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Exmo. Senhor
Dr. José Manuel Correia
Presidente da Assembleia Municipal de
Torres Vedras

si comunicação

vi referência

ni referência

n.° de ofício

i7@2 i-AHR’27

SAOM
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 ordinória de 30/11/2021, para afetação do bons ao domínio público, a
câmara, na sua reunião ordinária realizada em 29/03/2022, deliberou aceitar a cedência das
seguintes parcelas de terreno:
1

—

Processo ED121612021

-

Requerimento EDi2758I2O21

—

Hélder Manuel Carlos Fonseca

-

parcela de terreno, situada na Rua do Sol, n.° 4, Freguesia de A-dos-Cunhados, com a área de
7,00m2 destinada a requalificação da via pública, a retirar do prédio descrito na Conservatória do
Registo Predial de Torres Vedras, sob o n.° 8055, da freguesia de A-dos-Cunhados e Maceira e
inscrito na matriz sob o n.° 3113, da União de Freguesias de A-dos-Cunhados e Maceira, à qual
foi atribuído o valor unitário de € 5,00/m2, perfazendo um total de € 35,00, arredondado para €
40,00, nos termos do CIMI.
2

-

Processo de obras

-

ED19512021

—

Requerimento EDIl 34412021

-

Ilustres Raízes, Lda.

—

parcela de terreno, situada na Rua dos Pescadores, 1 e 3 Santa Cruz União das Freguesias de
-

-

A-dos-Cunhados e Maceira, com a área de 1 5,30m2 para requalificação da via pública, a retirar do
prédio urbano descrito na Conservatória do Registo Predial de Torres Vedras com o n.° 6753, da
Freguesia de A-dos-Cunhados (extinta), e inscrito na matriz com o art.° 5557 da União das
freguesias de A-dos-Cunhados e Maceira, à qual foi atribuído o custo unitário de € 5,00/m2, o que
perfaz um valor total de € 76,50, arredondado para € 80,00, nos termos do ponto 2 do artigo 38.°
do dM1.
3

-

Processo de obras

Henriques Pereira

—

-

ED1349!2021

—

Requerimento E0I4313/2021

-

José Abel Leal

parcela de terreno, situada na Rua Bartolomeu n.° 19— Palhagueiras União
-

das Freguesias de A-dos-Cunhados e Maceira, com a área de 216,00m2 para requalificação da
via pública, a retirar do Prédio rústico descrito na Conservatória do Registo Predial de Torres
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Vedras com o n.° 9499, da Freguesia de A dos Cunhados (extinta), e inscrito na matriz com o n.°
18 Rústica secção n.° lA (parte), da freguesia de A-dos-Cunhados e Maceira, à qual foi atribuído
o valor unitário de € 5,00/m2, perfazendo um total de € 1.080,00.
4

-

Processo de obras ED/81012021

Conceição Silva

—

—

Requerimento ED!1057412021

parcela de terreno, situada na Rua da Bica

—

—

Maria de Fátima da

Serra de São Julião

—

União de

Freguesias de Carvoeira e Carmões, para requalificação da via pública, com a área de 15,67 m2,
que serão retirados do prédio urbano descrito na Conservatória do Registo Predial de Torres
Vedras sob o n.° 2780, da freguesia de Carvoeira e inscrito na matriz com o art.° 2439-P da União
de Freguesias de Carvoeira e Carmões, à qual foi atribuído o custo unitário de € 5,00/m2, o que
perfaz um valor total de € 78,35, arredondado para € 80,00, nos termos do ponto 2 do art ° 38 ° do
CIMI.
5

-

Processo de obras ED!12312022

Monteiro

—

—

Requerimento ED1166012022

—

Maria Alexandra Nunes

parcela de terreno, situada na Rua de Trás das Eiras, n.° 32

—

Monte Redondo

—

União de Freguesias de Maxial e Monte Redondo, com a área de 31,80m2 que serão retirados do
prédio Urbano descrito na Conservatória do Registo Predial de Torres Vedras com o n.° 683, da
freguesia de Monte Redondo, e inscrito na matriz com o n.° 413 da União das Freguesias de
Maxial e Monte Redondo, para requalificação da via pública, á qual foi atribuído um custo unitário
de € 5,001m2, o que perfaz um valor total de €160,00.
Com os melhores cumprimentos.

A Presidente da Câmara Municipal,

Laura Maria Jesus Rodrigues
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Exmo. Senhor
Dr. José Manuel Correia
Presidente da Assembleia Municipal
de Torres Vedras
si comunicação

vi referência

nI referência

n.° de ofício

Data

8177 73-DEZ ‘21
Assunto: Cedência de parce as e erreno para afetação ao domínio público

Levo ao conhocimonto do V. Exa. quo na soquõncio da autorização genérica concedida pela
assomblcia municipal, na sua reunião ordinária de 30/11/2021, realizada no âmbito da sessão
iniciada em 29/11/2021, para afetação de bens ao domínio público, a câmara, na sua reunião
ordinária realizada em 21/12/2021, deliberou aceitar as cedências das seguintes parcelas de
terreno:
1

—

Processo EDi592i2O2O

—

Requerimento EDI743512Q2O

—

CIVILREM, Lda.

-

quatro parcelas

de terreno de proprietários confinantes, com a ãrea total de 427,63m2 para requalificação da via
pública,

constando do processo as autorizações,

para cedências,

infraestruturação,

e

requalificação do acesso, á área de intervenção, assim distribuídas:
-

12,00m2, a retirar do Prédio Rústico descrito na Conservatória do Registo Predial de Torres

Vedras sob o n.°445, da União das freguesias de Campelos e Outeiro da Cabeça, e inscrito na
matriz sob o n.° 107 secção L da referida freguesia;
141,27m2, a retirar do Prédio Rústico descrito na Conservatória do Registo Predial de Torres

-

Vedras sob o n°. 1841, da União das freguesias de Campelos e Outeiro da Cabeça, e inscrito na
matriz sob o art.° 1621 da secção L da referida freguesia;
-

148,25m2 e 126,11 m2 a retirar do Prédio Rústico descrito na Conservatória do Registo Predial

de Torres Vedras com o n.° 111, da União das freguesias de Campelos e Outeiro da Cabeça, e
inscrito na matriz com o n.° 104 secção L;

À

área a ceder foi atribuído o valor de € 5,00/m2, o que perfaz um total de €2.138,15, 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 €2.140,00.
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2

—

Processo ED134412021

Almeida Cardim

—

—

Requerimento ED1426212021

—

Nuno Miguel Albuquerque Castro

parcela de terreno com a área de 631 ,80m2, a retirar do prédio rústico descrito

na Conservatória do Registo Predial de Torres Vedras sob o n.° 290 da freguesia de Freiria e
descrito na matriz sob o art.° 52 secção 1, da citada freguesia, para requalificação da via e à qual
foi atribuído o valor unitário de €5,00, o que perfaz um total de €3.159,00.
3

Processo E016512021

—

—

Requerimento ED194312021

Pedro Miguel Esteves Clímaco

—

—

parcela de terreno com a área de 64,82 m2, a retirar do prédio descrito na Conservatória do
Registo Predial de Torres Vedras com o n.° 2775, da Freguesia de Freiria, e descrito na matriz
com o n.° 2386 Urbano, para alargamento do arruamento público, à qual foi atribuído o valor de €
5,00/rEI?, o que períat um valor toldI de € 330,00.
4

—

Processo ED148412021

—

parcela de terreno com a área de 30,40m2 a retirar do prédio rústico, sito na Rua do Moinho, 34,

—

Requerimento ED1598012021

—

Pedro Gonçalo Marques Moreira

em Boavista, freguesia de A-dos-Cunhados e Maceira, e inscrito na matriz sob o artigo 84.°,
“seção T” e descrito na Conservatória do Registo Predial de Torres Vedras com o n.° 7366, da
referida freguesia, para requalificação da via pública e à qual foi atribuído o valor unitário de €5,00,
o que perfaz o valor total de € 152,00, arredondado para a dezena de euros imediatamente
superior, passando o valor a ser de € 160,00, nos termos do ponto 2 do artigo 38.° do CIMI.
5

—

Processo ED133212021

—

Requerimento ED/41 0912021

—

Ricardo Nuno Entrudo Ribeiro

—

parcela de terreno com a área de 30,40m2 a retirar do prédio rústico, sito na Rua do Moinho, 34,
em Boavista, freguesia de A-dos-Cunhados e Maceira, e inscrito na matriz sob o artigo 84.°,
“seção T” e descrito na Conservatória do Registo Predial de Torres Vedras com o nY 7366, da
referida freguesia, para requalificação da via pública e à qual foi atribuído o valor unitário de €5,00,
o que perfaz o valor total de € 152,00, arredondado para a dezena de euros imediatamente
superior, passando o valor a ser de € 160,00, nos termos do ponto 2 do artigo 38.° do CIMI.
6

-

Processo CT/1188/2021

Lda.

—

—

Requerimento CT1935012021

—

Geoquatro

—

Gestão Imobiliária,

parcela de terreno, situada na Rua da Horta Nova, 6, 8, 10 e 12, em Torres Vedras, com a

área de 546,58m2 a retirar do prédio, descrito na Conservatória do Registo Predial de Torres
Vedras, sob o n.° 641, da freguesia de Torres Vedras (Santa Maria do Castelo e 5. Miguel

-

extinta), e inscrito na matriz sob o nY 591, da freguesia de Santa Maria, 5. Pedro e Matacães,
para beneficiação da via pública, à qual foi atribuído o valor unitário de € 5,00/m2, o que perfaz um
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valor total de € 2.732,90, arredondado para a dezena de euros imediatamente superior, passando
o valor a ser de €2.740,00, nos termos do ponto 2 do artigo 38.° do dM1.
Com os melhores cumprimentos.

A 1-’residente da Câmara MunIcIpal,

Laura Maria Jesus Rodrigues
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Exmo. Senhor
Dr. José Manuel Correia
Presidente da Assembleia Municipal de
Torres Vedras
si comunicação

vi referência

nI referência

n.° de oficio

SAOM

-

ibai Z~-N~~ ‘22

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 ordinária de 30/11/2021, para afetação de bens ao domínio público, a
câmara, na sua reunião ordinária realizada em 22/03/2022, deliberou aceitar a cedência das
seguintes parcelas de terreno:
1
Processo CT15112022
Requerimento CT139712022
Luís Alberto Felismino Leal
Henriques (requerimento de Marta Sofia Martins Ferreira Frutuoso) parcela de terreno,
situada na Rua Principal n.° 5, Boavista, Freguesia de A-dos-Cunhados, com a área de 374,00m2
destinada a requalificação da via pública, a retirar do prédio urbano, descrito na Conservatória do
Registo Predial de Torres Vedras, sob o n.° 6377, da freguesia de A-dos-Cunhados (extinta), e
inscrito na matriz sob o n.° 5518, da União de Freguesias de A-dos-Cunhados e Maceira, à qual
foi atribuído o valor unitário de € 5,00/m2, perfazendo um total de € 1.870,00.
2
Processo ED136412021 Requerimento ED11O53512O21
Rogério da Silva Narciso
parcela de terreno, situada na localidade de Ameal, freguesia de Ramalhal, com a área de
38,00m2, destinada a requalificação da via pública, a retirar do prédio rústico, descrito na
Conservatória do Registo Predial de Torres Vedras, sob o n.° 1361, da freguesia de Ramalhal, e
inscrito na matriz com o n.° 20, “secção O” da referida freguesia, à qual foi atribuído o valor
unitário de € 5,00/m2, perfazendo um total de € 190,00.
3 Processo 0Pi187i2016 Requerimento OP!129412022 Cristóvão Caetano Figueiredo
parcela de terreno, situada na Rua dos Moinhos, n.° 1, na localidade de Varatojo, freguesia de
Santa Maria, S. Pedro e Matacães, com a área de 42,00m2 destinada a requalificação da via
pública, a retirar do prédio urbano, descrito na Conservatória do Registo Predial de Torres Vedras,
sob o artigo n.° 5037, da Freguesia de Torres Vedras (5. Pedro e Santiago), e inscrito na matriz
com o n.° 908, da Freguesia de Santa Maria, 5. Pedro e Matacães à qual foi atribuído o valor
unitário de € 5,00/m2, perfazendo um total de €210,00.
—

-

—

-

—

—

-

-
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4— Processo ED/1412021 Requerimento ED183412022 Ana Rita Costa Afonso parcela de
terreno, situada na Rua Joaquim Alves n.° 5, localidade de Olho Polido, com a área de ‘I11,65m2
destinada a requalificação da via pública, a retirar da parte rústica do prédio misto descrito na
Conservatória do Registo Predial de Torres Vedras, sob o n.° 1818 da freguesia do Maxial e
inscrito a parte rustica na matriz sob o artigo 53.° “secção 1 C” da freguesia de Campelos e Outeiro
da Cabeça e a parte urbana com o art.° 760° da Freguesia de Maxial e Monte Redondo, à qual foi
atribuído o valor unitário de t 5,OO/m2, perfazendo um total de € 558,25.
Nos ternos do ponto 2 do artigo 38.° do CIMI o valor patrimonial deverá ser arredondado para a
dezena de euros imediatamente superior, passando assim a ser de €560,00.
5 Processo CT11237/2021 ReqLierimento CT1980712021 Carlos Alberto Alves Santos
parcela de terreno, situada no Casal Chichorro, localidade de Silveira, com a área de 326,00m2
para benefício da via pública, a retirar do prédio descrito na Conservatória do Registo Predial de
Torres Vedras, sob o n.° 5326, da mesma freguesia e inscrito na matriz com o art.° 9135, da
freguesia de Silveira, à qual foi atribuído o valor unitário de € 5,00/m2, perfazendo um total de €
1.630,00.
6
Processo CT114012022
Requerimento CT/115712022
lnvestbil
Investimentos
Imobiliários, Lda. parcela de terreno, situada na Rua dos Ciprestes, Varatojo, freguesia de
Santa Maria, São Pedro e Matacães, com a área de 58,80m2 para benefício da via pública, a
retirar do prédio descrito na Conservatória do Registo Predial de Torres Vedras, sob o n.° 1508,
da freguesia de Torres Vedras (Santa Maria do Castelo e São Miguel), e inscrito na matriz predial
rústica sob o artigo 4.° secção “3G”, da freguesia de Santa Maria São Pedro e Matacães, à qual
foi atribuído o valor unitário de € 5,00/m2, perfazendo um total de € 294,00.
Nos termos do ponto 2 do artigo 38.° do CIMI o valor patrimonial deverá ser arredondado para a
dezena de euros imediatamente superior, passando assim a ser de € 300,00.
7 Processo de obras ED163112020
Requerimento ED1797712020 Nuno Filipe Alves
Soares parcela de terreno, situada na Rua Paulino Alves São Pedro da Cadeira Freguesia
São Pedro da Cadeira, com a área de 192m2 a retirar do Prédio no prédio rústico descrito na
Conservatória do Registo Predial de Torres Vedras com o n.° 3387, da Freguesia de São Pedro
da Cadeira, e omisso na matriz, para requalificaçâo da via pública, à qual foi atribuído o valor de à
qual foi atribuido o valor unitário de € 5,00/m2, perfazendo um total de € 960,00.
8 Processo de obras ED123412021 Requerimento ED1297512021 Daniel Augusto Antunes
Botelho parcela de terreno, situada na Rua Dr. Afonso Vilela Moçafaneira Freguesia de
Ventosa, com a área de 60,00m2, a retirar do prédio rústico descrito na Conservatória do Registo
Predial de Torres Vedras com o n.° 5400 da freguesia de Ventosa e inscrito na matriz sob o artigo
-

-

—

-

-

—

—

-

-

—

—

-

-

—

—

-

-

-

-

-

—
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76.°, “secção O”, da freguesia de Ventosa, à qual foi atribuído o valor unitário de € 5,001m2,
perfazendo um total de € 300,00.
9 Processo de obras ED155612021 Requerimento ED!693512021 Sophie Jeannine Santos
Dauny parcela de terreno, situada na Rua Alves n.° 12— Vale de Janelas Póvoa de Penafirme
União de Freguesias de A-dos-Cunhados e Maceira, com a área de 17,16m2, que serão
retirados do Prédio urbano descrito na matriz sob o art.° 9489, da Freguesia de A dos Cunhados e
inscrito sob o n.° 6868 da Freguesia de A-dos-Cunhados e Maceira, à qual foi atribuído o valor
patrimonial de € 5,00/m2, o que perfaz um valor total de € 85,80, 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 €90,00.
10 Processo de obras ED/61612021 Requerimento ED/772412021 André Filipe Lourenço
Pereira
parcela de terreno, situada na Estrada Nacional 8,20 Casais Larana Freguesia
Ramalhal, com a área de 18,60m2, a retirar do Prédio Urbano descrito na Conservatória do
Registo Predial de Torres Vedras com o n.° 1697, da Freguesia de Ramalhal, e descrito na matriz
com o n.° 1164, da referida freguesia, para requalificação da via pública, à qual foi atribuído o
valor de à qual foi atribuído o valor unitário de € 5,00/m2, perfazendo um total de €93,00.
Nos termos do ponto 2 do artigo 38.° do CIMI, o valor patrimonial do prédio deverá se
arredondado para a dezena de euros imediatamente superior, assim o valor acima indicado passa
a ser de € 100,00.
11 Processo de obras ED/63112021
Requerimento ED1792112021
António Luis Reis
Gomes parcela de terreno, situada na Rua do Norte, 3 Pedra Freguesia de Ventosa, com a
área de 25,80m2, a retirar do prédio Urbano, omisso, na Conservatória do Registo Predial de
Torres Vedras, inscrito na matriz predial sob o artigo urbano n° 5457, da freguesia da Ventosa, à
qual foi atribuído um custo unitário de € 5,001m2, o que perfaz um valor total de € 129,00, valor
este arredondado nos termos do ponto 2, do art.° 38.° para a dezena de euros imediatamente
superior, pelo que o valor patrimonial passa a ser de € 130,00.
Com os melhores cumprimentos.
-

—

—

—

—

—

-

—

-

—

-

-

—

—

-

—

—

—

A Presidente da Câmara Municipal,

Laura Maria Jesus Rodrigues
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Exmo. Senhor
Dr. José Manuel Correia
Presidente da Assembleia Municipal de
Torres Vedras
si comunicação

vi referência

nI referência

n.° de ofício

i~74 7 MflR’2?

SAOM
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 ordinária de 30/11/2021, para afetação de bens ao domínio público, a
câmara, na sua reunião ordinária realizada em 2/03/2022, deliberou aceitar a cedência das
seguintes parcelas de terreno:
1

—

Processo ED19012019

-

Requerimento ED14269!2021

—

Jorge Luis Chayep

-

parcela de

terreno, situada no Casal da Barrada, Ribeira de Matacães, freguesia de Santa Maria, 5. Pedro e
Matacães, com a área de 26,00m2 para requalificação da via pública, a retirar do prédio urbano,
descrito na Conservatória do Registo Predial de Torres Vedras, sob o n.° 785, da freguesia de
Matacães, e inscrito na matriz sob o n.° 241 da freguesia de Santa Maria, 5. Pedro e Matacâes, à
qual foi atribuído o valor unitário de € 5,00/m2, perfazendo um total de € 130,00.
2— Processo Ff158912021

-

Requerimento Ff/1 6012022

—

Maria Alice Batista José Carreira

-

parcela de terreno, situada na Rua Vitor Aragão Lamy, 49 em Campelos, União de Freguesias de
Campelos e Outeiro da Cabeça, com a área de 9,40m2 para requalificação da via pública, a retirar
do prédio urbano, descrito na Conservatória do Registo Predial de Torres Vedras, sob o n.° 1202,
da freguesia de Campelos, e inscrito na matriz sob o n.° 1808 da União de freguesias de
Campelos e Outeiro da Cabeça, à qual foi atribuído o valor unitário de € 5,0O/m2, perfazendo um
total de €47,00.
Nos termos do ponto 2 do artigo 38.° do CIMI, o valor patrimonial do prédio deverá se
arredondado para a dezena de euros imediatamente superior, assim o valor acima indicado passa
a ser de € 50,00.
3

-

Processo de obras ED152612020

—

Requerimento ED1784512020

de Motociclos, Bicicletas, Acessórios, Unipessoal, Lda.

—

—

Mototorres

—

Comércio

parcela de terreno, situada no Casal

Cantoneiro, EN8 em Torres Vedras, Freguesia de Santa Maria, 5. Pedro e Matacães, com a área
de 606,13m2, a retirar do prédio urbano descrito na Conservatória do Registo Predial de Torres
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Vedras com o n.° 6909, da Freguesia Torres Vedras (5. Pedro e Santiago) e inscrito na matriz
9336 da Freguesia de Santa Maria, São Pedro e Matacães para beneficiação da via, à qual foi
atribuído o custo unitário de 5,00€/m2, o que perfaz um valor total de € 3.030,65.
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, sendo que o valor acima indicado
passa a ser de €3.040,00.
4

-

Processo de obras ED/617!2021

Lourenço da Silva

—

—

Requerimento EDI7735I2021

parcela de terreno, situada na Rua do Moinho

—

—

Rodrigo Manuel

Serra da Vila

—

Freguesia

de Santa Maria, 5. Pedro e Matacães, com a área de 9,30m2, para requalificação da via pública,
que serão retirados do prédio urbano descrito na matriz sob o art.° 2496, da Freguesia Torres
Vedras (Santa Maria do Castelo e 5. Miguel) e inscrito na matriz sob o n.° 4729 da 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 €46,50.
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, sendo que o valor acima indicado
passa a ser de € 50,00.
5

-

Processo de obras ED175412021

Rodrigues de Sousa

—

Requerimento: ED /962312021

-

Paulo Agostinho

-

parcela de terreno, sutada na Rua Nossa Senhora da Purificação

—

Sirol

-

União das Freguesias de Dois Portos e Runa, com a área de 52m2 para requalificação da via
pública, a retirar do prédio urbano descrito na Conservatória do Registo Predial de Torres Vedras
com o n.° 2260, da Freguesia de Dois Portos e inscrito na matriz da Autoridade Tributária e
Aduaneira sob o artigo 2226, da Freguesia de Dois Portos e Runa, à qual foi atribuído o valor de €
5,00/m2, o que perfaz um valor total de €260,00.
6 Processo de obras EDI78512021
-

Oliveira

—

-

Requerimento: ED /10042/2021

-

Franclim da Conceição

parcela de terreno, situada na Sevilheira, Freguesia Santa Maria, São Pedro e

Matacães, com a área de 32m2, a retirar do prédio rústico descrito na Conservatória do Registo
Predial de Torres Vedras com o n.° 1159 da Freguesia de Matacães e inscrito na matriz sob o
artigo 101.0 secção 2 D, da freguesia de Santa Maria, 5. Pedro e Matacães, à qual foi atribuído o
valor unitário de € 5,00/m2, perfazendo o valor total de € 160,00, para alargamento do caminho.
7

-

Processo de obras E0184012021

Antunes

—

—

Requerimento ED110817I2021

parcela de terreno, situada na Rua do Lugar de Baixo n.° 46

—

—

Custódio Alves

Assenta

—

Freguesia de

5. Pedro da Cadeira, com a área de 10,50m2, que serão retirados do prédio urbano descrito na
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Conservatória do Registo Predial de Torres Vedras com o n.° 4561, da Freguesia de São Pedro
da Cadeira, e inscrito na matriz com o n.° 4743 Urbano da mesma freguesia, à qual foi atribuído
um custo unitário de €5,001m2, o que perfaz um valor total de € 52,50.
Nos termos do ponto 2, do artigo 38.° do CIMI, o valor patrimonial do prédio deverá ser
arredondado para a de7ena de euros imediatamente superior sendo que o valor acima indicado
passa a ser de €60,00.
Com os melhores cumprimentos.
A Presidente da Câmara Municipal,

Laura Maria Jesus Rodrigues
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Exmo. Senhor
Dr. José Manuel Correia
Presidente da Assembleia Municipal de
Torres Vedras

si comunicação

vi referência

nI referência

n.° de ofício

2016 18-ARR ‘22

SAOM
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 ordinária de 30/11/2021, para afetação de bens ao domínio público, a
câmara, na sua reunião ordinária realizada em 12/04/2022, deliberou aceitar a cedência das
seguintes parcelas de terreno:
1

-

Processo de obras ED/416/2021

Sinógas

—

—

Requerimento ED1528512021

parcela de terreno, situada na Rua de 5. Miguel

—

Sarge

—

—

Lígia Sofia Marques

Freguesia de Santa Maria,

5. Pedro e Matacães, com a área de 487,20 m2, que serão retirados do prédio rústico descrito na
Conservatória do Registo Predial de Torres Vedras sob o n.° 1166, da Freguesia Torres Vedras
(5. Pedro e Santiago), e inscrito na matriz com o n.° 13 “P” da Freguesia Santa Maria, São pedro
e Matacães, à qual foi atribuído o custo unitário de € 5,00/m2, o que perfaz um valor total de €
2.436,00, arredondado para €2.440,00, nos termos do ponto 2 do art.° 38.° do CIMI.
2

-

Processo de obras ED/71312021

Alves

—

—

Requerimento ED1905712021

parcela de terreno, situada na Rua do Moinho

—

Mouguelas

—

—

Diana Sofia da Costa

Freguesia de 5. Pedro da

Cadeira, com a área de 127,00m2, a retirar do Prédio rústico descrito na Conservatória do Registo
Predial de Torres Vedras com o n.° 2023 da Freguesia de 5. Pedro da Cadeira e inscrito na matriz
sob o art.° 88, secção “R”, da mesma freguesia, para beneficiação da via, à qual foi atribuído um
custo unitário de € 5,0O/m2, o que perfaz um valor total de € 635,00, arredondado para € 640,00,
nos termos do ponto 2 do art.° 38.° do CIMI.
3 Processo de obras ED11912022
-

Ramalho

—

—

Requerimento ED137812022

parcela de terreno, situada na Avenida 25 de Abril

—

—

Daniela Alexandra Patrício

Zibreira

—

União de Freguesias de

Carvoeira e Carmões, com a área de 52,90m2 a retirar do prédio descrito na Conservatória do
Registo Predial de Torres Vedras com o n.° 1209, da Freguesia de Carvoeira, e inscrito na matriz
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sob o artigo 3 da secção F, da União de Freguesias de Carvoeira e Carmões, à qual foi atribuído
um custo unitário de € 5,00/m2, o que perfaz um valor total de € 264,50, arredondado para €
270,00, nos termos do ponto 2 do art.° 38° do dM1.
Com os melhores cumprimentos.

A Presidente da Câmara Municipal,

Laura Maria Jesus Rodrigues

Câmara Municipal de Torres Vedras
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Áv. 5 de outubro 2560-270 Torres Vedras
tlf. +351 261 310400 fax: +351 261 310401
www.cm-tvedras.pt gerat@cm-tvedras.pt

fl

apcer’_ ~a—

1

15°
2008/CER31 55

