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

si comunicação

vi referência

nI referência
SAOM

n.° de ofício

Data

3615 23-JkJN ‘22

Assunto: Apoios financeiros a Juntas de Freguesia aprovados na reunião do
Executivo de 2110612022
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 21/06/2022, deliberou, atribuir os seguintes apoios financeiros:
Junta de Freguesia de Santa Maria, São Pedro e Matacães:
Reabilitação do Lareo da Oliveira em Matacães
apoio de € 10.000,00 trabalhos
efetuados de limpeza de terreno, preparação de base, execução de coletores pluviais,
colocação de lancil e de passeio, colocação de piso e aquisição de mobiliário urbano.
Reabilitação dos Lavadouros da Fonte Grada e do seu espaço exterior apoio de €
20.000,00 trabalhos de demolições nos antigos Lavadouros, desaterros, preparação de
base, execução de coletores pluviais, execução de novos ramais de água e de saneamento,
colocação de lancil e de passeio, colocação de piso e colocação de cobertura nos
Lavadouros.
Regualificacão das Instalações da Sede da Junta de Freguesia apoio de € 30.000,00
trabalhos referentes a substituição de vãos, eliminação de gabinetes existentes, criação de
novos gabinetes, instalação de nova instalação elétrica e de rede, instalação de sistema de
AVAC, melhoria das acessibilidades ao local e da eficiência energética do edifício.
Com os melhores cumprimentos.
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A Presidente da Câmara Municipal,

Laura Maria Jesus Rodrigues
/HS
Câmara Municipal de Torres Vedras
Ápartado 131 2564-910 Torres Vedras
Áv. 5 de outubro 2560-270 Torres Vedras
tLf. +351 261 310400 fax: +351 261 310401
www.cm-tvedras.pt geraL@cm-tvedras.pt
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Exmo. Senhor
Dr. José Manuel Correia
Presidente da Assembleia Municipa
de Torres Vedras
si comunicação

vi referência

ni referência
SAOM

n.° de ofício

Data

829 7-JuL’22

Assunto: Apoios financeiros a Juntas de Freguesia aprovados na reunião do
Executivo de 0510712022

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 05/07/2022, deliberou, atribuir o seguinte apoio financeiro:
Junta de Freguesia da União das Freguesias de Carvoeira e Carmões
-

€ 900,00 Apoio âmbito da participação e contribuição na semana do Brincar.
-

Com os melhores cumprimentos.

A Presidente da Câmara Municipal,

Laura Maria Jesus Rodrigues

Câmara Municipal de Torres Vedras
Apartado 131 2564-910 Torres Vedras
Av. 5 de outubro 2560-270 Torres Vedras
tLf. +351 261 310400 Mx: +351 261 310 401
www.cm-tvedras.pt geraL@cm-tvedras.pt
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s/ comunicação

Exmo. Senhor
Dr. José Manuel Correia
Presidente da Assembleia Municipal
de Torres Vedras
vi referência

n/ referência
SAOM

n.° de ofício

Data
4159 29-j{jl

‘22

Assunto: Apoios financeiros a Juntas de Freguesia aprovados na reunião do
Executivo de 26/07/2022
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 26/07/2022, deliberou, atribuir os seguintes apoios financeiros:
União das Freguesias de Campelos e Outeiro da Cabeça Apoio financeiro para o
serviço de psicologia nas Escolas (€5.000,00) e apoio financeiro para aquisição de viatura
ligeira de caixa aberta para dar resposta às necessidades da Junta de Freguesia (€
7000,00)— € 12.000,00;
Freguesia de São Pedro da Cadeira Apoio financeiro para manutenção de caminhos
vicinais (material e máquinas) -€8.000,00;
Freguesia de Ramalhal Apoio financeiro para aquisição de tintas para intervenção de
recuperação e manutenção do coreto do Ramalhal -€2.000,00;
Freguesia de Silveira Apoio financeiro para aquisição de materiais necessários à
realização de intervenções de melhoria das condições de acessibilidade na freguesia (€
20.000,00), apoio financeiro para o serviço de psicologia nas Escolas (€ 5.000,00) €
25.000,00;
União das Freguesias de A-dos-Cunhados e Maceira Apoio financeiro para aquisição
de equipamentos considerados essenciais para o tratamento da água da piscina de A dos
Cunhados, para garantia de qualidade e consequentemente para a saúde dos utilizadores
€ 20.000,00.
Com os melhores cumprimentos.
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A Presi ente da Câmara Municipal,
Laura

ana Jesus Rodrig es

AV

Câmara Municipal de Torres Vedras
Apartado 131 2564-910 Torres Vedras
As’. 5 de outubro 2560-270 Torres Vedras
ttf. +351 261 310 400 fax: +351 261 310 401
www.cm-tvedraspt gerat@cm-tvedraspt
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Exmo. Senhor
Dr. José Manuel Correia
Presidente da Assembleia Municipal
de Torres Vedras

s/ comunicação

v/ referência

n/ referência
SAOM

n.° de ofício

Data

4h42 2-sE~

Assunto: Apoios financeiros a Juntas de Freguesia aprova os na reuniao

‘21

o

Executiva de 30/08/2022
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 30/08/2022, deliberou, atribuir os seguintes apoios financeiros:
-

União das Freguesias de Carvoeira e Carmões:

Apoio financeiro para as seguintes intervenções:
-

Serviço de Psicologia nas Escolas € 5.000,00

-

Manutenção de caminhos vicinais € 5,000,00

-

Freguesia de Ponte do Rol

-

-

Apoio financeiro para construção de muro de contenção de

-

terras na localidade de Gibraltar, e arranjos envolventes (2~ tranche) € 10.500,00
-

-

União das Freguesias de Maxial e Monte Redondo Apoio financeiro para aquisição de
-

máquina retroescavadora € 10.000,00
-

Com os melhores cumprimentos.

A Presidente da Câmara Municipal,

Laura Maria Jesus Rodrigues

Câmara Municipal de Torres Vedras
Apartado 131 2564-910 Torres Ve<iras
Av. 5 de outubro 2560-270 Torres Vedras
tLf. +351 261 310 400 fax: +351 261 310 401
wwwxm-tvedras.pt gerat®cm-tvedras.pt
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