, com 5.120,00m2, o que perfaz um valor total de €527,50, 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 €530,00.
8 Processo de obras CT 1567/2021 Requerimento: CT /4504/2021 Carlos António Dos
Santos Quaresma parcela de terreno com a área de 128,0Cm2, situada em Casal do Alvito,
Freguesia Turcifal, destinada à execução de uma rotunda que integra as obras de acesso à EB 1
do Turcifal, a retirar do prédio descrito na Conservatória do Registo Predial de Torres Vedras, com
o n.° 284, da Freguesia do Turcifal e descrito na matriz sob o artigo 12, secção “T” da citada
freguesia.
Com os melhores cumprimentos.
-

-

-

—

-

-

-

—

-

-

—

A Presidente da Câmara Municipal,

Laura Maria Jesus Rodrigues
/HS
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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 27/04/2021, deliberou aceitar as
cedências das seguintes parcelas de terreno:
1

-

Processo de Obras CT 11812021

-

Requerimento CT 816/2021

—

José Paulo Moreira

—

2

parcelas de terreno, situadas na Rua dos Moinhos, em Boavista, União de Freguesias de A-dosCunhados e Maceira, com a área total de 786,00m2, a retirar da parte rústica do Prédio Misto
descrito na Conservatória do Registo Predial de Torres Vedras com o n.° 6337, da Freguesia de
A-dos-Cunhados (extinta), e inscrito na matriz da sob o artigo 6, da Secção “HH”, e matriz urbanas
sob os artigos 12369 e 2067 da União de Freguesias de A-dos-Cunhados e Maceira, distribuídas
pelas seguintes áreas:
-

Parcela 1

—

Rua de Além, com 118,00m2

-

Parcela 2

—

Rua da Bela Vista, com 668,00m2

Para benefício da via pública, ás quais foi atribuído o valor de € 5,00/m2, o que perfaz um valor
total de € 3.930,00.
2

-

Processo OP 200/2018 Requerimento OP 7806/2020
-

—

Fernando José Batista Laranjeira

parcela de terreno, situada no Casal das Canelas, na localidade de Fonte Grada, Freguesia de
Ponte do Rol, com a área de 293,50m2, a retirar do prédio descrito na Conservatória do Registo
Predial de Torres Vedras com o n.° 2398, da Freguesia de Ponte do Rol e inscrito na matriz sob o
artigo 9903, da mesma freguesia, à qual foi atribuído o valor de € 5,00/m2, o que perfaz um valor
total de € 1.467,50, para arruamento público, 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 €
1.470,00.
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-

Processo de Obras CT 315/2021

Cunha

—

-

Requerimento CT 2314/2021

Vitor Sérgio Reis da

—

2 parcelas de terreno, situadas na Rua dos Chitas e Rua do Sobreiro, em Fonte Grada,

Freguesia de Santa Maria, São Pedro e Matacães, com a área total de 565,00m2, a retirar do
Prédio da parte rústica do prédio misto descrito na Conservatória do Registo Predial de Torres
Vedras com o n.° 483, da Freguesia de Santa Maria do Castelo e são Miguel, e descrito na matriz
da sob o artigo 12 Rústico Secção “3 A”, (parte) e 3163 Urbano, da Freguesia de São Pedro e
Santiago, Santa Maria do Castelo e São Miguel e Matacães, distribuídas pelas seguintes áreas:
-

Parcela 1

-

Parcela 2— Rua do Sobreiro, com 375,00m2

—

Rua das Chitas, com 190,00m2

Para benefício da via pública, às quais foi atribuido o valor de € 5,0O/m2, o que perfaz um valor
total de € 2.825,00, 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 €2.830,00.
4

-

Processo de obras ED 252/2020

Paulo

—

-

Requerimento ED 3094/2020

-

Tiago Policarpo Silva

parcela de terreno situada na Rua dos Valinhos, Sendieira, Freguesia Freiria, com a área

de 63,35m2 para requalificação da via pública, a retirar do prédio urbano descrito na Conservatória
do Registo Predial de Torres Vedras com o n.° 3295, da Freguesia de Freiria, e inscrito na matriz
sob o art.° 2562-P, da Freguesia de Freiria, à qual foi atribuído o valor de € 5,00/m2, o que perfaz
um valor total de € 316,75, 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 €320,00.
5

-

Processo de obras ED 61/2021

Silva

—

Requerimento ED 93312021

-

-

Davide José Henriques Da

parcela de terreno situada Rua Casal da Serra, Gondruzeira, Freguesia Ponte do Rol, com

a área de 139,00m2, a retirar do prédio rústico descrito na Conservatória do Registo Predial de
Torres Vedras com o n.° 1, da freguesia Torres Vedras (S. Maria do Castelo e 5. Miguel) e inscrito
na matriz sob o artigo 83° da secção lA, da Freguesia de Ponte do Rol, à qual foi atribuído o valor
de € 5,00/m2, o que perfaz um valor total de € 695,00, para requalificação da via pública, valor
este arredondado para a dezena de euros imediatamente superior, nos termos do ponto 2, do ad.°
38.°, do CIMI, passando o valor a ser de € 700,00.
6 Processo de obras ED 465/2020 ED 5497/2020 Gil Fernando Valentim Gomes
-

-

-

—

parcela

de terreno, situada na Rua da Portela, Turcifal, Freguesia Turcifal, com a área de 141 ,60m2, a
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tiL’,
retirar do prédio urbano descrito na Conservatória do Registo Predial de Torres Vedras com o

n.°

3974, da Freguesia de Turcifal, e descrito na matriz com o ri.0 3475, da mesma freguesia, à qual
foi atribuído o valor de € 5,O0/m2, o que perfaz um valor total de € 708,00, para requalificação da
via pública, valor este arredondado para a dezena de euros imediatamente superior, nos termos
do ponto 2, do art.° 38.°, do ClMl, passando o valor a ser de €710,00.
7

-

Processo de obras ED 125512019

Henriques Brás

—

-

Requerimento ED 1303812020

-

Daniela Cristina de

parcela de terreno situada na Rua Principal em Alfeiria, União das Freguesias

de Carvoeira e Carmões, com a área de 64,00m2 para requalificação da via pública, a retirar do
prédio Urbano descrito na Conservatória do Registo Predial de Torres Vedras com o n.° 991, da
freguesia de Carmões, e inscrito na matriz sob o art.° 2355-P, da União de Freguesias de
Carvoeira e Carmões, à qual foi atribuído o valor de € 5,001m2, o que perfaz um valor total de €
322,50, 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 €
330,00.
8

-

Processo de obras ED 593/2020

Saies

—

-

Requerimento ED 744712020

-

Gil Manuel dos Reis

parcela de terreno, situada em Rosal de Baixo, Cerca, Freguesia De Silveira, para

requalificação da via pública de 91,80 m2, a retirar do prédio rústico, com a área total 2.986,00m2
descrito na conservatória do Registo Predial de Torres Vedras sob o n.° 7808, da Freguesia de
Silveira e inscrito na matriz sob o artigo 264° Rústico da secção “L”, da citada freguesia, à qual foi
atribuído o valor de € 5,00/m2, perfazendo um total de € 459,00, valor este arredondado para €
460,00, nos termos do dM1.
9

-

Processo de obras ED 281/2019 Requerimento ED 6601/2019 André Filipe dos Santos

Vieira

-

—

-

parcela de terreno, situada na Rua Principal, Brejoeira, União das Freguesias de A-dos-

Cunhados e Maceira, para beneficiação da via pública de 144,55m2, que serão retirados do prédio
rústico, com a área total 4.600,00m2, descrito na conservatória do Registo Predial de Torres
Vedras sob o n.° 5738, da União de Freguesias de A-dos Cunhados e Maceira e inscrito na matriz
sob o artigo n.° 16 Rústico “RR”, da União de Freguesias de A-dos Cunhados e Maceira, à qual foi
atribuído o valor de € 5,00/m2, perfazendo um total de € 722,75, valor este arredondado para €
730,00, nos termos do CIMI.
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10

-

Processo de obras Ed 328/2019

-

Requerimento ED 7314/2019

parcela de tereno, situada na Rua das Giestas

—

—

Fernando Deus Mota

—

Caixaria União das Freguesias de Dois Portos e
-

Runa, para beneficiação da via pública de 83,00m2, a retirar do prédio urbano, com a área total de
364,00m2, descrito na conservatória do Registo Predial de Torres Vedras sob o n.° 1071, da União
de Freguesias de Dois Portos e Runa e inscrito na matriz sob o artigo n.° 2161 Urbano, da União
de Freguesias de Dois Portos e Runa, à qual foi atribuido o valor de € 5,00/m2, perfazendo um
total de €415,00, valor este arredondado para €420,00, nos termos do CIMI.
Com os melhores cumprimentos.

A Presidente da Câmara Municipal,

Laura Maria Jesus Rodrigues
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Exmo. Senhor
Presidente da Assembleia Municipal de
Torres Vedras
Dr. José Augusto de Carvalho
s/ comunicação

vi referência

nI referência

n.° de ofício

Data

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 31/05/2021, deliberou aceitar as
cedências das seguintes parcelas de terreno:
1

—

Processo de Obras CT 42512021

Roque Carvalho

—

-

Requerimento CT 3227/2021

—

Luís Augusto Silvério

parcela de terreno, situada na Rua Estrada Militar, em Bonabal, Freguesia de

Ventosa, com a área de 330,00m2, a retirar do prédio rústico, descrito na Conservatória do
Registo Predial de Torres Vedras com o n.° 1226 da freguesia de Ventosa e inscrito na matriz sob
o ad.° 46°, da secção “1”, da Freguesia de Ventosa, à qual foi atribuído o valor unitário de €
5,00/m2, o que perfaz um valor total de € 1.650,00 para alargamento da via pública.
2

—

Processo de Obras ED/685/2020

Roque

—

—

Requerimento ED/875112020

—

Ana Rita Silva Santos

parcela de terreno, situada na Rua Sacadura Cabral, em, Paúl, freguesia de Santa

Maria, São Pedro e Matacães com a área de 88,00m2 a retirar do prédio rústico descrito na
Conservatória do Registo Predial de Torres Vedras sob o artigo n.° 8645, da freguesia de Torres
Vedras (5. Pedro e Santiago) e inscrito na matriz sob o art.° 6, Secção Z da Freguesia de Santa
Maria, São Pedro e Santiago, à qual foi atribuído o valor de € 5,00/m2, o que perfaz um valor total
de € 440,00, para requalificação da via pública.
3

—

Processo ED 243/2020

Cordeiro

—

—

Requerimento ED 2896120202

parcela de terreno situada na Rua

1.0

—

Sara Margarida Carvalho

de Maio em Aldeia Grande, União de

Freguesias de Maxial e Monte Redondo, com a área de 29,55m2 para requalificação da via
pública, a retirar do prédio urbano descrito na Conservatória do Registo Predial de Torres Vedras
com o n.° 3110, da Freguesia de Maxial, e inscrito na matriz sob o artigo 2580 da União das
freguesias de Maxial e Monte Redondo à qual foi atribuído o valor de € 5,00/m2, o que perfaz um
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valor total de € 147,75), 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 € 150,00.
4— Processo CT 142412021

-

Requerimento: CT 1322212021

Márcia Filipa dos Santos Lopes,

-

parcela de terreno, situada na Rua da Escola, n.° 33, na Boavista, Freguesia Silvoira, com a área
de 20,00m2, destinados a integrar o domínio público, a retirar do prédio descrito na Conservatória
do Registo Predial de Torres Vedras sob o n.° 8115 da freguesia de Silveira, e inscrito na matriz
sob o art.° 9131 da referida freguesia, à qual foi atribuído o valor de € 5,00/m2, o que perfaz um
valor total de € 100,00.
5

—

Processo CT /35712021

-

Requerimento: CT /2669/2021

-

Carlos Alberto Marques dos

Santos e outros, parcela de terreno, situada na Rua da Ónia, Póvoa de Penafirme, União das
freguesias de A dos Cunhados e Maceira, com a área de 93,00m2, destinados a criação de uma
via pública, a retirar do prédio rústico descrito na Conservatória do Registo Predial de Torres
Vedras com o n.° 846, da Freguesia de A dos Cunhados e inscrito na matriz sob o art.° 28 da
secção JJ, da União das freguesias de A dos Cunhados e Maceira à qual foi atribuído o valor de €
5,00/m2, o que perfaz um valor total de € 465,00, 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 €
450,00.
6— Processo CT /358/2021

-

Requerimento CT /2672/2021

-

Maria Isabel Marques dos Santos

Silva, parcela de terreno situada na Rua da Ónia, n.° 16, Póvoa de Penafirme, União das
freguesias de A dos Cunhados e Maceira, com a área de 308,00m2, destinados ao alargamento
da via, a retirar do prédio Urbano descrito na Conservatória do Registo Predial de Torres Vedras
com o n.° 8988, da Freguesia de A dos Cunhados e inscrito na matriz sob o ad.° 298 da de União
das freguesias de A dos Cunhados e Maceira, à qual foi atribuído o valor de € 5,00/m2, o que
perfaz um valor total de € 1.540,00, 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 €
1.550,00.
7

—

Processo ED 1303/1 970

-

Requerimento ED 9007/2020

—

António José da Silva Alves

—

parcela de terreno, situada na Rua dos Margaças, n.° 23, em Casal das Covas de Baixo,
Freguesia de São Pedro da Cadeira, com a área de 93,0Dm2, a retirar do Prédio Urbano, descrito
na Conservatória do Registo Predial de Torres Vedras com o n.° 4657, da Freguesia de São
Pedro da Cadeira e inscrito na matriz sob o artigo 3145 Urbano, com a área de 400,0Dm2, da
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mesma freguesia, à qual foi atribuído o valor de € 5,O0/m2, o que perfaz um valor total de €
465,00, para requalificação da via pública (Travessa do Poço), 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 €470,00.
8

-

Processo ED 9112021

Outra

—

Requerimento ED 1309/2021

-

—

Ricardo Jorge Severiano Garcia e

parcela de terreno, situada na Rua Casais do Forno, em Campelos, Freguesia de

Campelos, com a área de 209,73m2, a retirar do Prédio Urbano, descrito na Conservatória do
Registo Predial de Torres Vedras com o n.° 1385, da Freguesia de Campelos e inscrito na matriz
sob o artigo 2619 Urbano, com a área de 1.668,00m2, da Freguesia de Campelos e Outeiro da
Cabeça, à qual foi atribuído o valor de € 5,00/m2, o que perfaz um valor total de € 1.048,65, para
beneficiação da via pública, 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 €1.050,00.
9 Processo ED 60912020 Requerimento ED 7674/2020
-

-

—

Artur Saies Francisco

—

parcela de

terreno, situada na Rua dos Francas, n.° 1, em Carvoeira, União de Freguesias de Carvoeira e
Carmões, com a área de 5,60m2, a retirar do Prédio Urbano, descrito na Conservatória do Registo
Predial de Torres Vedras com o n.° 969, da Freguesia de Carvoeira e inscrito na matriz sob o
artigo 1087 Urbano, com a área de 57,60m2, 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 € 288,00, para beneficiação
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 €290,00.
10
-

—

Processo ED 15312020

-

Requerimento ED 2194/2020

-

Rodrigo Garcia Pereira Fonseca

parcela de terreno, situada em Cadriceira, Freguesia Turcifal, com a área de 23,00m2, para

requalificação da via pública, a retirar do prédio urbano descrito na Conservatória do Registo
Predial sob o art.° 156, da Freguesia do Turcifal, e descrito na matriz sob o artigo 70° Rústico da
Secção “CC”, da mesma freguesia, com a área de 5.840,00m2, à qual foi atribuído o custo unitário
de € 5,00, o que perfaz um valor total de € 115,00, 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 €
120,00.
11

—

Processo ED 16/2021

—

Requerimento ED 294/2021

—

Maria de Lurdes Gomes Rosa

—

parcela de terreno situada no Casal Loural de Baixo, em Ventosa, Freguesia de Ventosa, com a
área de 241 ,60m2 para requalificação da via pública, a retirar do prédio rústico inscrito na matriz
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sob o art.° 54 da secção FF e descrito na Conservatória do Registo Predial de Torres Vedras com
o

n.°

5478, da freguesia de Ventosa, à qual foi atribuído o valor de € 5,00/m2, o que perfaz um

valor total de € 1.208,00, 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 € 1.210,00.
12

—

Processo OP 26312017

Reparações, S.A.

—

-

Requerimento OP 6876/2020

-

Vesauto

-

Automóveis e

parcela de terreno situada na Fonte Santa, Torres Vedras, Freguesia de

Santa Maria, São Pedro e Matacães, para requalificação da via pública, com a área de 283,00m2,
a retirar do Prédio Urbano, descrito na Conservatória do Registo Predial de Torres Vedras com o
n.° 1661, da Freguesia de Torres Vedras (São Pedro e Santiago) e inscrito na matriz sob o artigo
6005, 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 € 1.415,00, va!or 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 € 1.420,00.
13

-

Processo ED 412/2020

Custódio

—

—

Requerimento ED 4902/2020

—

Carlos Miguel Rodrigues

parcela de terreno, situada na Rua da Mocidade, em Ramalhal, Freguesia de

Ramalhal, com a área de 327m2, para requalificação da via pública, a retirar do prédio rústico
inscrito na matriz sob o ad.° 3.° da secção J, e descrito na Conservatória do Registo Predial de
Torres Vedras com o n° 2558 da Freguesia de Ramalhal, à qual foi atribuido o valor de € 5,00/m2,
o que perfaz um valor total de € 1.635,00, 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 €
1.640,00.
Com os melhores cumprimentos.

A Presidente da Câmara Municipal,

Laura Maria Jesus Rodrigues
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