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

ni referência

n.° de ofício

Data

4594 17-SEI ‘2~
Assunto: Cedência de parcelas de terreno para afetação ao domínio público

Levo ao conhecimento de V. Exa. que na sequência da autorização genérica concedida pela
assembleia municipal em sessão extraordinária de 09/11/2017, para afetação de bens ao
domínio público, a câmara, na sua reunião ordinária realizada em 15/09/2020, deliberou
aceitar as cedências das seguintes parcelas de terreno:
1 Processo ED 195/2020 Requerimento ED 2625/2020 Francisco da Cruz Branco da
Silva parcela de terreno, situada em Pávoa de Penafirme, União de Freguesias de A-dosCunhados e Maceira, com a área de 102,00m2 a retirar do prédio descrito na Conservatória
do Registo Predial de Torres Vedras, sob o n.° 9393, da Freguesia de A-dos-Cunhados
(extinta), e inscrito na matriz urbana sob o n.° 6859, da referida freguesia, para
requalificação da via pública, à qual foi atribuído o valor unitário de € 5,00, o que perfaz um
valor total de €510,00.
2
Processo CT 586/2020
Requerimento CT 4385/2020
Olga Sirbu
parcela de
terreno, situada na Rua da Charneca na Ermegeira, União de Freguesias de Maxial e Monte
Redondo, com a área de 65,00m2 a retirar do prédio descrito na Conservatória do Registo
Predial de Torres Vedras, sob o n.° 4636, da Freguesia do Maxial (extinta), e inscrito na
matriz urbana sob o n.° 2857, da referida União de Freguesias de Maxial e Monte Redondo,
para alargamento da via pública, à qual foi atribuído o valor unitário de € 5,00, o que perfaz
um valor total de € 325,00, 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 € 330,00.
Com os melhores cumprimentos.
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da Câmara
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Carlos Manuel Antunes ernardes

Câmara Municipal de Torres vedras
2564-9løTorresVedras
Ás’. 5 de outubro 2560-270 Torres vedras
ttf. +351 261 310400 fax: ‘351 261 310401
www.cm-tvedras.pt gerat@cm-tvedras.pt

Apartado 131

—

