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Exmo. Senhor
Dr. José Augusto de Carvalho
Presidente da Assembleia Municipal de
Torros Vodras

si comunicação

vi referência

ni referência

n.° de ofício

Data

SAOM

S~8i 2-AGO ‘21
Assunto: Apoios financeiros a Juntas de Freguesia aprovados na reunião do
executivo de 2710712021

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 27/07/2021, deliberou atribuir os seguintes apoios financeiros:
União das Freguesias de Campelos e Outeiro da Cabeça Apoio financeiro para obras
no Museu Etnográfico e para arrecadação da Junta de Freguesia, no montante de €
18.000,00
União de Freguesias de Carvoeira e Carmões Apoio financeiro para contratação de
psicóloga, no montante de € 10.000,00
União de Freguesias de Dois Portos e Runa Apoio financeiro para aquisição de
materiais, no montante de € 7.500,00
União das Freguesias de Maxial e Monte Redondo Apoio financeiro para obras no
espaço de enoturismo na adega do Maxial e no parque de Vila Seca, no montante de €
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20.000,00
Freguesia de Ponte do Rol Apoio financeiro para aquisição de viatura, no montante de €
12.500,00
FreguesIa de Turcifal Apoio financeiro para aquisição de equipamentos para parque
infantil, no montante de € 6.400,00.
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-

-

-
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Junta de Freguesia de Ponte do Rol Apoío financeiro para aluguer operacional de uma
viatura pelo prazo de 36 meses, para transporte de crianças em veículos ligeiros de 9
lugares, assim:
Ano 2021: €5.190,60
Ano 2022: € 10.381,20
Ano 2023: € 10.381,20
Ano 2024: €5.190,60
-

—

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
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Assunto: Apoios financeiros a Juntas de Freguesia aprovados na reunião do
executivo de 2810412021
Levo ao coriliecirmiomito do V. Exa. que, mia sequêncIa da autorlzaçao gonórlca 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 24108/2021, deliberou atribuir os seguintes apoios financeiros:
União das Freguesias de Campelos e Outeiro da Cabeça Apoio financeiro para obras
de recuperação de Moinho (€6.700,00) e para melhoramentos na Escola 4G (€ 12. 500,00).
Valor Total: €19.200,00
União das Freguesias de Maxial e Monte Redondo Apoio fínanceiro para Terapia da
Fala (€ 5.000,00) € para aluguer de Máquina para arranjo de caminhos (€ 5.000,00).
Valor Total: € 10.000,00
Freguesia de Ponte do Rol Apoio financeiro para Casa dos Sabores (€ 8.450.00) e para
aquisição de materiais (€5.000,00)
Valor Total: € 13.450,00
Freguesia de Freiria Apoio financeiro para aquisição de terreno junto ao cemitério para
estaleiro Valor €20.000,00.
Com os melhores cumprimentos.
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A Presidente da Câmara Municipal,

Laura Maria Jesus Rodrigues
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