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Exmo. Sem
Dr. José Augusto de Cai
Presidente da Assembleia Muni
Torres Vedras

s/ comunicação

vi referência

ní referência

nY de ofício

Data

3675 7-ACO ‘28
Assunto: Apoios a freguesias aprovados na reunião do executivo de 0410812020
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
04/08/2020, deliberou aprovar o seguinte apoio:
Junta de Freguesia da Ventosa Atribuição de apoio financeiro para dar início aos trabalhos
para o Parque Verde e de Lazer da Freguesia -€22.500,0

-

-

Com os melhores cumprimentos.

O President da Câmara

unici

Carlos Manuel Antunes 8 rnardes

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

si comunicação

vi referência

ni referência

n.° de ofício

Data

43~3 ?-SET ‘2~
Assunto: Apoios a freguesias aprovados na reunião do executivo de 0110912020
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
01/09/2020, deliberou aprovar os seguintes apoios:
Junta de Freguesia de Santa Maria, São Pedro e Matacães € 30.000,00 Aluguer de uma
varredora mecânica de modo a conseguir corresponder de modo mais eficaz aos trabalhos de
limpeza urbana com que diariamente se depara, cujo pagamento deverá ser efetuado do
seguinte modo:
€ 15.000,00 a pagar no 4.° trimestre de 2020
€ 15.000,00 a pagar no 1.0 trimestre de 2021
União de Freguesias de A-dos-Cunhados e Maceira € 200.000,00 Construção do
Pavilhão Desportivo na Maceira, a pagar em prestações trimestraís e sucessivas de €
25.000,00 a iniciar-se em janeiro de 2021.
O referido apoio financeiro deverá ter a seguinte distribuição temporal:
-2021 -€100.000,00- la, 2°, 3~ e 40 tranches (janeiro, abril, julho e outubro de 2021);
-2022- € 100.000,00— 5°, 50 7° e 8° tranches (janeiro, abril, julho e outubro de 2022).
Junta de Freguesia do Turcifal:
-€5.000,00 Apoio psicológico para os alunos de pré-escolar e 1.0 ciclo.”
Com os melhores cumprimentos.
-

-

-

-

-

-
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O President da Câmara

unicipal

Carlos Manuel Antunes ernardes
/HS
Câmara Municipal de Torres Vedras
Apartado 131 2564-910 Torres Vedras
Ás’. 5 de outubro 2560-270 Torres Vedras
tLf. +351 261 310 400 fax: +351 261 310 401
www.cm-tvedras.pt ~eral®cm-tvedras.pt
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