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

s/ comunicação v/ referência ni referência n.° de ofício Data
SAOM 93 7-JAN 22

Assunto: Apoios financeiros a Juntas de Freguesia aprovados na reunião do

Executivo de 4/01/2022

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

30/11/2021, realizada no âmbito da sessão ordinária iniciada em 29/11/2021, a câmara na

sua reunião de 4/01/2022, deliberou, nos termos do n.° 3, do art.° 35.° , da Lei n.° 75/2013

de 12/09, na sua atual redação, ratificar os despachos da signatária, através doas quais foi

aprovada atribuição dos seguintes apoios financeiros:

- Freguesia de Santa Maria, 5. Pedro e Matacães, no montante de € 40.000,00, assim

distribuídos:

€ 20.000,00— Para arranjo de caminhos vicinais; e

€ 20,000,00 — Para execução de coletores pluviais e diversos trabalhos de construção civil,

inerentes à sua construção.

- Freguesia de Ponte do Rol, no montante de € 9.500,00, assim distribuídos:

€ 4.500,00 - Para apoio à construção de muro de contenção de terras na localidade de

Gibraltar (V tranche)

€ 5.000,00 - Para arranjo de caminhos vicinais

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
SAOM

8128 23-DEZ ‘21
Assunto: Apoios financeiros a Juntas de Freguesia aprovados na reunião do

executivo de 2111212021

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

30/11/2021, realizada no âmbito da sessão ordinária iniciada em 29/11/2021, a câmara na

sua reunião de 21/12/2021, deliberou atribuir os seguintes apoios financeiros:

- Freguesia de Turcifal — apoio financeiro para melhoria de acessibilidades pedonais na

Vila do Turcifal - € 6.00000;

- União das Freguesias de Carvoeira e Carmões — apoio financeiro para melhoria de

caminhos vicinais - €6.000,00”

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

SAOM 8126 23-DEZ ‘21

Assunto: Apoios financeiros a Juntas de Freguesia aprovados na reunião do

executivo de 10112/2021

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

30/11/2021, realizada no âmbito da sessão ordinária iniciada em 29/11/2021, a câmara na

sua reunião de 10/12/2021, deliberou atribuir os seguintes apoios financeiros:

- União das Freguesias de Campelos e Outeiro da Cabeça

- € 15.000,00 - Apoio financeiro para brita para caminhos vicinais em Campelos.

- Freguesia de Ventosa

- € 10.000,00- Apoio financeiro para pagamento da última tranche da giratória.

- Freguesia de Turcifal

-€6.000,00 - Apoio financeiro para serviço de psicologia — Projeto Patas na Escola.

- União das Freguesias de A dos Cunhados e Maceira

- € 40.000,00 - Apoio financeiro para requalificação do Largo da Fonte, um novo espaço de

lazer na Póvoa de Penafirme (€ 15.000,00), apoio financeiro para a requalificação do jardim

do 5. Sebastião, no Sobreiro Curvo (€ 18.000,00), e apoio financeiro para a requalificação

do parque de merendas na Maceira (€ 7.000,00).
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- Freguesia e reina

- € 20.000,00 - Apoio financeiro para requalificaçâo do largo da igreja da Freiria e envolvente

(€ 15.000,00) e primeira tranche de apoio a obras no moinho na Serra da Lomba (€

5.000,00)

Com os melhores cumprimentos.

A Presidente da Câmara Municipal,

Laura Maria Jesus Rodrigues
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