
pág. 1 / 21

Designação: Município de Fafe
NIPC: 506841561Morada: Av. 5 de Outubro, 4824-501 FAFEE-mail:Telefone: 253700400

Em cumprimento da Lei n.º 64/2013, de 27 de agosto,  que regula a obrigatoriedade de publicitação dos benefícios concedidos pela AdministraçãoPública a particulares, o Município de Fafe vem dar publicidade dos apoios concedidos. Nos termos do artigo 3º, é de publicitação obrigatóriaos valores que excederem o equivalente a uma anualização da retribuição mínima mensal garantida (para o ano 2015: 7.070,00€).

Finalidade
Designação NIPC

10397 505394910 16.150,00 €

10901 502290960 27.500,00 € Manutenção da atividade cultural

10928 501417834 27.500,00 € Manutenção da atividade cultural

Geral@cm-fafe.pt

N.º ID formulário IGF

DADOS das ENTIDADES BENEFICIÁRIAS Montante Total Pago no Ano
Natureza do Ato/ Data do ato

Tipo de Ato Legislativo/ Outro tipo de ato legislativo

Centro Cultural Social Desportivo dos Trabalhadores da Câmara Municipal de Fafe Deliberação  19-12-2015

1ª transferência- finalidade:Subsídio para a realização da festa de natal dos funcionários, ano 2015;valor pago: 11.000,00€- dados referenciados nos quadros “Natureza do ato” e “Tipo de Ato Legislativo”.  2ªtransferencia- finalidade:subsidio ordinário ação social; valor pago: 5.000,00€; entidade decisora: Câmara Municipal; deliberação de 18-06-2015;Inst. contratualização escrito:Não; Área a que se reporta: Ação Social; fundamento legal: quadro “Tipo de Ato Legislativo”.  3ª transferência- finalidade: subsidio participação Cantar dos Reis; valor pago: 150,00€; entidade decisora: Câmara Municipal; deliberação 18-06-2015; Inst. contratualização escrito:Não; Área a que se reporta: outras atividades recreativas/ tradições; fundamento legal: Lei n.º 75/2013 de 12-09-2013, art 33. n.1, o).

Lei nº75/2013, de 12-09-2013, art.º 33, n.º 1 alínea p)
Banda de Golães - Sociedade Artística Musical Fafense Deliberação   19-02-2015

Lei nº75/2013, de 12-09-2013, art.º 33, n.º 1 alínea u)
Banda de Revelhe - Sociedade Filarmónica Fafense Deliberação   19-02-2015

Lei nº75/2013, de 12-09-2013, art.º 33, n.º 1 alínea u)
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Finalidade
Designação NIPC

N.º ID formulário IGF

DADOS das ENTIDADES BENEFICIÁRIAS Montante Total Pago no Ano
Natureza do Ato/ Data do ato

Tipo de Ato Legislativo/ Outro tipo de ato legislativo

10997 501382720 78.171,58 €

11020 504035045 12.000,00 € Manutenção da atividade cultural

11210 500992690 9.000,00 € Conservação e melhoria das infraestruturas desportivas

Grupo Cultural e Recreativo Nun'Alvares Deliberação   08-10-2015

1ªtransferência- finalidade:Manutenção da atividade desportiva; valor pago:21.671,58€; dados referenciados nos quadros “Natureza do ato” e “Tipo de Ato Legislativo”.  2ªtransferencia- finalidade:participação encontros coros natal; valor pago:250,00€;entidade decisora: Câmara Municipal; deliberação de 22-01-2015; inst contratualização escrito:não; área a que se reporta: cultura; fundamento legal: quadro“Tipo de Ato Legislativo”.  3ªtransferência- finalidade:participação torneio futebol juvenil; valor pago: 500,00€; entidade decisora: Câmara Municipal; deliberação de 03-12-2015; inst contratualização escrito: não; área a que se reporta: desporto; fundamento legal: quadro “Tipo de Ato Legislativo”.  4ªtransferência- finalidade:prémio desportivo; valor pago: 5.750,00€; entidade decisora: Câmara Municipal; deliberação de 15-11-2015; inst contratualização escrito: não; área a que se reporta: desporto; fundamento legal: quadro“Tipo de Ato Legislativo”.  5ªtransferência-finalidade:subsídio pela compensação da utilização do espaço Museu Automóvel; valor pago:27.000,00€; entidade decisora:Câmara Municipal; deliberação de 03-12-2015; inst contratualização escrito: não; área a que se reporta: cultura; fundamento legal: quadro “Tipo de Ato Legislativo”.  6ªtransferencia-finalidade:subsidio atividade cultural; valor pago:23.000,00€; entidade decisora:Câmara Municipal; deliberação de 17-12-2015; inst contratualização escrito: não; área a que se reporta: cultura; fundamento legal: quadro “Tipo de Ato Legislativo”.

Lei nº75/2013, de 12-09-2013, art.º 33, n.º 1 alínea u)

Grupo Desportivo e Cultural  Leões do Ferro Deliberação   17-12-2015

Lei nº75/2013, de 12-09-2013, art.º 33, n.º 1 alínea u)
ARA -  Associação Recreativa e Artística do Bugio Deliberação   17-12-2015

Lei nº75/2013, de 12-09-2013, art.º 23, n.º 2 alínea f)
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Finalidade
Designação NIPC

N.º ID formulário IGF

DADOS das ENTIDADES BENEFICIÁRIAS Montante Total Pago no Ano
Natureza do Ato/ Data do ato

Tipo de Ato Legislativo/ Outro tipo de ato legislativo

13393 500992690 3.764,85 €

11232 Arões Sport Clube 504255797 28.810,28 €

11249 501286594 10.352,07 €

11267 507225945 15.500,00 € Manutenção da atividade desportiva

ARA -  Associação Recreativa e Artística do Bugio Deliberação   17-12-2015

1ªtransferencia-subsidio apoio à cultura- valor pago:3.000,00eur- dados referenciados nos quadros “Natureza do ato” e “Tipo de Ato Legislativo”.  2ªtransferencia- subsidio apoio ao desporto- valor pago:764,85eur; entidade decisora: Câmara Municipal;deliberação:08-10-2015; inst. contratualização:não; área a que se reporta: desporto; fundamento legal: quadro “Tipo de Ato Legislativo”.

Lei nº75/2013, de 12-09-2013, art.º 33, n.º 1 alínea u)

Deliberação   06-08-2015

1ªtransferencia- finalidade:Manutenção da atividade desportiva; valor pago:15.710,28€; dados referenciados nos quadros “Natureza do ato” e “Tipo de Ato Legislativo”.  2ªtransferencia- finalidade:prémio troféu disciplina; valor pago:850,00€;entidade decisora: Câmara Municipal; deliberação de 15-11-2015; inst contratualização escrito:não; área a que se reporta: desporto; fundamento legal: quadro“Tipo de Ato Legislativo”.  3ªtransferencia- finalidade:participação torneio futebol juvenil; valor pago: 500,00€; entidade decisora: Câmara Municipal; deliberação de 03-12-2015; inst contratualização escrito: não; área a que se reporta: desporto; fundamento legal: quadro“Tipo de Ato Legislativo”.  4ªtransferencia- finalidade:prémio desportivo; valor pago: 11.750,00€; entidade decisora: Câmara Municipal; deliberação de 15-11-2015; inst contratualização escrito: não; área a que se reporta: desporto; fundamento legal: quadro“Tipo de Ato Legislativo”.

Lei nº75/2013, de 12-09-2013, art.º 33, n.º 1 alínea u)

Associação Cultural e Desportiva da Pica Deliberação   06-08-2015

1ªtransferencia- finalidade:Manutenção da atividade desportiva; valor pago:9.502,07€;dados referenciados nos quadros “Natureza do ato” e “Tipo de Ato Legislativo”. 2ªtransferencia- finalidade:prémio troféu disciplina; valor pago:250,00€;entidade decisora: Câmara Municipal; deliberação de 15-11-2015; inst. contratualização escrito:não; área a que se reporta: desporto; fundamento legal: quadro“Tipo de Ato Legislativo”. 3ªtransferência- finalidade:participação torneio futebol juvenil; valor pago: 600,00€; entidade decisora: Câmara Municipal; deliberação de 03-12-2015; inst contratualização escrito: não; área a que se reporta: desporto; fundamento legal: quadro“Tipo de Ato Legislativo”.

Lei nº75/2013, de 12-09-2013, art.º 33, n.º 1 alínea u)

Associação de Futsal de Fafe Deliberação   08-10-2015

Lei nº75/2013, de 12-09-2013, art.º 33, n.º 1 alínea u)
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Finalidade
Designação NIPC

N.º ID formulário IGF

DADOS das ENTIDADES BENEFICIÁRIAS Montante Total Pago no Ano
Natureza do Ato/ Data do ato

Tipo de Ato Legislativo/ Outro tipo de ato legislativo

11282 501659943 164.600,00 €Associação Desportiva de Fafe Deliberação   12-03-2015

1ªtransf-finalidade:Manutenção da atividade desportiva na área do futebol juvenil; valor pago: 150.000,00€- dados referenciados nos quadros “Natureza do ato” e “Tipo de Ato Legislativo”.  2ªtransf- finalidade:protocolo de apoio específico à secção de natação, valor pago: 13.000,00eur; entidade decisora: Câmara Municipal, deliberação de 18-06-2015; inst contratualização escrito: sim; protocolo de cooperação com data de celebração de 24-06-2015; inicio de vigência: 24-06-2015; final de vigência 31-12-2015; área a que se reporta: desporto; fundamento legal:quadro “Tipo de Ato Legislativo”.  3ªtransf- finalidade:apoio extraordinário à secção de natação, valor pago: --0,00eur (valor a pagar em 2016); entidade decisora: Câmara Municipal, deliberação de 03-12-2015; inst contratualização escrito: não; área a que se reporta: desporto; fundamento legal:quadro“Tipo de Ato Legislativo”.  4ªtransf- finalidade:prémio desportivo, valor pago: 500,00eur; entidade decisora: Câmara Municipal, deliberação de 15-11-2015; inst contratualização escrito: não; área a que se reporta: desporto; fundamento legal:quadro“Tipo de Ato Legislativo”.  5ªtransf- finalidade:Torneio de futebol juvenil, utilização do campo, valor pago:350,00eur; entidade decisora: Câmara municipal, deliberação de 03-12-2015; inst contratualização escrito: não; área a que se reporta: desporto; fundamento legal:quadro“Tipo de Ato Legislativo”.  6ªtransf- finalidade:Troféu disciplina; valor pago:750,00eur; entidade decisora: Câmara Municipal, deliberação 19-11-2015; inst contratualização escrito: não; área a que se reporta: desporto; fundamento legal:quadro “Tipo de Ato Legislativo”.

Lei nº75/2013, de 12-09-2013, art.º 33, n.º 1 alínea u)
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Finalidade
Designação NIPC

N.º ID formulário IGF

DADOS das ENTIDADES BENEFICIÁRIAS Montante Total Pago no Ano
Natureza do Ato/ Data do ato

Tipo de Ato Legislativo/ Outro tipo de ato legislativo

11543 501192913 153.675,36 €

12193 508345448 26.600,00 €

12220 500700800 110.000,00 €

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Fafe Deliberação   05-02-2015

1ªtransferencia- finalidade:Garantir o apoio das ações de proteção civil dentro do seu âmbito de atuação e para as quais estejam vocacionados, preparados e equipados e colaborar nas atividades municipais dentro da área da sua competência. valor pago: 125.000,00€. Dados referenciados nos quadros “Natureza do Ato” e “Tipo de Ato Legislativo”.  2ªtransferencia- finalidade: subsidio para comparticipação em 50% dos vencimentos, encargos e seguros dos bombeiros voluntários com a missão de assegurar em permanência os serviços de socorro à população. valor pago: 28.525,36€; entidade decisora: Câmara Municipal; deliberação: 20-02-2014; instrumento de contratualização escrito: Sim; Protocolo, data celebração: 16-02-2011; data inicio vigência: 16-02-2011; data final de vigência: renovável de três em três anos; área a que se reporta: Apoio aos bombeiros. Fundamento legal: Decreto-lei n.º 247/2007, de 27-06-2007, art.º 17, n.5.  3ª transferência- Subsidio participação Cantar dos Reis; valor pago: 150,00€; entidade decisora: Câmara Municipal; deliberação 18-06-2015; Inst. contratualização escrito: Não; área a que se reporta: Outras atividades recreativas/ tradições; fundamento legal: quadro “Tipo de Ato Legislativo”.

Lei nº75/2013, de 12-09-2013, art.º 23, n.º 2 alínea f)

Demoporto - Clube de desportos motorizados do porto Deliberação   18-06-2015

1ªtransferência corrente- finalidade: Organização da prova do campeonato nacional de rallies "Montelongo" dias 20 e 21 junho- Dados referenciados nos quadros “Natureza do ato” e “Tipo de Ato Legislativo”.  2ª transferência corrente- finalidade: Organização da prova do campeonato nacional de rallies "Serras de Fafe" dias 13 e 14 de março; valor pago:15.600,00€ ; entidade decisora: Câmara Municipal; deliberação 05-03-2015;Instrumento de contratualização escrito: Não; Área a que se reporta: Desporto; Fundamento legal: Lei 75/2013 de 12-09-2013, art 33, n.1 alínea o).

Lei nº75/2013, de 12-09-2013, art.º 33, n.º 1 alínea o)

ACP – Automóvel Club de Portugal Deliberação   07-05-2015

1ª transferência- Finalidade:organização do WRC Vodafone Rally de Portugal 2015; valor pago: 60.000,00€. Dados referenciados nos quadros “Natureza do ato” e “Tipo de Ato Legislativo”.  2ª transferência- Finalidade:organização do WRC Vodafone Rally de Portugal 2015; valor pago:50.000,00€. Entidade decisora: Câmara Municipal; deliberação de 29-10-2015; Instrumento de contratualização escrito: Não; área a que se reporta: Desporto; fundamento legal: quadro “Tipo de Ato Legislativo”.

Lei nº75/2013, de 12-09-2013, art.º 33, n.º 1 alínea o)
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Finalidade
Designação NIPC

N.º ID formulário IGF

DADOS das ENTIDADES BENEFICIÁRIAS Montante Total Pago no Ano
Natureza do Ato/ Data do ato

Tipo de Ato Legislativo/ Outro tipo de ato legislativo

12396 513253165 16.000,00 €

13302 501167293 45.000,00 €

ADDAF-Associação Defesa dos Direitos dos Animais e Floresta Deliberação   05-03-2015 Aumentar os índices de eficácia no funcionamento do canil municipal e criação de uma melhor qualidade de vida para os animais alojados. Promover a adoção de animais.

Lei nº75/2013, de 12-09-2013, art.º 33, n.º 1 alínea u)

Cooperativa dos Produtores Agrícolas de Fafe, COFAFE Deliberação  19-02-2015

1ª transferência corrente- finalidade:Prevenção de incêndios florestais, através de ações de silvicultura preventiva e manutenção e beneficiação de infraestruturas relacionadas com o combate a incêndios;valor pago: 20.000,00€- dados referenciados nos quadros “Natureza do ato” e “Tipo de Ato Legislativo”.  2ª transferência corrente- finalidade:Controlo e monotorização do avanço e combate à dissiminação da vespa velutina; valor pago: 5.000,00€; Entidade decisora: Câmara Municipal de 15-02-2015; Inst. contratualização escrito- Sim; Protocolo com data de celebração 23-02-2015; inicio vigência: 23-02-2015, final de vigência: 31-12-2015; área a que se reporta: ambiente/ segurança dos cidadãos/ proteção da atividade agrícola. Fundamento legal: quadro “Tipo de Ato Legislativo”.  3ª transferência corrente- finalidade: organização das festividades do Concelho de Fafe associadas ao feriado municipal (feiras francas); valor pago: 20.000,00€; Entidade decisora: Câmara Municipal de 07-05-2015; Inst. contratualização escrito- Sim; Protocolo com data celebração 12-05-2015; inicio vigência: 12-05-2015; data final vigência 17-05-2015; fundamento legal: quadro “Tipo de Ato Legislativo”.

Lei nº75/2013, de 12-09-2013, art.º 33, n.º 1 alínea o)
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Finalidade
Designação NIPC

N.º ID formulário IGF

DADOS das ENTIDADES BENEFICIÁRIAS Montante Total Pago no Ano
Natureza do Ato/ Data do ato

Tipo de Ato Legislativo/ Outro tipo de ato legislativo

13656 600078221 52.243,60 €

13667 600021530 36.660,55 €

Agrupamento de Escolas de Montelongo Deliberação   06-08-2015

1.ª Transferência Corrente  - Finalidade - auxílios económicos aos alunos do 1.º ciclo (livros e material escolar ano letivo 2015/2016). Valor pago: € 14123,60. Dados referenciados nos quadros “Natureza do ato” e “Tipo de Ato Legislativo”.   2.ª Transferência Corrente - Subsídio às escolas participantes na atividade Cantares de Reis 2015. Valor Pago: € 800,00. Entidade decisora: Câmara Municipal; Natureza do ato: deliberação, em 05-02-2015. Instrumento de contratualização escrito: Não; Fundamento Legal: Lei 75/2013, de 12/09, artigo 33, n.º 1, alínea u).   3ªTransferencia- finalidade:Manter e preservar a operacionalidade dos edifícios escolares e garantir a salvaguarda da saúde, o bem-estar e segurança dos seus ocupantes. valor pago:37.320,00€; entidade decisora: Câmara municipal; deliberação de 17-12-2015; inst. contratualização escrito: Sim; Acordo cooperação com data de celebração 16-12-2015; data inicio vigência: 01-01-2015; data final de vigência:31-12-2015; área a que se reporta:educação; Fundamento legal: Lei n.º 75/2013, de 12-09-2013, art.º 33, n.1 alínea u).

Lei nº75/2013, de 12-09-2013, art.º 33, n.º 1 alínea hh)

Agrupamento de Escolas de Fafe Deliberação   17-12-2015

1ª transferência corrente- finalidade:Manter e preservar a operacionalidade dos edifícios escolares e garantir a salvaguarda da saúde, o bem-estar e segurança dos seus ocupantes. valor pago: 31.136,95€- Dados referenciados nos quadros “Natureza do Ato” e “Tipo de Ato Legislativo”.  2.ª Transferência Corrente - Auxílios Económicos aos alunos do 1.º ciclo (livros e material escolar, ano letivo 2015/2016. Valor Pago: € 4823,60. Entidade decisora: Câmara Municipal; Natureza do ato: deliberação, em 06-08-2015. Instrumento de contratualização escrito: Não; Fundamento Legal: Lei 75/2013, de 12/09, artigo 33, n.º 1, alínea hh).   3.ª Transferência Corrente - Subsídio às escolas participantes na atividade Cantares de Reis 2015. Valor Pago: € 700,00. Entidade decisora: Câmara Municipal; Natureza do ato: deliberação, em 05-02-2015. Instrumento de contratualização escrito: Não; Fundamento Legal: Lei 75/2013, de 12/09, artigo 33, n.º 1, alínea u).

Lei nº 75/2013, de 12-09-2013, art.º 33, nº1 alínea hh) e pelo Decreto-Lei n.º 144/2008, de 28 de julho
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Finalidade
Designação NIPC

N.º ID formulário IGF

DADOS das ENTIDADES BENEFICIÁRIAS Montante Total Pago no Ano
Natureza do Ato/ Data do ato

Tipo de Ato Legislativo/ Outro tipo de ato legislativo

13691 600077470 56.946,90 €

13703 504488554 140.000,00 €

13722 501146520 39.116,19 €

Agrupamento de Escolas Prof. Carlos Teixeira Deliberação   06-08-2015

1.ª Transferência Corrente - Auxílios Económicos aos alunos do 1.º ciclo (livros e material escolar,ano letivo 2015/2016). Valor pago - € 12024,90. Dados referenciados nos quadros 6 e 10.   2.ª Transferência Corrente - Subsídio às escolas participantes na atividade Cantares de Reis 2015. Valor Pago: € 600,00. Entidade decisora: Câmara Municipal; Natureza do ato: deliberação, em 05-02-2015. Instrumento de contratualização escrito: Não; Fundamento Legal: Lei 75/2013, de 12/09, artigo 33, n.º 1, alínea u).   3ªTransferencia corrente-  finalidade:Manter e preservar a operacionalidade dos edifícios escolares e garantir a salvaguarda da saúde, o bem-estar e segurança dos seus ocupantes. valor pago:44.322,00€. Entidade decisora: Câmara Municipal; deliberação de 17-12-2015. Ins. contratualização: Sim; Acordo Cooperação com data celebração 16-12-2015; data início de vigência 01-01-2015;data final vigência31-12-2015; área a que se reporta:educação Fundamento legal: Lei n.º 75/2013, de 12-09-2013, art.º 33, n.1 alínea u).

Lei nº75/2013, de 12-09-2013, art.º 33, n.º 1 alínea hh)

Associação Cultural de Educação pelas Artes Deliberação   22-01-2015

1ª transferência- finalidade- A Academia desenvolve atividade na área da formação e educação musical, a organizar concertos pedagógicos dirigidos à população escolar; valor pago: 90.000,00€; dados referenciados nos quadros “Natureza do ato” e “Tipo de Ato Legislativo”.  2ªtransferencia- Finalidade:Desenvolvimento de atividades socioeducativas (de animação e extracurriculares) para a Educação Pré-Escolar, bem como no acompanhamento das crianças na Educação Pré-Escolar e 1º Ciclo de escolaridade, nos períodos de prolongamentos de horários, nas escolas do concelho; valor pago:50.000,00€; entidade decisora: Câmara Municipal; deliberação de 18-06-2015; inst contratualização escrito: sim; data inicio vigência:27/01/2015; data final vigência: 31/12/2015 área a que se reporta: educação; fundamento legal: Lei 75/2013, de 12 de Setembro; artº 33, nº 1, Alínea u).

Lei nº75/2013, de 12-09-2013, art.º 33, n.º 1 alínea u)

Jardim Infância de Antime Deliberação   19-02-2015 Fornecimento do serviço de refeições aos alunos da EB1 da Devesinha – Fafe, num total diário aproximado de 64 alunos, entre o início e término do ano letivo.

Lei nº75/2013, de 12-09-2013, art.º 33, n.º 1 alínea hh)
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Finalidade
Designação NIPC

N.º ID formulário IGF

DADOS das ENTIDADES BENEFICIÁRIAS Montante Total Pago no Ano
Natureza do Ato/ Data do ato

Tipo de Ato Legislativo/ Outro tipo de ato legislativo

13737 509562272 308.409,85 €

13747 502643102 23.339,71 €

13767 502534621 25.000,00 €

Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento de Escolas de Montelongo e Revelhe-Fafe Deliberação   22-01-2015

1ªtransferencia-finalidade:Prolongamento de horário e fornecimento de lanches aos alunos dos Estabelecimentos de Educação Pré-Escolar da Rede Pública; valor pago:196.000,00€- dados referenciados nos quadros “Natureza do ato” e “Tipo de Ato Legislativo”.  2ªtranferencia- finalidade:Prolongamento de horário e fornecimento de lanches aos alunos dos Estabelecimentos de Educação Pré-Escolar da Rede Pública; valor pago:112.409,85€; entidade decisora: Câmara Municipal; deliberação de 08-10-2015; instrumento contratualização escrito: sim; protocolo de cooperação; data de celebração 27-10-2015;inicio vigência: 01-09-2014; final de vigência: 31-12-2015; fundamento legal:quadro “Tipo de Ato Legislativo”.

Lei nº75/2013, de 12-09-2013, art.º 33, n.º 1 alínea hh)

Associação Cultural e Recreativa de Fornelos Deliberação   19-02-2015

1ªtransferencia- finalidade fornecimento de refeições escolares, valor pago:22.939,71€; dados dos quadros “Natureza do ato” e “Tipo de Ato Legislativo”.  2ªtransferencia- finalidade:subsidio pela participação no encontro de cantar dos reis; valor pago: 400,00€; entidade decisora: Câmara Municipal; deliberação de 05-02-2015; inst contratualização escrito: não; área a que se reporta: Cultura/tradições; fundamento legal:lei n.º 75/2013 de 12/09, art 33, n.º 1, alínea u).

Lei nº75/2013, de 12-09-2013, art.º 33, n.º 1 alínea hh)

Rancho Folclórico de Fafe Deliberação   03-12-2015 Subsídio para realização de obras complementares ao Museu do Traje Tradicional e Alfaias Agrícolas.

Lei nº75/2013, de 12-09-2013, art.º 33, n.º 1 alíneas o)u)
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Finalidade
Designação NIPC

N.º ID formulário IGF

DADOS das ENTIDADES BENEFICIÁRIAS Montante Total Pago no Ano
Natureza do Ato/ Data do ato

Tipo de Ato Legislativo/ Outro tipo de ato legislativo

13788 502534621 175.671,26 €

13917 503735825 95.000,00 €

13959 500745749 60.016,86 €

Rancho Folclórico de Fafe Deliberação   09-07-2015

1ªtransferencia-finalidade:Apoio à realização das Festas do Concelho/Senhora de Antime (09 a 12 de julho de 2015); valor pago: 141.400,00€- Dados referenciados nos quadros “Natureza do ato” e “Tipo de Ato Legislativo”.  2ªtransferencia- finalidade:apoio à realização das Feiras Francas Maio/2015; valor pago: 30.996,26€;Entidade decisora: Câmara Municipal; deliberação 18-06-2015;Inst contratualização escrito- Não;área a que se reporta: turismo; fundamento legal:quadro “Tipo de Ato Legislativo”.  3ª transferência- finalidade:subsidio cultura; valor pago: 3.000,00€; entidade decisora:Câmara Municipal; deliberação 17-12-2015; inst. contratualização escrito: não; área a que se reporta: cultura; fundamento legal: quadro “Tipo de Ato Legislativo”.  4ª transferência- finalidade: subsídio participação Cantar dos Reis; valor pago: 275,00€; entidade decisora: Câmara Municipal; deliberação 18-06-2015; inst. contratualização escrito: Não; área a que se reporta:outras atividades recreativas/tradições; Fundamento legal: quadro “Tipo de Ato Legislativo”.

Lei nº75/2013, de 12-09-2013, art.º 33, n.º 1 alínea o)

Andebol Clube de Fafe Deliberação   23-04-2015

1ª Transferência corrente - finalidade: Protocolo de manutenção à atividade desportiva na área do andebol - valor pago: 85 000,00 euros - Dados referenciados nos Quadros “Natureza do ato” e “Tipo de Ato Legislativo”.  2ª Transferência corrente - finalidade: mérito desportivo - valor pago: 10 000,00 euros - Entidade Decisora: Câmara Municipal - Deliberação 19-11-2015; inst. contratualização escrito: Não; área a que se reporta: Desporto; fundamento legal: quadro “Tipo de Ato Legislativo”.

Lei nº75/2013, de 12-09-2013, art.º 33, n.º 1 alínea u)

Cruz Vermelha Portuguesa Deliberação   03-04-2014

1ªtransferencia corrente-finalidade: transferir para a delegação de Fafe da CVP toda a verba recebida do Instituto da Segurança Social para funcionamento da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco de Fafe; valor pago: 25.016,86€; dados referenciados nos quadros “Natureza do ato” e “Tipo de Ato Legislativo”.   2ª transferência corrente- finalidade:Apoio aos Centros de Convívio de Idosos no Concelho de Fafe de outubro a dezembro/2015; valor pago: 20.000,00€;entidade decisora: Câmara Municipal; deliberação de 22-10-2015; inst. contratualização escrito:Não; área a que se reporta:ação social; fundamento legal:lei n.º 75/2013 de 12-09-2013, art.º33 n.1, alínea u).  3ª transferência corrente- finalidade: subsídio ordinário ação social; valor pago: 15.000,00€; entidade decisora: Câmara Municipal; deliberação de 18-06-2015; inst contratualização escrito:Não; área a que se reporta: ação social; fundamento legal: lei 75/2013 de 12-09-2013, art.º33 n.1, alínea u).
Lei n.º 147/99 de 01-09-1999, artº 14, n.º1
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14784 504777831 25.000,00 € Manutenção da atividade desportiva- promover a modalidade de futebol.

14875 503203564 9.927,56 €

16024 200036980 12.500,00 € Programa Municipal para Melhoria de Habitação de Agregados familiares Carenciados

16064 507858123 8.000,00 €

Associação de Futebol Popular Deliberação   21-05-2015

Lei nº75/2013, de 12-09-2013, art.º 33, n.º 1 alínea u)

Desportivo Ases de S. Jorge Deliberação   06-08-2015

1ª transferência- finalidade:Manutenção da atividade desportiva, valor pago:9577,56€- dados referenciados nos quadros “Natureza do ato” e “Tipo de Ato Legislativo”.  2ªtransferencia- finalidade- prémio troféu disciplina; valor pago 250,00€; entidade decisora: Câmara Municipal; deliberação de 19-11-2015; inst contratualização escrito:não; área a que se reporta: desporto; fundamento legal: quadro “Tipo de Ato Legislativo”.  3ª transferência- finalidade: participação torneio de futebol; valor pago 100,00€; entidade decisora: Câmara Municipal; deliberação de 100,00; inst contratualização escrito:não; área a que se reporta: desporto; fundamento legal: quadro “Tipo de Ato Legislativo”.

Lei nº75/2013, de 12-09-2013, art.º 23, n.º 2 alínea f)

Joaquina Ribeiro Fernandes Barroso Despacho      02-02-2015

Outro- Regulamento do Programa Municipal  e Lei nº 75/2013, de 12-09-2013, artº 33, nº 1, alínea K
Associação da Sociedade de São Vicente Paulo - Portugal Deliberação    18-06-2015 Finalidade é o Desenvolvimento de atividades de Ação Social, nomeadamente o apoio à população do concelho.

Lei nº75/2013, de 12-09-2013, art.º 33, n.º 1 alínea u)
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16281 190494956 7.500,00 € Programa Municipal para melhoria de habitação de agregados familiares carenciados

16308 140392050 8.750,00 € Programa Municipal para melhoria de habitação de agregados familiares carenciados

16356 Manuel Melo Silva 145317161 12.500,00 € Programa Municipal para melhoria de habitação de agregados familiares carenciados

Esmeralda Maria Rodrigues Felix Gonçalves Despacho      05-05-2015

Outro- Regulamento do Programa Municipal  e Lei nº 75/2013, de 12-09-2013, artº 33, nº 1, alínea K

Maria Emília Pereira Gonçalves Despacho       04-05-2015

Outro- Regulamento do Programa Municipal  e Lei nº 75/2013, de 12-09-2013, artº 33, nº 1, alínea K

Despacho      05-05-2015

Outro- Regulamento do Programa Municipal  e Lei nº 75/2013, de 12-09-2013, artº 33, nº 1, alínea K
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16372 199956944 10.625,00 € Programa Municipal para melhoria de habitação de agregados familiares carenciados

16464 148649246 3.750,00 €

16482 117626848 3.750,00 €

Paula Cristina Marinho Sousa Despacho      02-02-2015

Outro- Regulamento do Programa Municipal  e Lei nº 75/2013, de 12-09-2013, artº 33, nº 1, alínea K

Irene do Céu Cunha Castro Despacho      01-12-2014 Programa municipal para melhoria de habitação de agregados familiares carenciados (atribuído 7.500,00 €)

Outro- Regulamento do Programa Municipal  e Lei nº 75/2013, de 12-09-2013, artº 33, nº 1, alínea K

José Fernando Ferreira Cunha Despacho      01-12-2014 Programa municipal para melhoria de habitação de agregados familiares carenciados (atribuído 7.500,00 €)

Outro- Regulamento do Programa Municipal  e Lei nº 75/2013, de 12-09-2013, artº 33, nº 1, alínea K



pág. 14 / 21

Finalidade
Designação NIPC

N.º ID formulário IGF

DADOS das ENTIDADES BENEFICIÁRIAS Montante Total Pago no Ano
Natureza do Ato/ Data do ato
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16536 110279883 3.750,00 €

16547 120152401 3.750,00 €

16620 179516108 3.750,00 €

Albertina Magalhães Soares Rodrigues Despacho      01-12-2014 Programa municipal para melhoria de habitação de agregados familiares carenciados (atribuído 7.500,00 €)

Outro- Regulamento do Programa Municipal  e Lei nº 75/2013, de 12-09-2013, artº 33, nº 1, alínea K

Joaquina Freitas Gonçalves Caspão Despacho       01-12-2014 Programa municipal para melhoria de habitação de agregados familiares carenciados (atribuído 7.500,00 €)

Outro- Regulamento do Programa Municipal  e Lei nº 75/2013, de 12-09-2013, artº 33, nº 1, alínea K

Albertina do Carmo Faria da Silva Despacho      18-11-2015 Programa Municipal para melhoria de habitação de agregados familiares carenciados        (O montante da 2ºprestação de 3750.00€ será  paga no ano 2016.)

Outro- Regulamento do Programa Municipal  e Lei nº 75/2013, de 12-09-2013, artº 33, nº 1, alínea K
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16858 503267686 14.150,00 €

16981 502636874 30.000,00 € Apoio à realização das obras no Lar de Antime.

17028 500972052 13.750,00 €

17104 500972052 4.700,00 €

Associação Reformados Pensionistas e Idosos de Fafe Deliberação   09-07-2015

1ªtransferencia- finalidade: subsídio para ações sociais, valor pago: 10.000,00€- dados referenciados nos quadros “Natureza do ato” e “Tipo de Ato Legislativo”.  2ª transferência- finalidade:subsídio para apoio à realização de um almoço de natal para os reformados e pensionistas; valor pago: 4.000,00€; entidade decisora: Câmara Municipal; deliberação de 19-11-2015; inst. contratualização escrito : não; área a que se reporta: Ação social. fundamentação legal:quadro “Tipo de Ato Legislativo”.  3ª transferência- finalidade:participação Cantar dos Reis; valor pago: 150,00€; entidade decisora: Câmara Municipal; deliberação de 18-06-2015; inst. contratualização escrito : não; área a que se reporta: Outras atividades Recreativas /tradições. fundamentação legal:quadro “Tipo de Ato Legislativo”.

Lei nº75/2013, de 12-09-2013, art.º 33, n.º 1 alínea u)
Centro Social Paróquia de Antime Deliberação    03-12-2015

Lei nº75/2013, de 12-09-2013, art.º 33, n.º 1 alínea u)

Corpo Nacional de Escutas - Escutismo Católico Português Deliberação    04-06-2015

1ª transferência- finalidade:Subsidio para apoio na aquisição de viatura para o Agrupamento nº 287; valor pago: 5.000,00€; dados referenciados nos quadros “Natureza do ato” e “Tipo de Ato Legislativo”.  2ª transferência- finalidade:subsídio para apoio à realização de obras na sede do agrupamento n.º 619; valor pago: 8.750,00€; entidade decisora: Câmara Municipal: deliberação de 08-10-2015; inst. contratualização escrito: não; área a que se reporta: ação social; fundamento legal: quadro “Tipo de Ato Legislativo”.

Lei nº75/2013, de 12-09-2013, art.º 33, n.º 1 alínea u)

Corpo Nacional de Escutas - Escutismo Católico Português Deliberação   09-07-2015

1ª transferência- finalidade: subsidio para atividades de ação social; valor pago: 4.250,00€; Dados referenciados nos quadros “Natureza do ato” e “Tipo de Ato Legislativo”.  2ª transferência- finalidade: participação nos Cantares dos Reis; valor pago: 450,00€; entidade decisora: Câmara Municipal; deliberação de 18-06-2015; inst contratualização escrito:não;área a que se reporta: outras atividades recreativas/tradições;  fundamentação legal: quadro “Tipo de Ato Legislativo”.

Lei nº75/2013, de 12-09-2013, art.º 33, n.º 1 alínea u)
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Tipo de Ato Legislativo/ Outro tipo de ato legislativo

17060 107295180 5.937,50 €

17082 105789011 3.750,00 €

17111 191917257 5.000,00 €

José Joaquim Carvalho Despacho      02-02-2015 Programa Municipal para melhoria de habitação de agregados familiares carenciados.        A 2ª prestação no valor de 5937,50 vai ser paga em 2016

Outro- Regulamento do Programa Municipal  e Lei nº 75/2013, de 12-09-2013, artº 33, nº 1, alínea K

Maria Fernanda Lopes Leite Silva Despacho      10-11-2015 Programa municipal para melhoria de habitação de agregados familiares carenciados.          O valor da 2ª prestação no valor de 3750,00€ será paga em 2016.

Outro- Regulamento do Programa Municipal  e Lei nº 75/2013, de 12-09-2013, artº 33, nº 1, alínea K

Maria Pureza Cunha Bento Martins Despacho      10-11-2015 Programa Municipal para melhoria de habitação de agregados familiares carenciados        A 2ª prestação no valor de 5000,00€ será paga em 2016.

Outro- Regulamento do Programa Municipal  e Lei nº 75/2013, de 12-09-2013, artº 33, nº 1, alínea K
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17155 502361131 10.000,00 €

17187 501185119 30.000,00 € Subsídio de apoio à realização de obras exteriores à Igreja de S José - Fafe.

17195 501185119 2.475,00 €

17744 504833162 14.150,00 €

Fábrica da Igreja Paroquial de S Pedro de Freitas Deliberação    03-12-2015 Subsídio para o apoio à realização de obras na área envolvente à Capela de Santa Marinha- Freitas.

Lei nº75/2013, de 12-09-2013, art.º 33, n.º 1 alínea u)
Fábrica da Igreja Paroquial de Sta Eulália de Fafe Deliberação   03-12-2015

Lei nº75/2013, de 12-09-2013, art.º 33, n.º 1 alínea u)

Fábrica da Igreja Paroquial de Sta Eulália de Fafe Deliberação    09-07-2015

1ª transferência- finalidade: subsidio extraordinário para apoio à realização da receção da visita da imagem de Nossa Senhora de Fátima a Fafe; valor pago 1.500,00€- dados referenciados nos quadros “Natureza do ato” e “Tipo de Ato Legislativo”  2ª transferência- finalidade: participação no encontro de Coros de Natal; valor pago: 750,00€; entidade decisora: Câmara Municipal; deliberação de 22-01-2015; inst contratualização escrito: não; área a que se reporta: cultura/tradições; fundamentação legal: quadro “Tipo de Ato Legislativo”.  3ª transferência- finalidade: participação no encontro de Cantares de Reis; valor pago: 225€; entidade decisora: Câmara Municipal; deliberação de 18-06-2015; inst contratualização escrito: não; área a que se reporta: outras atividades recreativas/tradições; fundamentação legal: quadro “Tipo de Ato Legislativo”.

Lei nº75/2013, de 12-09-2013, art.º 33, n.º 1 alínea u)

Associação Recreativa e Cultural de Santo Ovídio Deliberação   08-10-2015

1ª transferência- finalidade:Intervenção no Povoado de Santo Ovídio respeitante à consolidação e reconstituição das estruturas,limpeza; elaboração de um plano de musealização e gestão museológica do Castro de Santo Ovídio; valor pago 7.000,00€- Dados referenciados nos quadros “Natureza do ato” e “Tipo de Ato Legislativo”.  2ª transferência- finalidade:subsidio de apoio às atividades culturais; valor pago 7.000.00€; entidade decisora: Câmara Municipal; deliberação 17-12-2015; inst contratualização escrito: não; área a que se reporta: cultura; fundamentação legal: Lei 75/2013 de 12-09-2013, artº.33 n.1, alíneas u).   3ª transferência- finalidade:participação no encontro dos cantares dos reis; valor pago 150,00€; entidade decisora: Câmara Municipal; deliberação 18-06-2015; inst contratualização escrito: não; área a que se reporta: outras atividades recreativas/tradições; fundamentação legal: Lei 75/2013 de 12-09-2013, artº. 33 n.1, alíneas u).

Lei nº75/2013, de 12-09-2013, art.º 33, n.º 1 alíneas u)t)
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17478 501082883 10.000,00 €

17487 501082883 200,00 € Participação Encontro Cantares dos Reis das Escolas

17519 501403256 30.150,00 €

17607 500791759 25.000,00 € subsidio à realização de obras (loja social, banco alimentar, e reciclagem)

Centro Formação da Juventude de Arões Deliberação  03-12-2015 Subsidio para apoio à remodelação de quatro salas, valências de creches, jardim de infância e atl.

Lei nº75/2013, de 12-09-2013, art.º 33, n.º 1 alínea u)
Centro Formação da Juventude de Arões Deliberação  05-02-2015

Lei nº75/2013, de 12-09-2013, art.º 33, n.º 1 alínea u)

Santa Casa da Misericórdia de Fafe Deliberação  03-12-2015

1ªtransferência- finalidade: subsidio para compensação pela utilização do espaço do ex-centro de saúde- Escola Conde Ferreira- ano letivo 2014/2015, valor pago 30.000,00€- Dados referenciados nos quadros “Natureza do ato” e “Tipo de Ato Legislativo”.  2ª transferência:finalidade - participação nos Cantares dos Reis das Escolas; valor pago: 150,00€; entidade decisora: Câmara Municipal; deliberação de 05-02-2015; inst. contratualização escrito: não; área a que se reporta: cultura/tradições; fundamentação legal: quadro “Tipo de Ato Legislativo”.

Lei nº75/2013, de 12-09-2013, art.º 33, n.º 1 alínea u)
COOPFAFE - Cooperativa Solidariedade Social de Fafe, C.R.L. Deliberação   18-06-2015

Lei nº75/2013, de 12-09-2013, art.º 33, n.º 1 alínea u)
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17744 500860602 10.150,00 €

17813 Cineclube de Fafe 501706003 18.000,00 €

17850 510574475 52.000,00 €

18007 502527188 12.000,00 € Subsidio para melhoria e conservação de infraestruturas desportivas.

18035 502527188 6.705,78 €

CERCIFAFE - Cooperativa para a Educação, Reabilitação de Cidadãos Inadaptados de Fafe, C.R.L. Deliberação  23-04-2015

1ªtransferência- finalidade-comparticipar no pagamento das despesas da CERCIFAF com a realização do evento do 1º campeonato Europeu de Andebol Adaptado; valor pago: 5.000,00€; Dados referenciados nos quadros “Natureza do ato” e “Tipo de Ato Legislativo”.  2ª transferência- finalidade- apoio à equipa local do Sistema Nacional de Intervenção Precoce na Infância com medidas e ações de natureza preventiva e reabilitativa no âmbito da educação, saúde e ação social. Destinado a crianças dos 0 aos 6 anos com alterações do desenvolvimento ou risco grave de atraso; entidade decisora: Câmara Municipal; deliberação de 03-12-2015; inst contratualização escrito: não; área que se reporta: educação, saúde e ação social; fundamentação legal: quadro “Tipo de Ato Legislativo”.   3ª transferência- finalidade:participação cantares dos reis escolas; entidade decisora: Câmara Municipal; deliberação de 05-02-2015; inst contratualização escrito: não; área a que se reporta: cultura/tradições; fundamento legal: quadro “Tipo de Ato Legislativo”.

Lei nº75/2013, de 12-09-2013, art.º 33, n.º 1 alínea u)

Deliberação    18-06-2015 Dar a conhecer a filmografia; promover ciclos temáticos; projeção de filmes na Animação de Verão; e outros neste âmbito.

Lei nº75/2013, de 12-09-2013, art.º 33, n.º 1 alínea u)

Malazartes- Associação Cultural e Artística Deliberação    22-01-2015

Desenvolver o projeto Fafe Cidade Das Artes com os seguintes  eixos e ações de intervenção:  1-Fafe Capital do teatro para a infância e juventude;  2-criação e apresentação de espetáculos inéditos;  3-criação de eventos e celebrações com atrações nacionais e internacionais;   4-residências artísticas que estimulem  o intercâmbio de saberes

Lei nº75/2013, de 12-09-2013, art.º 33, n.º 1 alínea u)
Grupo Desportivo e Recreativo de Fareja Deliberação    17-12-2015

Lei nº75/2013, de 12-09-2013, art.º 33, n.º 1 alínea u)

Grupo Desportivo e Recreativo de Fareja Deliberação     06-08-2015

1ª transferência- finalidade:subsidio apoio às atividades desportivas; valor pago: 6.355,78€;-dados referenciados nos quadros “Natureza do ato” e “Tipo de Ato Legislativo”.  2ª transferência- finalidade: troféu disciplina; valor pago: 350,00€; entidade decisora: câmara municipal; deliberação de 19-11-2015; inst contratualização escrito: não: área a que se reporta: desporto; fundamentação legal: quadro“Tipo de Ato Legislativo”.

Lei nº75/2013, de 12-09-2013, art.º 33, n.º 1 alínea u)
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18124 502454920 12.000,00 € Subsídio para melhoria e conservação de infraestruturas desportivas

18150 502454920 3.826,05 €

18183 501538070 12.818,35 €

18254 501709533 21.181,66 €

Grupo Desportivo Cultural e Recreativo de Golães Deliberação    17-12-2015

Lei nº75/2013, de 12-09-2013, art.º 33, n.º 1 alínea u)

Grupo Desportivo Cultural e Recreativo de Golães Deliberação   08-10-2015

1ª transferência- finalidade: subsidio de apoio às atividades desportivas; valor pago: 3.076,05€- dados referenciados nos quadros “Natureza do ato” e “Tipo de Ato Legislativo”. 2ª transferência- finalidade: participação torneio futebol; valor pago: 750,00€; entidade decisora: Câmara Municipal; deliberação de: 03-12-2015; inst contratualização escrito: não; área a que se reporta: desporto; fundamentação legal: quadro “Tipo de Ato Legislativo”.

Lei nº75/2013, de 12-09-2013, art.º 33, n.º 1 alínea u)

Operário Futebol Clube de Antime Deliberação    06-08-2015

1ª transferência- finalidade:subsidio às atividades desportivas; valor pago: 10.018,35€- dados referenciados nos quadros “Natureza do ato” e “Tipo de Ato Legislativo”.  2ª transferência- finalidade: prémio desportivo; valor pago: 1.250,00€; entidade decisora: Câmara Municipal; deliberação de 19-11-2015; inst contratualização escrito: não; área a que se reporta: desporto; fundamentação legal: quadro “Tipo de Ato Legislativo”.  3ª transferência- finalidade: troféu disciplina;  valor pago: 750,00€; entidade decisora: Câmara Municipal; deliberação de 19-11-2015; inst contratualização escrito: não; área a que se reporta: desporto; fundamentação legal: quadro “Tipo de Ato Legislativo”.  4ª transferência- finalidade: torneio futebol;  valor pago: 800,00€; entidade decisora: Câmara Municipal; deliberação de 03-12-2015; inst contratualização escrito: não; área a que se reporta: desporto; fundamentação legal: quadro “Tipo de Ato Legislativo”.

Lei nº75/2013, de 12-09-2013, art.º 33, n.º 1 alínea u)

Grupo Cultural e Desportivo Restauradores da Granja Deliberação    08-10-2015

1ª transferência- finalidade: subsidio de apoio às atividades desportivas, valor pago: 16.181,66€; dados referenciados nos quadros “Natureza do ato” e “Tipo de Ato Legislativo”.  2ª transferência: finalidade: subsidio de apoio às atividades culturais; valor pago: 5.000,00€; entidade decisora: Câmara Municipal; deliberação de 17-12-2015; inst de contratualização escrito: não; área a que se reporta: cultura; fundamentação legal:quadro “Tipo de Ato Legislativo”

Lei nº75/2013, de 12-09-2013, art.º 33, n.º 1 alínea u)
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Finalidade
Designação NIPC

N.º ID formulário IGF

DADOS das ENTIDADES BENEFICIÁRIAS Montante Total Pago no Ano
Natureza do Ato/ Data do ato

Tipo de Ato Legislativo/ Outro tipo de ato legislativo

18362 502134763 8.021,13 €

18458 501165533 7.116,08 €

Grupo Desportivo de Travassós Deliberação   06-08-2015

1ªtransferência- finalidade: subsidio à atividade desportiva; valor pago: 6.521,13€- dados referenciados nos quadros “Natureza do ato” e “Tipo de Ato Legislativo”.  2ª transferência- finalidade: prémio desportivo; valor pago: 1.250,00; entidade decisora: Câmara Municipal; deliberação de 19-11-2015; inst. contratualização escrito: não;área a que se reporta: desporto; fundamentação legal: quadro “Tipo de Ato Legislativo”.  3ª transferência- finalidade: troféu disciplina; valor pago: 250,00; entidade decisora: Câmara Municipal; deliberação de 19-11-2015; inst. contratualização escrito: não;área a que se reporta: desporto; fundamentação legal: quadro “Tipo de Ato Legislativo”

Lei nº75/2013, de 12-09-2013, art.º 33, n.º 1 alínea u)

Sociedade Recreio Cepanense Deliberação    08-10-2015

1ª transferência-finalidade: subsídio apoio as atividades desportivas; valor pago: 3.766,08€- dados referenciados nos quadros “Natureza do ato” e “Tipo de Ato Legislativo”.  2ª transferência- finalidade: troféu disciplina; valor pago: 350,00; entidade decisora: Câmara Municipal; deliberação de 19-11-2015; inst. contratualização escrito: não; área a que se reporta: desporto; fundamentação legal: quadro “Tipo de Ato Legislativo”.  3ª transferência- finalidade: torneio futebol juvenil; valor pago: 500,00; entidade decisora: Câmara Municipal; deliberação de 03-12-2015; inst. contratualização escrito: não;área a que se reporta: desporto; fundamentação legal: quadro “Tipo de Ato Legislativo”.  3ª transferência- finalidade: subsidio apoio atividades culturais; valor pago: 2.500,00; entidade decisora: Câmara Municipal; deliberação de 17-12-2015; inst. contratualização escrito: não; área a que se reporta: cultura; fundamentação legal: quadro “Tipo de Ato Legislativo”

Lei nº75/2013, de 12-09-2013, art.º 33, n.º 1 alínea u)


