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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
5784 13-NDV ‘2~

Assunto: Apoios a freguesias aprovados na reunião do executivo de 10/1112020

Levo ao conhecimento de V. Exa. que na sequência da autorização genérica para atribuição
de apoios a freguesias, concedida pela assembleia municipal em reunião de 30/11/2018,
realizada no âmbito da sessão ordinária iniciada em 12/11/2018, a câmara na sua reunião
de 10/11/2020, deliberou aprovar os seguintes apoios:
Projeto “Brincar na Escola”:
- União das Freguesias de A dos Cunhados e Maceira - € 885,00
- União das Freguesias de Campelos e Outeiro da Cabeça - € 1.615,00
- União das Freguesias de Carvoeira e Carmões - € 265,00
- União das Freguesias de Dois Portos e Runa - € 15,00
- União das Freguesias de Maxial e Monte Redondo -€915,00
- Freguesia de Santa Maria, São Pedro e Matacães - € 1.620,00
- Freguesia de São Pedro da Cadeira - € 440,00
- Freguesia de Silveira - € 1.12000
Total: €6.875,00
Freguesia da Freiria:
- € 12.500,00- Obras nas infraestruturas do loteamento de que é proprietária; e
União de Freguesias do Maxial e Monte Redondo:
- €20.000,00 - Obras no espaço enológico.
Com os melhores cumprimentos.

O President da Câmara Municipal,

Carlos Manuel Antunes B rnardes

Câmara Muntcipal de Torres Vedras
Apartado 131 2564-910 Torres Vedras
Av. 5 de outubro 2560-270 Torres Vedras
tLf. +351 261 310 400 fax: +351 261 310 401
www.cm-tvedraspt geraL@cm-tvedras.pt
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‘3 Exmo. Senhor
Presidente da Assembleia Municipal de
Torres Vedras
Dr. José Augusto de Carvalho

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

5255 ~9-9’Jr ‘2~

Assunto: Apoios a freguesias aprovados na reunião do executivo de 13/1012020

Levo ao conhecimento de V. Exa. que na sequência da autorização genérica para atribuição de

apoios a freguesias, concedida pela assembleia municipal em reunião de 30/11/2018, realizada no

âmbito da sessão ordinária iniciada em 12/11/2018, a câmara na sua reunião de 13/10/2020,

deliberou aprovar o seguinte apoio:

Junta de Freguesia do Turcifal:

- € 8.000,00 — obras de adaptação no edifício sede da freguesia no âmbito da prevenção da

propagação do COVID-19

Com os melhores cumprimentos.

O President da Câmara unicipal

Carlos Manuel Antunes ernardes

Câmara Munidpal de Torres Vedras
Apartado 131 2564-910 Torres Vedras
Av. 5 de outubro 2560-270 Torres Vedras
tlf. ÷351 261 310 400 fax: +351 261 310 401
www.cm-tvedras.pt geral®cm-tvedras.pt
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4 Exmo. Senhor
Dr. José Augusto de Carvalho
Presidente da Assembleia Municipal de
Torres Vedras

si comunicação vi referência ni referência n.° de ofício Data

4851 1-OUT’2~

Assunto: Apoios a freguesias aprova os na reunião do executivo de 2910912020

Levo ao conhecimento de V. Exa. que na sequência da autorização genérica para atribuição de

apoíos a freguesias, concedida pela assembleia municipal em reunião de 30/11/2018, realizada

no âmbito da sessão ordinária iniciada em 12/1112018, a câmara na sua reunião de

29/09/2020, deliberou aprovar o seguinte apoio:

- Junta de Freguesia da Ventosa - Atribuição de apoio financeiro como compensação pela

disponibilização gratuita de instalações e respetivos consumos de água e luz, no âmbito do

plano desenvolvimento da atividade física na 3•~ Idade - € 720,00

Com os melhores cumprimentos.

O President da Câmara unicipal

Câmara Municipal de Torres Vedras
Apartado 131 2564-910 Torres Vedras
Av. 5 de outubro 2560-270 Torres Vedras
tLf. .351 261 310400 fax: +351 261 310401
www.cm-tvedraspt gerat@cm-tvedras.pt

Carlos Manuel Antunes ernardes


