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

s/ comunicação v/ referência n/ referência n.° de ofício Data
SAOM 1072 7-IIAR’22

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

Executivo de 2/03/2022

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 2/03/2022, deliberou, atribuir o seguinte apoio financeiro:

- Junta de freguesia de Santa Maria, São Pedro e Matacães, no valor de € 20.000,00,

para apoio ao serviço de Psicologia nas Escolas, que tem como objetivo dar resposta às

crianças do 1.° ciclo das escolas da Freguesia, que necessitam de avaliação e

acompanhamento psicológico.

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 Municipa e

Torres Vedras

si comunicação v/ referência n/ referência n.° de ofício Data
SAOM 1587 24-03-2022

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

Executivo de 22103/2022

Levo ao conhecimento de V. Exa. que, na sequência da autorízação 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 22/03/2022, deliberou, atribuir os seguintes apoios financeiros:

- União das Freguesias de Carvoeira e Carmões - € 10.000,00 — apoio financeiro para

intervenção no cemitério de Carmões;

- Freguesia do Turcifal - € 5.000,00 — apoio financeiro para manutenção e reparação de

viaturas.

Com os melhores cumprimentos.

A Presidente da Câmara Municipal,

Laura Maria Jesus Rodrigues
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