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Exmo. Senhor
Presidente da Assembleia Municipal de
Torres Vedras
IS. José Augusto de Carvalho
si comunicação

vi referência

nI referência

n.° de ofício

Data

4264 75-JUN ‘71
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 22/06/2021, deliberou aceitar as
cedências das seguintes parcelas de terreno:
1 Processo de Obras OP 3973/1979 Requerimento OP 4478/2020 Luís Miguel Gomes
-

-

—

dos Santos parcela de terreno, situada na Rua Cesário, na localidade de Coutada, com a área
de 4,8Dm2, a retirar do prédio urbano, descrito na Conservatória do Registo Predial de Torres
Vedras com o n.° 447 da freguesia de São Pedro da Cadeira, e descrito na matriz com o n.° 589
Urbano, da Freguesia de São Pedro da Cadeira, com a área total de 591 ,75m2, para beneficiação
da via pública, à qual foi atribuído o valor unitário de € 5,001m2, o que perfaz um valor total de €
24,00.
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 € 30,00.
2 Processo de Obras CT 400/2021 Requerimento CT 2994/2021 João Luís Saldanha da
Silva parcela de terreno, situada na Rua da Estrela, 1, em Turcifal, com a área de 78,80m2, a
—

-

-

—

—

retirar do prédio misto, descrito na Conservatória do Registo Predial de Torres Vedras com o n.°
3992 da freguesia de Turcifal, e descrito na matriz rústica, sob o n.° 41 da Secção M e sob o artigo
urbano 2585, da Freguesia de Turcifal, para alargamento da via pública, à qual foi atribuído o valor
unitário de € 5,00/m2, o que perfaz um valor total de €394,00.
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 € 400,00.
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3 Processo de Obras ED/132!2021
Requerimento ED!1688/2021
Vítor Luís Franco
Miranda parcela de terreno, situada na Rua do Sobreiro, em fonte Grada, Freguesia de Santa
Maria, São Pedro e Matacães, com a área de 184,30m2 a retirar do prédio urbano inscrito na
matriz sob o n.° 816, da freguesia de S. Pedro e Santiago, Santa Maria e S. Miguel e Matacães e
descrito na Conservatória do Registo Predial de Torres Vedras sob o n.° 3386, da freguesia de
Torres Vedras (Santa Maria do Castelo e S. Miguel) à qual foi atribuído o valor unitário de C
5,00/m2, o que perfaz um valor total de € 921,50, para alargamento da via pública.
Nos termos do ponto 2 do artigo 38.° do dM1, o valor patrimonial do prédio deverá ser
arredondado para a dezena de euros imediatamente superior, assim o valor acima
identificado passa a ser de € 930,00.
4
Processo de Obras OPII6O/2001
Requerimento ED!111312021
Arnaldo Joâo
Henriques Dos Santos parcela de terreno, situada na Rua Principal, n.° 16, em Castelhana,
freguesia de Freiria, com a área de 132,00m2 a retirar do prédio urbano, inscrito na matriz sob o
-

-

—

-

-

—

n.° 2051, da freguesia da Freiria e descrito na Conservatória do Registo Predial de Torres Vedras
com o n.° 1900 da mesma freguesia, à qual foi atribuído o valor de € 5,00/m2, o que perfaz um
valor total de €660,00, para requalificação da via pública.
5 Processo de Obras ED 66512020 Requerimento ED 8348/2020 Cláudia Antunes Gomes
parcela de terreno, situada na Rua da Bela Vista, na localidade de Boavista, com a área de
81,40m2, a retirar do prédio rústico, descrito na Conservatória do Registo Predial de Torres
Vedras com o n.° 8920 da Freguesia de A-dos-Cunhados, e descrito na matriz com o n.° 51
Rústico “HH”, da Freguesia de A-dos-Cunhados e Maceira, com a área total de 6.082,40m2, para
requalificação da via pública, à qual foi atribuído o valor unitário de € 5,00/m2, o que perfaz um
valor total de €407,00.
-

-

—

—

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 € 410,00.
6 Processo de Obras ED/667/2020 Requerimento ED1837012020 Ana Paula dos Santos
Gonçalves parcela de terreno, situada em Casal da Fonte, Bonabal, freguesia de Ventosa, com a
—

-

—

área de 42,95,00m2 a retirar do prédio rústico, inscrito na matriz sob o n.° 5437 Urbana “P”, da
freguesia da Freiria e descrito na Conservatória do Registo Predial de Torres Vedras com o n.°
2572 da mesma freguesia, à qual foi atribuído o valor de € 5,001m2, o que perfaz um valor total de
€214,75, para requalificação da via pública.
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Nos termos do ponto 2 do artigo 38.° do dM1, o valor patrimonial do prédio deverá ser
arredondado para a dezena de euros imediatamente superior, assim o valor acima identificado
passa a ser de €215,00.
7- Processo de Obras CT 163112021 Requerimento CT 1501812021
Município de Torres
Vedras, afetação ao domínio público municipal por se destinar a arruamentos públicos, de
uma parcela de terreno sita em Ramalhal, freguesia do Ramalhal com a área de 5.730,40 m2, a
retirar do prédio rustico inscrito na matriz sob o art.° 114 da seção Q da freguesia do Ramalhal e
descrito na Conservatória do Registo Predial de Torres Vedras sob o n° 443 da referida freguesia,
à qual foi atribuído o valor de €5,001m2 o que perfaz o total de €28.625,00.
Com os melhores cumprimentos.
-

A Presidente da Câmara Municipal,

Laura Maria Jesus Rodrigues
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Exmo. Senhor
Presidente da Assem leia Municipal de
Torres Vedras
Dr. José Augusto de Carvalho
si comunicação

vi referência

nI referência

n.° de ofício

Data

4598 9-JIJL’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
assemhleia municipal em sessão extraordinária de 09/11/2017, para afetação de bens ao domínio
público, a câmara, na sua reunião ordinária realizada em 6/07/2021, deliberou aceitar as
cedências das seguintes parcelas de terreno:
1
Processo de Obras 0P1412016
Requerimento OP/191412019
António Augusto
Bernardes Lopes parcela de terreno, situada na Rua José Brás Ferreira, em Olheiros, com a
área de 744,00m2 a retirar da parte rústica do prédio misto descrito na Conservatória do Registo
Predial de Torres Vedras sob o n.° 6029, da freguesia de Torres Vedras (5. Pedro e Santiago), e
inscrito na matriz sob o n.° 14, da secção T, da freguesia de Santa Maria, 5. Pedro e Matacães à
qual foi atribuído o valor unitário de € 5,O0/m2, o que perfaz um valor total de € 3.720,00, para
alargamento da via pública.
2- Processo de Obras ED113112021
Requerimento ED1167612021
Paulo Jorge Ribeiro
Craveiro parcela de terreno, situada em Casal das Fontainhas, em casal do Grileiro, freguesia
de Freiria com a área de 385,00m2 a retirar do prédio descrito na Conservatória do Registo Predial
de Torres Vedras com o n.° 970 e inscrito na matriz sob o artigo 13.°, secção P, da freguesia de
Freiria, à qual foi atribuído o valor unitário de € 5,00/m2, o que perfaz um valor total de € 1.925,00,
para roqualificação da via pública, arredondado para € 1.930,00, nos termos do ponto 2 do
artigo 38.° do CIMI.
3 Processo de obras ED14912021 Requerimento ED179512021 Ana Cristina dos Santos
Rodrigues Di Giusto parcela de terreno situada na Rua Da Sede Caixeiros Freguesia De
Silveira, com a área de 52,33m2 a retirar do prédio doscrito na Conservatória do Registo Predial
de Torres Vedras com o n.° 8390, da Freguesia de Silveira, e descrito na matriz com o n.° 9411,
para beneficiação da via, considerando-se um custo unitário de 5,00€, o que perfaz um valor total
de €261,65, arredondada para €270,00, nos termos do ponto 2, do artigo 38.°, do CIMI.
-

-

—

-

—

—

—

-

—

—
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4 Processo de obras ED145!2021 Requerimento ED172612021 Metal Carvalho Conrado,
Lda. parcelas de terreno situadas em Moléstias Zona Industrial Da Paúl Freguesia de Santa
Maria, São Pedro e Matacães, com a área de 5.180m2, assim distribuídas:
Cedência de 450m2, a retirar do prédio urbano inscrito na matriz sob o artigo n.° 5949, da
freguesia Santa Maria, São Podro o Matacãos, e descrito na Conservatória do Registo Predial sob
o n.° 3676, da freguesia de Torres Vedras (5. Pedro e Santiago). Para efeitos de atribuição de
valor a parcela de terreno, considera-se um custo unitário de € 5,00/m2, o que perfaz um valor
total, arredondado à dezena, de € 2.250,00;
Cedência de 360m2, a retirar do prédio urbano inscrito na matriz sob o artigo n.° 5950, da
freguesia de Santa Maria, São Pedro e Matacães, e descrito na Conservatória do Registo Predial
sob o n.° 3677, da freguesia de Torres Vedras (5. Pedro e Santiago). Para efeitos de atribuição de
valor a parcela de terreno, considera-se um custo unitário de € 5,00/m2, o que perfaz um valor
-

-

—

—

—

—

—

-

-

total, arredondado à dezena, de € 1.800,00;
Cedência de 150m2, a retirar do prédio urbano inscrito na matriz sob o artigo n.° 5951, da
freguesia de Santa Maria, São Pedro e Matacães, e descrito na Conservatória do Registo Predial
sob o n.° 3678, da freguesia de Torres Vedras (5. Pedro e Santiago). Para efeitos de atribuição de
valor a parcela de terreno, considera-se um custo unitário de € 5,00/m2, o que perfaz um valor
-

total, arredondado à dezena, de € 750,00;
Cedência de 115m2, a retirar do prédio urbano inscrito na matriz sob o artigo n.° 5952, da
freguesia de Santa Maria, São Pedro e Matacães, e descrito na Conservatória do Registo Predial
-

sob n.° 3680, da freguesia de Torres Vedras (S. Pedro e Santiago). Para efeitos de atribuição de
valor a parcela de terreno, considera-se um custo unitário de € 5,00/m2, o que perfaz um valor
total, arredondado à dezena, de € 580,00;
Cedência de 95m2, a retirar do prédio urbano inscrito na matriz sob o artigo n.° 5953, da
freguesia de Santa Maria, São Pedro e Matacães, e descrito na Conservatória do Registo Predial
sob o n.° 3679, da freguesia de Torres Vedras (5. Pedro e Santiago). Para efeitos de atribuição de
valor a parcela de terreno, considera-se um custo unitário de € 5,00/m2, o que perfaz um valor
-

total, arredondado à dezena, de € 480,00;
Cedência de 1.695m2, a retirar do prédio rústico inscrito na matriz sob o artigo n.° 32°, secção C,
da freguesia de Santa Maria, São Pedro e Matacães, e descrito na Conservatória do Registo
Predial sob o n.° 3673, da freguesia de Torres Vedras (5. Pedro e Santiago). Para efeitos de
-
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atribuíção de valor a parcela de terreno, considera-se um custo unitário de € 5,OO/m2, o que perfaz
um valor total, arredondado à dezena, de € 8.480,00;
Cedência de 100m2, que serão retirados do prédio rústico inscrito na matriz sob o artigo n.° 42°,
secção C, da freguesia de 5. Pedro e Santiago, Santa Maria e 5. Miguel e Matacães, e descrito na
Conservatória do Rogisto Prodial sob n.° 3674, da freguesia de Torres Vedra8 (S. Pedro e
Santiago). Para efeitos de atribuição de valor parcela de terreno, considera-se um custo unitário
de € 5,00!m2, o que perfaz um valor total, arredondado à dezena, de €500,00;
Cedência de 430m2, a retirar do prédio rústico inscrito na matriz sob o artigo n.° 430, secção C,
da freguesia de Santa Maria, São Pedro e Matacâes, e descrito na Conservatória do Registo
Predial sob o n.° 1826, da freguesia de Torres Vedras (5. Pedro e Santiago). Para efeitos de
atribuição de valor a parcela de terreno, considera-se um custo unitário de € 5,001m2, o que perfaz
um valor total, arredondado à dezena, de € 2,150,00;
Cedência de 1.785m2, a retirar do prédio rústico inscrito na matriz sob o artigo n.° 67°, secção C,
da freguesia de Santa Maria, São Pedro e Matacães, e descrito na Conservatória do Registo
Predial sob o n.° 3811, da freguesia de Torres Vedras (5. Pedro e Santiago). Para efeitos de
atribuição de valor parcela de terreno, considera-se um custo unitário de € 5,001m2, o que perfaz
um valor total, arredondado à dezena, de €8.930,00.
5 Processo de obras 011789511996
Requerimento 0118421/2020
João Carlos Brasil
Maurício e outra parcela de terreno situada na Rua do Concelho, 19— Figueiredo Freguesia
-

-

-

-

—

—

—

—

de Santa Maria, 5. Pedro e Matacães, com a área de 44,20m2 a retirar do prédio urbano descrito
na Conservatória do Registo Predial de Torres Vedras com o n.° 784, da freguesia de Torres
Vedras (5. Pedro e Santiago) e inscrito na matriz sob o n.° 5715 da freguesia de Santa Maria, 5.
Pedro e Matacães, à qual foi atribuído o valor unitário de € 5,00/m2, o que perfaz um valor total de
€221,00, para requalificação da via pública, arredondado para € 230,00, nos termos do dM1.
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

si comunicação

vi referência

ni referência

n.° de ofício

Data

4925 23-SUL ‘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 20/07/2021, deliberou aceitar as
cedências das seguintes parcelas de terreno1

Processo de obras ED115712021

-

Meio

—

—

Requerimento ED1192612021

parcela de terreno, situada na Rua do Cabeçinho

—

—

Vítor Manuel Carmo de

Fração B

—

n.° 6

—

Secarias

—

Freguesia de Silveira, com a área de 26,25m2, a retira do prédio descrito na Conservatória do
Registo Predial de Torres Vedras com o n.° 3587, e inscrito na matriz com o n.° 5750, da
Freguesia de Silveira, para beneficiação da via, considerando-se um custo unitário de € 5,00/m2, o
que perfaz um valor total de € 131,25, arredondada para € 132,00, nos termos do ponto 2, do
artigo 38.°, do CIMI.
2

-

Processo de obras ED171612020

Fundamental

—

Unipessoal, Lda.

—

—

Requerimento E01907912020

—

parcela te terreno, situada na Rua da Boavista

Percentagem
—

Bemposta

—

Freguesia de Ponte do Rol, com a área de 91 ,73m2, a retirar do prédio descrito na Conservatória
do Registo Predial de Torres Vedras com o n.° 1797, da Freguesia de Ponte do Rol e inscrito na
matriz sob o artigo 2723.° da referida freguesia, para beneficiação da via, considerando-se um
custo unitário de € 5,00/rn2, o que períaz um valor total de € 458,65, arredondada para € 460,00,
nos termos do ponto 2, do artigo 38°, do CIMI.
3

-

Processo de obras EDI12312O2t

Bernardes
António

—

—

—

Requerimento EDIl 62312021

—

André Ricardo Santos

parcela de terreno, situada na Rua de Santo António n.° 11

—

Casal de Santo

União de Freguesias de A-dos-Cunhados e Maceira, com a área de 40,00m2, a retirar

do prédio descrito na Conservatória do Registo Predial de Torres Vedras com o n.° 5368, da
Freguesia de A-dos-Cunhados e inscrito na matriz sob o artigo 6.° da União de freguesias de A-
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dos-Cunhados e Maceira, para beneficiação da via, considerando-se um custo unitário de €
5,00/m2, o que perfaz um valor total de €200,00.
4 Processo de obras ED!606/2020
-

Silva

—

—

Requerimento ED1565!2021

parcela de terreno, situada na Rua da Fonte

—

Furadouro

—

—

Julieta Paula Moitinho da

União das Freguesias de Dois

Portos e Runa, com a área de 28,30m2 para alargamento da via pública, a retirar da parte rústica
do prédio misto descrito na Conservatória do Registo Predial de Torres Vedras sob o n.° 1900, dô
Freguesia de Dois Portos, e inscrito na matriz sob o n.° 2446 da freguesia de Dois Portos e Runa,
à qual foi atribuído o valor unitário de € 5,001m2, o que perfaz um valor total de € 141,50,
arredondada para € 150,00, nos termos do ponto 2 do artigo 38.° do dM1.
5

-

Processo de obras ED161412020

Santos Martins

-

—

Requerimento ED!777312020

parcela de terreno, situada na Travessa do Rolo, 4

—

—

Jorge Manuel dos

Fonte Grada

—

Freguesia

de Santa Maria, 5. Pedro e Matacães, com a área de 222,55m2 a retirar do prédio descrito na
Conservatória do Registo Predial de Torres Vedras com o n.° 2263, da Freguesia de Ponte do Rol
e descrito na matriz com o n.° 9600 da freguesia de Santa Maria, 6. Pedro e Matacães, para
beneficiação da via, considerando-se um custo unitário de € 5,00/m2, o que perfaz um valor total
de €1.112,75, arredondado para €1.120,00, nos termos do ponto 2, do artigo 38.°, do CIMI.
6

-

Processo de obras

-

ED 119012021

terreno, situada na Rua da Calçadinha

ED 12375/2021

-

—

Benfica

-

-

André Filipe Claro Mota

—

parcela de

Freguesia de Ponte do Rol, com a área de

9,65m2 para requalificação da via pública, a retirar do prédio rústico descrito na Conservatória do
Registo Predial de Torres Vedras com o nY 1733, da Freguesia de Ponte do Rol, e descrito na
matriz com o n.° 86 Rústico [L] com 3840m2, à qual foi atribuído o valor unitário de € 5,001m2, o
que perfaz um valor total de € 48,25, arredondado para € 50,00, nos termos do ponto 2 do artigo
38.° do CIMI.
Com os melhores cumprimentos.
A Presidente da Câmara Municipal,

Uv~
Laura Maria Jesus Rodrigues
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si comunicação

Exmo. Senhor
Presidente da Assembleia Municipal de
Torres Vedras
Dr. José AugusLo de Carvalho
vi referência

ni referência

n.° de ofício

Data

5~49 3~ JL’L ‘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 extraordinária realizada em 27/07/2021, deliberou aceitar a
cedência da seguinte parcela de terreno:
1

Processo de obras OPI16i2018 Requerimento: 0P12236i2021 Carlos José Guido Mendes
parcela de terreno, situada em Trás-dos-Muros Runa União das Freguesias de Dois Portos e
Runa, com a área de 96,30m2, a retirar do prédio rústico descrito na Conservatória do Registo
Predial de Torres Vedras com o n.° 636, da Freguesia de Runa, com 3840m2,e inscrito na matriz
sob o art.° 1 da secção E da União de freguesias de Dois Portos e Runa, á qual foi atribuído o
valor unitário de € 5,00/m2, o que perfaz um valor total de € 481,50, arredondado € 490,00, nos
termos do ponto 2 do artigo 38.° do dM1, devendo a mesma ficar dependente de distrate de
hipoteca registada sob a AP 222 de 2020/03/30.
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

si comunicação

vi referência

nI referência

n.° de ofício

Data

5578 26-AGO ‘21

SAOM

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

Levo ao conhecimento de V. Exa. que na sequência da autorização genérica concedido pela
assembleia municipal em sessão extraordinária de 09/11/2017, para afetação de bens ao domínio
público, a cãmara, na sua reunião ordinária realizada em 24/08/2021, deliberou aceitara cedência
das seguintes parcelas de terreno:
1 Processo Cl’ 71912021 Requerimento CT 572112021 Álvaro dos Santos Parcela de
terreno, situada na Rua da Pastoricia, 7, em Boavista, Freguesia de Silveira, com a área de
8,00m2, a retirar do Prédio descrito na Conservatória do Registo Predial de Torres Vedras com o
n.° 3439, da Freguesia de Silveira e inscrito na matriz sob o artigo 5257, da referida freguesia com
a área de 940,00m2, para benefício da via pública, à qual foi atribuido o valor de € 5,00/m2, o que
perfaz um valor total de €40,00.
-

-

—

—

2
Processo Cl’ 524/2021
Requerimento CT 4110/2021
Francisco Manuel Costa
Fernandes Parcela de terreno sito em Torres Vedras, Freguesia de Santa Maria, São Pedro e
Matacães, para requalificação da via pública, com a área total de 138,50m2, a retirar do Prédio
Urbano, descrito na Conservatória do Registo Predial de Torres Vedras com o n.° 7935, da
Freguesia de São Pedro e Santiago (extinta) e participado na respetiva niatriz sob o artigo 5713,
da Freguesia de Santa Maria, São Pedro e Matacães, para beneficiação da via pública,
distribuídos pelas seguintes parcelas:
Parcela com 79,40m2 Avenida 5 do Outubro;
Parcela 59,10m2 Rua 1.0 de Dezembro;
Foi atribuído o valor de € 5,00/m2, o que perfaz um valor total de €692,50, valor este arredondado
para a dezena de euros imediatamente superior, nos termos do ponto 2, do art.° 38.°, do CIMI,
-

-

—

-

-
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o valor a ser de €700,00.

3 Processo CT 37212021 Requerimento CT 5877/2021 Cristina Maria Agapito Antunes
Ferreira Franco Parcela de terreno, para requalificação da via pública, situada om Bombardeira,
-

-

—

—

União das Freguesias de A-dos-Cunhados e Maceira, com a área de 230,00m2, a retirar do Prédio
descrito na Conservatória do Registo Predial de Torres Vedras com o n.° 7650, da Freguesia de
A-dos-Cunhados (extinta) e inscrito na respetiva matriz predial rústica sob o artigo 47, Secção
“QQ”, da União das Freguesias de A-dos-Cunhados e Maceira, para benefício da via pública, à
qual foi atribuído o valor de € 5,001m2, o que perfaz um valor total de € 1.150,00.
4 Procosso CT 733/2021 Requerimento Cl’ 5878/2021
João Paulo Esteves Nunes
Parcelas de terreno, situadas rio Casal da CruL, rieguesla de VerItosd, corri a área total de
874,40m2, a retirar do Prédio Urbano, com 17.280,00m2, descrito na Conservatória do Registo
Predial de Torres Vedras com o n.° 4107, da Freguesia de Ventosa e inscrito na matriz sob o
artigo 5400 da Freguesia de Ventosa, para beneficiação da via pública, distribuídos pelas
seguintes parcelas:
Parcela 1 com 454,40m2;
Parcela 2— com 420,00m2.
Foi atribuído o valor de € 5,00/m2, o que perfaz um valor total de € 4.372,00, 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 €4.380,00.
-

-

-

—

-

-

5 Processo Cl’ 780/2021 Requerimento Cl’ 621212021 António José Matias Rodrigues
Calado
Parcela de terreno, situada na Rua 8 de Setembro, em Casalinhos de Alfaiata,
Freguesia de Silveira, com a área de 195,00m2, a retirar do Prédio urbano, descrito na
Conservatória do Registo Predial de Torres Vedras com o n.° 5698, da Freguesia de Silveira e
participado na respetiva matriz predial sob o artigo 8010, da referida freguesia, para benefício da
via pública, à qual foi atribuído o valor de € 5,00/m2, o que perfaz um valor total de € 975,00, 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 €980,00.
6 Processo de obras ED 47/2021
Requerimento ED 757/2021
Bugavet Produção
Animal, Unipessoal, Lda. Duas parcelas de terreno, para alargamento das vias públicas
envolventes, com a área total de 583,13m2, a retirar dos Prédios Urbanos, descritos na
-

-

-

-

-
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Con -‘‘ttória do Registo Predial de Torres Vedras com os n.°s 1425 e 1426, da Freguesia de
Silveira e inscritos na matriz sob os artigos 146 e 147 da Secção E, da Freguesia de Silveira,
distribuídas do seguinte modo:
Parcela com 413,17m2, (artigo 146)

-

Parcela com 169,96m2, (artigo 147)
Às referidas parcelas foi atribuído respetivamente o valor de € 5,00/m2, o que perfaz um valor total
de € 2.065,85 e € 849,80, valores estes arredondados para a dezena de euros imediatamente
superiores, nos termos do ponto 2, do art.° 38.°, do CIMI, passando os valores a ser de € 2.070,00
e € 850,00, respetivamente, totalizando € 2.920,00.
-

7 Processo de Obras ED 193/2021 Requerimento ED 2455/2021 Gravity Perspective
Investimentos Imobiliários, Unipessoal, Lda. Parcela para beneficiação da via jiública corri a
área de 445,00 m2, que serão retirados do prédio urbano, com a área total 3.200m2 descrito na
Conservatória do Registo Predial de Torres Vedras sob o n.° 3813, da freguesia de Campelos e
inscrito na matriz sob o artigo 1032°, da União das freguesias de Campelos e Outeiro da Cabeça,
à qual foi atribuído o valor unitário de € 5,001m2, perfazendo um total de € 2.225,00, valor este
arredondado para € 2.230,00, nos termos do CIMI.
-

-

-

-

8
Processo de Obras ED 378/2021
Requerimento ED 4736/2021
Nuno Alexandre
Guilherme Ramos e Outra Duas parcelas de terreno para requalificação das vias públicas
envolventes, com a área total de 50,05m2 (24,75m2 + 25,25m2), a retirar dos Prédios Rústicos,
descritos na Conservatória do Registo Predial de Torres Vedras com os n.°s 8419 e 3582, da
Freguesia de Silveira e inscritos na matriz sob os artigos 55° e 56° da Secção Y, da Freguesia de
Silveira, distribuídas do seguinte modo:
Parcela com 24,75m2, (artigo 55°)
Parcela com 25,25m2, (artigo 56°)
Às parcelas foi atribuído o valor de € 5,00/m2, o que perfaz um valor de € 123,75 e € 126,25,
valores estes arredondados para a dezena de euros imediatamente superior, nos termos do ponto
2, do art.° 38.°, do CIMI, passando os valores a ser de € 130,00 cada parcela, totalizando €
260,00.
-

-

-

-

-

-

9 Processo de Obras ED 365/2021 Requerimento ED 4577/2021 Rui Manuel da Costa
Machado
Parcela para requalificação da via pública com a área de 28,00 m2, que serão
retirados do prédio urbano, com a área total 2.370,00m2 descrito na conservatória do Registo
-

-

-

—
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e Torres Vedras sob o n.° 9456, da freguesia de A-dos-Cunhados e inscrito na matriz sob
o artigo 6884, da União das freguesias de A-dos-Cunhados e Maceira, à qual foi atribuído o valor
unitário de € 5,00/m2, perfazendo um total de € 140,00.
-.

10 Processo de Obras ED 29812021 Requerimento ED 3858/2021 Correia Construções,
Lda. Parcela de terreno para requalificação da via pública com a área de 71,00 m2, que serão
retirados do prédio urbano, com a área total 1.065,OOrn? descrito ria coriservatúrid do flegisto
Predial de Torres Vedras sob o n.° 3772, da freguesia de Ramalhal e inscrito na matriz sob o
artigo 3625, da citada freguesia, à qual foi atribuído o valor unitário de € 5,001m2, perfazendo um
total do € 355,00, valor outo arredondado pura €380,00, rios termos do CIMI.
-

-

-

—

11 Processo de Obras ED 557/2020 Requerimento ED 6955/2020 Ramiro Pedro e Filhos
Lda.
Parcela de terreno para requalificação da via pública com a área total com 960,25 m2
descrito na conservatória do Registo Predial de Torres Vedras sob o n.° 3545, da freguesia de
São Pedro da Cadeira e descrito na matriz sob o artigo, da citada freguesia, à qual foi atribuído o
valor unitário de € 5,00/m2, perfazendo um total de € 306,00, valor este arredondado para €
310,00, nos termos do CIMI.
-

-

—

Com os melhores cumprimentos.

A Presidente da Câmara Municipal,

Laura Maria Jesus Rodrigues
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