Município de Fafe

506841561
Av. 5 de Outubro, 4824-501 FAFE
Geral@cm-fafe.pt
253700400

Em cumprimento da Lei n.º 64/2013, de 27 de agosto, que regula a obrigatoriedade de publicitação dos benefícios concedidos pela Administração
Pública a particulares, o Município de Fafe vem dar publicidade dos apoios concedidos. Nos termos do artigo 3º, é de publicitação obrigatória
os valores que excederem o equivalente a uma anualização da retribuição mínima mensal garantida (para o ano 2016: 7.420,00€).

N.º ID
formulário
IGF

DADOS das ENTIDADES
BENEFICIÁRIAS
Designação

NIPC

Montante
Natureza do
Total Pago no Ato/ Data do
Ano
ato

Finalidade

Tipo de Ato
Legislativo/
Outro tipo de
ato legislativo

Centro Cultural,
Social e Desportivo
dos Trabalhadores
da Câmara
31079 Municipal de Fafe

505394910

16.150,00 €

Deliberação
27-10-2016

1ª transferência- finalidade:Subsídio para a realização da festa de natal dos funcionários, ano
2016;valor pago: 11.000,00€, inst cont. escrito: não, 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 14-072016;Inst. contratualização escrito:não; Área a que se reporta: Ação Social; fundamento legal:
quadro “Tipo de Ato Legislativo”. 3ª transferência- finalidade: subsidio participação no Lei nº75/2013,
Encontro Cantadores dos Reis; valor pago: 150,00€; entidade decisora: Câmara Municipal; de 12-09-2013,
deliberação 14-04-2016; Inst. contratualização escrito:Não; Área a que se reporta: cultura; art.º 33, n.º 1
fundamento legal: “Tipo de Ato Legislativo”.
alínea u)

Banda de Golães Sociedade Artística
35977 Musical Fafense

502290960

27.500,00 €

Deliberação
28-04-2016

Manutenção da atividade cultural

Lei nº75/2013,
de 12-09-2013,
art.º 33, n.º 1
alínea u)
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Banda de Revelhe Sociedade
Filarmónica
41118 Fafense
Banda de Revelhe Sociedade
Filarmónica
41144 Fafense

Grupo Cultural e
Recreativo
30948 Nun'Alvares
Grupo Desportivo e
Cultural Leões do
36170 Ferro

NIPC

Montante
Natureza do
Total Pago no Ato/ Data do
Ano
ato

Finalidade

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

501417834

27.500,00 €

Deliberação
28-04-2016

Manutenção da atividade cultural

501417834

30.000,00 €

Deliberação
12-05-2016

Transferência de capital: apoio ao investimento, requalificação da sede.

Deliberação
22-09-2016

1ªtransferência- finalidade:Manutenção da atividade desportiva; valor pago:25.422,17€; dados
referenciados nos quadros “Natureza do ato” e “Tipo de Ato Legislativo”.2ªtransferenciafinalidade:subsídio atividade cultural; valor pago: 23.000,00€; entidade decisora:Câmara
Municipal; deliberação de 24-11-2016; inst contratualização escrito: não; área a que se reporta:
cultura; fundamento legal: quadro “Tipo de Ato Legislativo”. 3ª transferênciafinalidade:participação torneio futebol juvenil; valor pago: 750,00€; entidade decisora: Câmara
Municipal; deliberação de 08-09-2016; inst contratualização escrito: não; área a que se reporta:
desporto; fundamento legal: quadro “Tipo de Ato Legislativo”. 4ªtransferênciafinalidade:participação encontros coros natal; valor pago:250,00€;entidade decisora: Câmara
Municipal; deliberação de 28-01-2016; inst contratualização escrito:não; área a que se reporta:
cultura; fundamento legal: quadro“Tipo de Ato Legislativo”. 5ª transferência- finalidade: apoio à Lei nº75/2013,
participação no campeonato europeu de patinagem; valor pago: 1.800,00€; entidade decisora: de 12-09-2013,
Câmara Municipal; deliberação de 09-06-2016; inst contratualização escrito: não; área a que se art.º 33, n.º 1
reporta: desporto; fundamento legal: quadro “Tipo de Ato Legislativo”.
alínea u)

Deliberação
24-11-2016

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

501382720

504035045

51.222,17 €

12.000,00 €

Manutenção da atividade cultural

Lei nº75/2013,
de 12-09-2013,
art.º 33, n.º 1
alínea o)
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Grupo Recreativo
27258 de Ardegão

503361186

12.000,00 €

Deliberação
15-12-2016

Grupo Recreativo
30855 de Ardegão

503361186

2.523,76 €

Deliberação
24-11-2016

Grupo Cultural e
Desportivo de
27233 Estorãos

502590971

7.200,00 €

Deliberação
15-12-2016

Finalidade

Tipo de Ato
Legislativo/
Outro tipo de
ato legislativo

Lei nº75/2013,
Transferência de capital-Apoio à conservação e melhoria das infraestruturas da coletividade de 12-09-2013,
desportiva- valor pago:12.000,00€, Inst. Contratual escrito: não; área a que se reporta: art.º 33, n.º 1
desporto; Dados referenciados nos quadros “Natureza do ato” e “Tipo de Ato Legislativo”.
alínea o)
1ªTransferência- finalidade: manutenção da atividade desportiva. Valor pago: 998,76€. Inst
contratual escrito: não. Dados referenciados nos quadros “Natureza do ato” e “Tipo de Ato
Legislativo”. 2ª transferência- finalidade: manutenção da atividade cultural. Valor pago:
1.000,00€. Inst contratual escrito: não; entidade decisora: Câmara Municipal; deliberação de
24-11-2016; área a que se reporta: cultura; fundamento legal: quadro“Tipo de Ato Legislativo”.
3ª transferência- finalidade: participação no Encontro de Cantadores de Reis; valor pago:
275,00€; entidade decisora: Câmara Municipal; deliberação de 14-04-2016; inst
contratualização escrito: não; área a que se reporta: cultura; fundamento legal: quadro“Tipo de
Ato Legislativo”. 4ª transferência- finalidade: prémio troféu disciplina; valor pago:250,00€; Lei nº75/2013,
entidade decisora: Câmara Municipal; deliberação de 11-08-2016; inst. contratualização de 12-09-2013,
escrito:não; área a que se reporta: desporto; fundamento legal: quadro“Tipo de Ato art.º 33, n.º 1
Legislativo”.
alínea u)
Lei nº75/2013,
Transferência de capital-Apoio à conservação e melhoria das infraestruturas da coletividade de 12-09-2013,
desportiva- valor pago:7.200,00€, Inst. Contratual escrito: não; área a que se reporta: desporto; art.º 33, n.º 1
Dados referenciados nos quadros “Natureza do ato” e “Tipo de Ato Legislativo”.
alínea o)
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Grupo Cultural e
Desportivo de
29156 Estorãos

Grupo Cultural e
Desportivo de
27229 Armil

NIPC

502590971

502102462

Montante
Natureza do
Total Pago no Ato/ Data do
Ano
ato

2.698,00 €

22.000,00 €

Finalidade

Tipo de Ato
Legislativo/
Outro tipo de
ato legislativo

Deliberação
24-11-2016

1ªTransferência- finalidade: manutenção da atividade desportiva. Valor pago: 1.448,00€. Inst
contratual escrito: não. Dados referenciados nos quadros “Natureza do ato” e “Tipo de Ato
Legislativo”. 2ªtransferência-finalidade:participação torneio futebol juvenil de 2016; valor pago:
500,00€; entidade decisora: Câmara Municipal; deliberação de 08-09-2016; inst
contratualização escrito: não; área a que se reporta: desporto; fundamento legal: quadro“Tipo
de Ato Legislativo”.3ª transferência- finalidade: prémio troféu disciplina; valor pago:250,00€;
entidade decisora: Câmara Municipal; deliberação de 11-08-2016; inst. contratualização
escrito:não; área a que se reporta: desporto; fundamento legal: quadro“Tipo de Ato
Legislativo”.4ª transferência-finalidade: participação torneio futebol juvenil de 2015; valor Lei nº75/2013,
pago: 500,00€; entidade decisora: Câmara Municipal; deliberação de 03-12-2015; inst de 12-09-2013,
contratualização escrito: não; área a que se reporta: desporto; fundamento legal: quadro“Tipo art.º 33, n.º 1
de Ato Legislativo”.
alínea u)

Deliberação
10-03-2016

1ªtransferencia de capital-Apoio à conservação e melhoria das infraestruturas da coletividade
desportiva- valor pago:12.000,00€- dados referenciados nos quadros “Natureza do ato” e “Tipo
de Ato Legislativo”. 2ªtransferencia de capital- Apoio à conservação e melhoria das Lei nº75/2013,
infraestruturas da coletividade desportiva- valor pago: 10.000,00€; entidade decisora: Câmara de 12-09-2013,
Municipal; deliberação:15-12-2016; inst. contratualização:não; área a que se reporta: desporto; art.º 33, n.º 1
fundamento legal: quadro “Tipo de Ato Legislativo”.
alínea o)
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Grupo Cultural e
Desportivo de
29039 Armil
Associação
Desportiva Cultural
S. Clemente
28826 Silvares
Associação
Desportiva Cultural
S. Clemente
27215 Silvares

NIPC

502102462

Montante
Natureza do
Total Pago no Ato/ Data do
Ano
ato

Finalidade

Tipo de Ato
Legislativo/
Outro tipo de
ato legislativo

Deliberação
3.185,76 € 24-11-2016

1ªTransferência- finalidade: manutenção da atividade desportiva. Valor pago: 2.085,76€. Inst
contratual escrito: não. Dados referenciados nos quadros “Natureza do ato” e “Tipo de Ato
Legislativo”. 2ªtransferencia- finalidade:participação no evento “Fafe dos Brasileiros”; valor
pago: 100,00€; entidade decisora: Câmara Municipal; deliberação de 25-02-2016; inst
contratualização escrito: não; área a que se reporta: cultura; fundamento legal: quadro“Tipo de
Ato Legislativo”. 3ªtransferência-finalidade: participação no Encontro de Cantadores de Reis;
valor pago: 150,00€; entidade decisora: Câmara Municipal; deliberação de 14-04-2016; inst
contratualização escrito: não; área a que se reporta: cultura; fundamento legal: quadro“Tipo de
Ato Legislativo”. 4ª transferência- finalidade: prémio troféu disciplina; valor pago:350,00€;
entidade decisora: Câmara Municipal; deliberação de 11-08-2016; inst. contratualização
escrito:não; área a que se reporta: desporto; fundamento legal: quadro“Tipo de Ato
Legislativo”. 5ª transferência- finalidade:participação torneio futebol juvenil; valor pago: Lei nº75/2013,
500,00€; entidade decisora: Câmara Municipal; deliberação de 08-09-2016; inst de 12-09-2013,
contratualização escrito: não; área a que se reporta: desporto; fundamento legal: quadro“Tipo art.º 33, n.º 1
de Ato Legislativo”.
alínea u)
Lei nº75/2013,
Transferência- finalidade: manutenção da atividade desportiva. Valor pago: 721,99€. Inst de 12-09-2013,
contratual escrito: não. Dados referenciados nos quadros “Natureza do ato” e “Tipo de Ato art.º 33, n.º 1
Legislativo”.
alínea u)

502246812

721,99 €

Deliberação
24-11-2016

502246812

12.000,00 €

Deliberação
15-12-2016

Lei nº75/2013,
Transferência de capital- finalidade: apoio à conservação e melhoria das infraestruturas de 12-09-2013,
desportivas. Valor pago: 12.000,00€. Inst contratual escrito: não. Dados referenciados nos art.º 33, n.º 1
quadros “Natureza do ato” e “Tipo de Ato Legislativo”.
alínea u)
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Designação

26276 Arões Sport Clube

28587 Arões Sport Clube

NIPC

504255797

504255797

Montante
Natureza do
Total Pago no Ato/ Data do
Ano
ato

85.000,00 €

17.913,66 €

Finalidade

Tipo de Ato
Legislativo/
Outro tipo de
ato legislativo

Deliberação
10-03-2016

1ªtransferencia de capital-Apoio à conservação e melhoria das infraestruturas da coletividade
desportiva- valor pago:10.000,00€- dados referenciados nos quadros “Natureza do ato” e “Tipo
de Ato Legislativo”. 2ªtransferencia de capital- melhoramento do campo de jogos, aumento
das dimensões e iluminação, vedações e outras melhorias das infraestruturas- valor pago: Lei nº75/2013,
75.000,00€; entidade decisora: Câmara Municipal; deliberação:14-04-2016; inst. de 12-09-2013,
contratualização:não; área a que se reporta: desporto; fundamento legal: quadro “Tipo de Ato art.º 33, n.º 1
Legislativo”.
alínea o)u)

Deliberação
22-09-2016

1ªtransferencia- finalidade:Manutenção da atividade desportiva; valor pago:15,963,66€; dados
referenciados nos quadros “Natureza do ato” e “Tipo de Ato Legislativo”. 2ªtransferenciafinalidade:prémio troféu disciplina; valor pago:1.250,00€; entidade decisora: Câmara Municipal;
deliberação de 11-08-2016; 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 08-09-2016; inst contratualização escrito: não; área a que se reporta: desporto; fundamento
legal: quadro“Tipo de Ato Legislativo”. 4ªtransferencia- finalidade:participação no evento “Fafe Lei nº75/2013,
dos Brasileiros”; valor pago: 200,00€; entidade decisora: Câmara Municipal; deliberação de 25- de 12-09-2013,
02-2016; inst contratualização escrito: não; área a que se reporta: cultura; fundamento legal: art.º 33, n.º 1
quadro“Tipo de Ato Legislativo”.
alínea u)
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Associação Cultural
e Desportiva da
28764 Pica

Associação de
28813 Futsal de Fafe

NIPC

501286594

507225945

Montante
Natureza do
Total Pago no Ato/ Data do
Ano
ato

14.089,74 €

18.000,00 €

Finalidade

Tipo de Ato
Legislativo/
Outro tipo de
ato legislativo

Deliberação
22-09-2016

1ªtransferencia- finalidade:Manutenção da atividade desportiva; valor pago:10.339,74€;dados
referenciados nos quadros “Natureza do ato” e “Tipo de Ato Legislativo”. 2ªtransferênciafinalidade:prémio Troféu disciplina; valor pago: 500,00€; entidade decisora: Câmara Municipal;
deliberação de 11-08-2016; 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: 750,00€; entidade decisora: Câmara Municipal; deliberação
de 08-09-2016; inst contratualização escrito: não; área a que se reporta: desporto; fundamento
legal: quadro“Tipo de Ato Legislativo”. 4ªtransferência- finalidade:manutenção da atividade Lei nº75/2013,
cultural; valor pago: 2.500,00€; entidade decisora: Câmara Municipal; deliberação de 24-11- de 12-09-2013,
2016; inst contratualização escrito: não; área a que se reporta: cultura; fundamento legal: art.º 33, n.º 1
quadro“Tipo de Ato Legislativo”.
alínea u)

Deliberação
22-09-2016

Lei nº75/2013,
de 12-09-2013,
Manutenção da atividade desportiva. Valor pago: 18.000,00€. Inst contratual escrito: não. art.º 33, n.º 1
Dados referenciados nos quadros “Natureza do ato” e “Tipo de Ato Legislativo”.
alínea u)
1ªtransferencia- finalidade:Manutenção da atividade desportiva; valor pago:1.837,07€;dados
referenciados nos quadros “Natureza do ato” e “Tipo de Ato Legislativo”. 2ªtransferênciafinalidade:participação torneio futebol juvenil; valor pago: 500,00€; entidade decisora: Câmara
Municipal; deliberação de 08-09-2016; inst contratualização escrito: não; área a que se reporta:
desporto; fundamento legal: quadro“Tipo de Ato Legislativo”. 3ª transferencia- Lei nº75/2013,
finalidade:prémio troféu disciplina; valor pago:500,00€; entidade decisora: Câmara Municipal; de 12-09-2013,
deliberação de 11-08-2016; inst contratualização escrito:não; área a que se reporta: desporto; art.º 33, n.º 1
fundamento legal: quadro“Tipo de Ato Legislativo”
alínea u)

Grupo Cultural
Recreativo Amigos
30823 de Quinchães

505333252

2.837,07 €

Deliberação
24-11-2016

Grupo Cultural
Recreativo Amigos
27252 de Quinchães

505333252

12.000,00 €

Deliberação
15-12-2016

Lei nº75/2013,
Transferência de capital- finalidade: apoio à conservação e melhoria das infraestruturas de 12-09-2013,
desportivas; Valor pago: 12.000,00€; Inst. contratual escrito: não; Dados referenciados nos art.º 33, n.º 1
quadros “Natureza do ato” e “Tipo de Ato Legislativo”.
alínea o)
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Associação
27055 Desportiva de Fafe

NIPC

501659943

Montante
Natureza do
Total Pago no Ato/ Data do
Ano
ato

202.100,00 €

Deliberação
10-03-2016

Finalidade

Tipo de Ato
Legislativo/
Outro tipo de
ato legislativo

1ªtransf-finalidade:Manutenção da atividade desportiva na área do futebol juvenil; valor pago:
150.000,00€; inst contratual escrito: sim; protocolo com data de celebração de 10-03-2016;
inicio de vigência 10-03-2016; fim de vigência: 31-12-2016;dados referenciados nos quadros
“Natureza do ato” e “Tipo de Ato Legislativo”.2ªtransf- finalidade:protocolo de apoio específico
à secção de natação, valor pago: 13.000,00€; 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”.3ªtransf-finalidade:protocolo deapoio específico à secção
de natação, valor pago: 13.000,00€; entidade decisora: Câmara Municipal, ratificação da
câmara municipal de 28-07-2016; inst contratualização escrito: sim; protocolo de cooperação
com data de celebração de 28-07-2016; início de vigência: 28-07-2016; final de vigência 31-122016; área a que se reporta: desporto; fundamento legal:quadro “Tipo de Ato
Legislativo”.4ªtransf-finalidade:prémio desportivo, valor pago: 25.000,00€; entidade decisora:
Câmara Municipal, deliberação de 22-09-2016; inst contratualização escrito: não; área a que se
reporta: desporto; fundamento legal:quadro“Tipo de Ato Legislativo”.
5ªtransffinalidade:Torneio de futebol juvenil, valor pago:100,00€; entidade decisora: Câmara municipal,
deliberação de 08-09-2016; inst contratualização escrito: não; área a que se reporta: desporto;
fundamento legal:quadro“Tipo de Ato Legislativo”.6ªtransf-finalidade:Troféu disciplina; valor Lei nº75/2013,
pago:1.000,00€; entidade decisora: Câmara Municipal, deliberação 11-08-2016; inst de 12-09-2013,
contratualização escrito: não; área a que se reporta: desporto; fundamento legal:quadro “Tipo art.º 33, n.º 1
de Ato Legislativo”.
alínea u)
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formulário
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BENEFICIÁRIAS
Designação

NIPC

Montante
Natureza do
Total Pago no Ato/ Data do
Ano
ato

Finalidade

Tipo de Ato
Legislativo/
Outro tipo de
ato legislativo

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€; inst.
Contratualização escrita: sim; Protocolo, data de celebração 14-03-2016; início de vigência 1403-2016; fim de vigência: 31-12-2016; 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: 30.275,17€; 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 Lei nº75/2013,
Encontro Cantadores dos Reis; valor pago: 150,00€; entidade decisora: Câmara Municipal; de 12-09-2013,
deliberação 14-04-2016; Inst. contratualização escrito: Não; área a que se reporta: cultura; art.º 33, n.º 1
fundamento legal: quadro “Tipo de Ato Legislativo”.
alínea u)

Associação
Humanitária dos
Bombeiros
31230 Voluntários de Fafe

501192913

155.425,17 €

Deliberação
11-02-2016

Demoporto - Clube
de desportos
motorizados do
26224 porto

508345448

30.600,00 €

Deliberação
28-01-2016

1ªtransferência- finalidade: Organização do rali “Serras de Fafe” dias 4 e 5 de março- Dados
referenciados nos quadros “Natureza do ato” e “Tipo de Ato Legislativo”. 2ª transferênciafinalidade: Organização do “Rali Montelongo” no dia 10 de setembro; valor pago:13.000,00€ ; Lei nº75/2013,
entidade decisora: Câmara Municipal; deliberação 14-07-2016; Instrumento de contratualização de 12-09-2013,
escrito: Não; Área a que se reporta: Desporto; Fundamento legal: alínea o), n.º1, art.33º, da Lei art.º 33, n.º 1
75/2013 de 12-09-2013.
alínea o)

Deliberação
10-03-2016

Lei nº75/2013,
Transferência- Finalidade:organização/realização do WRC Vodafone Rally de Portugal, com duas de 12-09-2013,
passagens em Fafe no dia 22 de maio de 2016, incluindo a transmissão televisiva em direto para art.º 33, n.º 1
150 países; valor pago: 113.000,00€.
alínea o)

ACP – Automóvel
26387 Club de Portugal

500700800

113.000,00 €
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N.º ID
formulário
IGF

DADOS das ENTIDADES
BENEFICIÁRIAS
Designação

NIPC

Montante
Natureza do
Total Pago no Ato/ Data do
Ano
ato

Finalidade

Tipo de Ato
Legislativo/
Outro tipo de
ato legislativo

Transferência- finalidade:dinamizar atividades ligadas à caça e pesca, tais como promover
largadas de perdizes, largada de trutas, campeonato de pesca, repovoamento de trutas e outras Lei nº75/2013,
atividades; valor pago: 7.500,00€; Inst. contratualização escrito- Sim; Protocolo com data de de 12-09-2013,
celebração 06-04-2016; inicio vigência: 06-04-2016, final de vigência: 31-12-2016; montante art.º 33, n.º 1
total previsto no instrumento contratual: 7.500,00€.
alínea o) u)

Associação de Caça
e Pesca Montes de
26699 Fafe

513586636

7.500,00 €

Deliberação
24-03-2016

ADDAF-Associação
Defesa dos Direitos
dos Animais e
26730 Floresta

513253165

16.000,00 €

Deliberação
12-05-2016

Promover melhores condições para a estadia dos animais no canil municipal; promover
campanhas de adoção; administrar a medicação aos animais alojados; adquirir os instrumentos Lei nº75/2013,
consumíveis necessários a realização de tais tarefas; protocolar com empresas para a remoção de 12-09-2013,
de cadáveres; promover sessões de informação; divulgação e sensibilização da população sobre art.º 33, n.º 1
os direitos dos animais.
alínea u)

Deliberação
10-03-2016

1ª transferência- 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: 20.000,00€; Entidade decisora: Câmara
Municipal, deliberação de 24-03-2016; Inst. contratualização escrito- Sim; Protocolo com data
de celebração 06-04-2016; inicio vigência: 06-04-2016, final de vigência: 31-12-2016; montante
total previsto no instrumento contratual: 35.000,00€;área a que se reporta: proteção civil.
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, deliberação de 12-05- Lei nº75/2013,
2016; Inst. contratualização escrito- Sim; Protocolo com data celebração 12-05-2016; início de 12-09-2013,
vigência: 12-05-2016; data final vigência 17-05-2016; fundamento legal: alíneas o) u), n.º1, art. art.º 33, n.º 1
33º da Lei n.º 75/2013, de 12-09-2013.
alínea o)

Cooperativa dos
Produtores
Agrícolas de Fafe,
26797 COFAFE

501167293

60.000,00 €
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Associação Cultural
de Educação pelas
41160 Artes

Jardim Infância de
41963 Antime

Associação de Pais
e Encarregados de
Educação do
Agrupamento de
Escolas de
Montelongo e
41922 Revelhe-Fafe

NIPC

504488554

501146520

509562272

Montante
Natureza do
Total Pago no Ato/ Data do
Ano
ato

138.750,00 €

43.227,20 €

279.590,15 €

Finalidade

Tipo de Ato
Legislativo/
Outro tipo de
ato legislativo

Deliberação
28-07-2016

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:48.500,00€; entidade decisora: Câmara Municipal;
deliberação de 25-02-2016; inst contratualização escrito:não; área a que se reporta: educação; Lei nº75/2013,
fundamento legal:“Tipo de Ato Legislativo”. 3ª transferência- finalidade: participação no de 12-09-2013,
encontro de Coros de Música de Natal; valor pago: 250,00€; inst. contratual escrito: não; área: art.º 33, n.º 1
cultura; fundamento legal: “Tipo de Ato Legislativo”.
alínea u)

Deliberação
10-03-2016

1ª transferência- finalidade: serviço de prolongamento de horário (AAAF, CAF) e fornecimento
de lanches aos alunos; inst. Contratual escrito: sim; protocolo, data de celebração de 31-032016; início de vigência: 31-03-2016, fim de vigência: 31-12-2016; área: ação social escolar; Lei nº75/2013,
fundamento legal:quadro “Tipo de Ato Legislativo”. 2ª transferência: finalidade- participação no de 12-09-2013,
encontro de Cantar de Reis Escolas, valor pago: 200,00€; inst. contratual escrito: não; área: art.º 33, n.º 1
cultura; fundamento legal: alínea u, n.º1, art. 33º, Lei n.º 75/203, de 12-09-2013.
alínea hh)

Deliberação
10-03-2016

1ªtransferencia-finalidade:Prolongamento de horário e fornecimento de lanches aos alunos dos
Estabelecimentos de Educação Pré-Escolar da Rede Pública; valor pago:167.590,15€;
instrumento contratualização escrito: sim; protocolo de cooperação; data de celebração 10-032016; início vigência: 10-03-2016; final de vigência: 31-08-2016; 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:112.000,00€; entidade decisora: Câmara Lei nº75/2013,
Municipal; deliberação de 22-09-2016; instrumento contratualização escrito: sim; protocolo de de 12-09-2013,
cooperação; data de celebração 22-09-2016;início vigência: 22-09-2016; final de vigência: 31- art.º 33, n.º 1
12-2016; fundamento legal:quadro “Tipo de Ato Legislativo”.
alínea hh)
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Associação de Pais
e Enc. De Educação
dos Alunos do
Agrupamento de
43240 Escolas de Fafe
Associação de Pais
e Enc. De Educação
do Agrupamento
de Escolas Prof.
43193 Carlos Teixeira

NIPC

503362476

505011484

Montante
Natureza do
Total Pago no Ato/ Data do
Ano
ato

42.412,21 €

36.576,73 €

Finalidade

Tipo de Ato
Legislativo/
Outro tipo de
ato legislativo

Deliberação

Lei nº75/2013,
Transferência- finalidade: serviço de prolongamento de horário (AAAF, CAF) e fornecimento de de 12-09-2013,
lanches aos alunos; inst. Contratual escrito: sim; protocolo, data de celebração de 15-11-2016; art.º 33, n.º 1
início de vigência: 15-11-2016, fim de vigência: 31-12-2016; área: ação social escolar.
alínea hh)

Deliberação
31-10-2016

Lei nº75/2013,
Transferência- finalidade: serviço de prolongamento de horário (AAAF, CAF) e fornecimento de de 12-09-2013,
lanches aos alunos; inst. Contratual escrito: sim; protocolo, data de celebração de 15-11-2016; art.º 33, n.º 1
início de vigência: 15-11-2016, fim de vigência: 31-12-2016; área: ação social escolar.
alínea hh)
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NIPC

Montante
Natureza do
Total Pago no Ato/ Data do
Ano
ato

Rancho Folclórico
40906 de Fafe

502534621

228.666,47 €

Deliberação
14-04-2016

Andebol Clube de
27198 Fafe

503735825

85.000,00 €

Deliberação
10-02-2016

Finalidade

Tipo de Ato
Legislativo/
Outro tipo de
ato legislativo

1ªtransferencia- finalidade: subsídio participação Cantar dos Reis; valor pago: 150,00€; entidade
decisora: Câmara Municipal; inst. contratualização escrito: Não; área a que se reporta:cultura;
Fundamento legal: quadro “Tipo de Ato Legislativo”. 2ª transferência: finalidade: apoio à
realização das Feiras Francas 13 a 17 Maio/2016; valor pago: 20.000,00€; Entidade decisora:
Câmara Municipal; deliberação 12-05-2016; inst contratualização escrito: sim; protocolo, data
de celebração de 12-05-2016, vigência 17-05-2016; área a que se reporta: cultura; fundamento
legal:quadro “Tipo de Ato Legislativo”.3ª transferência-Apoio à realização das Festas da
Cidade/Senhora de Antime; valor pago: 170.000,00€; inst. contratual escrito: não;área: cultura;
Dados referenciados no quadro “Tipo de Ato Legislativo”. 4ª transferência- finalidade: apoio à
realização das Feiras Francas 13 a 17 Maio/2016; valor pago: 34.580,00€ (valor contas finais);
Entidade decisora: Câmara Municipal; deliberação 14-07-2016; inst contratualização escrito:
não; área a que se reporta: cultura; fundamento legal:quadro “Tipo de Ato Legislativo”. 5ª
transferência: Apoio à realização das Festas da Cidade/Senhora de Antime; valor pago: 936,47€
(valor contas finais); inst. contratual escrito: não; área: cultura; Dados referenciados no quadro Lei nº75/2013,
“Tipo de Ato Legislativo”. 6ª transferência- finalidade: subsídio cultura; valor pago: 3.000,00€; de 12-09-2013,
entidade decisora:Câmara Municipal; deliberação de 24-11-2016; inst. contratualização escrito: art.º 33, n.º 1
não; área a que se reporta: cultura; fundamento legal: quadro “Tipo de Ato Legislativo”.
alínea o)
Transferência- finalidade: Apoio na atividade de formação de jovens relacionada com a prática
desportiva (andebol) - valor pago: 85 000,00 euros - Dados referenciados nos Quadros Lei nº75/2013,
“Natureza do ato” e “Tipo de Ato Legislativo”. Inst. contratualização escrito: sim; Protocolo, de 12-09-2013,
data celebração 10-03-2016, início vigência 10-03-2016, fim de vigência 31-12-2016. Área a que art.º 33, n.º 1
se reporta: Desporto.
alínea u)
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Cruz Vermelha
30901 Portuguesa

NIPC

500745749

Montante
Natureza do
Total Pago no Ato/ Data do
Ano
ato

57.751,04 €

Finalidade

Tipo de Ato
Legislativo/
Outro tipo de
ato legislativo

Deliberação
03-04-2014

1ªtransferencia-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:25.771,04€; inst. Contratual escrito: sim, protocolo de 0304-2014; dados referenciados nos quadros “Natureza do ato” e “Tipo de Ato Legislativo”. 2ª
transferência corrente- finalidade: subsídio ordinário ação social; valor pago: 20.130,00€;
entidade decisora: Câmara Municipal; deliberação de 11-08-2016; inst contratualização
escrito:Não; área a que se reporta: ação social; fundamento legal: “Tipo de ato legislativo”. 3ª
transferência corrente- finalidade:Apoio aos Centros de Convívio de Idosos no Concelho de Lei nº75/2013,
Fafe; valor pago: 11.850,00€;entidade decisora: Câmara Municipal; deliberação de 12-05-2016; de 12-09-2013,
inst. contratualização escrito:sim; protocolo de 05-05-2016, vigência até 31-12-2016; área a que art.º 33, n.º 1
se reporta:ação social; fundamento legal:“Tipo de ato legislativo”.
alínea u)

Associação de
32942 Futebol Popular

504777831

13.000,00 €

Deliberação
12-05-2016

Lei nº75/2013,
de 12-09-2013,
Manutenção da atividade desportiva- promover a modalidade de futebol dentro das art.º 33, n.º 1
organizações associativas, organizando campeonatos de futebol popular.
alínea u)

Associação
33126 Ciclismo do Minho

502079231

11.000,00 €

Deliberação
10-11-2016

Promover atividades desportivas no âmbito do ciclismo

Desportivo Ases de
32839 S. Jorge

503203564

10.500,00 €

Deliberação
12-05-2016

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

1ª transferência- finalidade:Manutenção da atividade desportiva- futebol juvenil, valor pago:
9.500,00€, instr. Contratual escrito: não; dados referenciados nos quadros “Natureza do ato” e
“Tipo de Ato Legislativo”. 2ªtransferencia- finalidade: prémio troféu disciplina; valor pago
500,00€; entidade decisora: Câmara Municipal; deliberação de 08-09-2016; 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 Lei nº75/2013,
500,00€; entidade decisora: Câmara Municipal; deliberação 08-09-2016; inst contratualização de 12-09-2013,
escrito:não; área a que se reporta: desporto; fundamento legal: quadro “Tipo de Ato art.º 33, n.º 1
Legislativo”.
alínea u)
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NIPC

Montante
Natureza do
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Tipo de Ato
Legislativo/
Outro tipo de
ato legislativo

Associação da
Sociedade de São
Vicente Paulo 28938 Portugal

507858123

8.500,00 €

Deliberação
11-08-2016

Associação
Reformados
Pensionistas e
16858 Idosos de Fafe

503267686

15.650,00 €

Deliberação
11-08-2016

1ªtransferencia- finalidade: subsídio para apoio nas atividades de ação social dos reformados,
valor pago: 11.500,00€; inst. Contratual escrito:não; 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 27-10-2016; 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€; Lei nº75/2013,
entidade decisora: Câmara Municipal; deliberação de 14-04-2016; inst. contratualização de 12-09-2013,
escrito : não; área a que se reporta: cultura. fundamentação legal:quadro “Tipo de Ato art.º 33, n.º 1
Legislativo”.
alínea u)

Despacho
02-02-2015

OutroRegulamento
do Programa
Municipal e Lei
nº 75/2013, de
12-09-2013,
Programa Municipal para melhoria de habitação de agregados familiares carenciados. A 1ª artº 33, nº 1,
prestação no valor de 5937,50 foi paga em 2015.
alínea K

José Joaquim
32007 Carvalho

107295180

5.937,50 €

Finalidade é o Desenvolvimento de atividades de Ação Social aos carenciados.

Lei nº75/2013,
de 12-09-2013,
art.º 33, n.º 1
alínea u)
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Maria Fernanda
32100 Lopes Leite Silva

Albertina Carmo
31236 Faria Silva

Claudia Cristina
31847 Ribeiro Lemos

NIPC

105789011

179516108

260268330

Montante
Natureza do
Total Pago no Ato/ Data do
Ano
ato

3.750,00 €

3.750,00 €

7.500,00 €

Finalidade

Tipo de Ato
Legislativo/
Outro tipo de
ato legislativo

Despacho
10-11-2015

OutroRegulamento
do Programa
Municipal e Lei
nº 75/2013, de
12-09-2013,
Programa municipal para melhoria de habitação de agregados familiares carenciados. O valor artº 33, nº 1,
da 1ª prestação no valor de 3750,00€ foi pago em 2015.
alínea K

Despacho
10-11-2015

OutroRegulamento
do Programa
Municipal e Lei
nº 75/2013, de
12-09-2013,
Programa municipal para melhoria de habitação de agregados familiares carenciados. O valor artº 33, nº 1,
da 1ª prestação no valor de 3750,00€ foi pago em 2015.
alínea K

07-03-2016

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

Programa municipal para melhoria de habitação de agregados familiares carenciados.
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Maria do Carmo
32069 Gomes Domingues

Maria José
32296 Gonçalves Cardoso

Maria Olinda de
32407 Freitas Leite

NIPC

209488085

143732196

110331230

Montante
Natureza do
Total Pago no Ato/ Data do
Ano
ato

4.375,00 €

12.500,00 €

10.538,90 €

Finalidade

Tipo de Ato
Legislativo/
Outro tipo de
ato legislativo

01-12-2014

OutroRegulamento
do Programa
Municipal e Lei
nº 75/2013, de
12-09-2013,
Programa municipal para melhoria de habitação de agregados familiares carenciados. O valor artº 33, nº 1,
da 1ª prestação no valor de 4.375,00€ foi pago em 2015.
alínea K

05-04-2016

Programa municipal para melhoria de habitação de agregados familiares carenciados.

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

Programa municipal para melhoria de habitação de agregados familiares carenciados.

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

02-03-2016
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NIPC

Montante
Natureza do
Total Pago no Ato/ Data do
Ano
ato

Finalidade

Tipo de Ato
Legislativo/
Outro tipo de
ato legislativo

Despacho
10-11-2015

OutroRegulamento
do Programa
Municipal e Lei
nº 75/2013, de
12-09-2013,
Programa Municipal para melhoria de habitação de agregados familiares carenciados. A 1ª artº 33, nº 1,
prestação no valor de 5000,00€ foi paga em 2015.
alínea K

501654313

Deliberação
60.000,00 € 03-12-2015

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

Fábrica da Igreja
Paroquial de Santa
28898 Maria de Ribeiros

506685969

Deliberação
250,00 € 28-01-2016

Fábrica da Igreja
Paroquial de Santa
28869 Maria de Ribeiros

506685969

20.000,00 €

Deliberação
14-07-2016

Centro Formação
da Juventude de
28830 Arões

501082883

700,00 €

Deliberação
08-09-2016

Maria Pureza
Cunha Bento
32328 Martins

Fábrica da Igreja
Paroquial da
Freguesia de S.
Martinho de
28914 Medelo

191917257

5.000,00 €

Transferência de capital- Subsídio à realização de obras na Unidade de Cuidados Integrados.

Participação no encontro de coros de música de natal.

Transferência de capital- subsídio à realização de obras no Centro Pastoral

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

1ªtransferência- finalidade-participação no torneio de futebol juvenil; valor pago 500,00€; inst.
contratual escrito: não; área: desporto; dados referenciados nos quadros “Natureza do ato” e
“Tipo de Ato Legislativo”. 2ª transferência- finalidade: subsídio pela participação no encontro Lei nº75/2013,
de Cantares dos Reis das escolas; valor pago: 200,00€; entidade decisora: Câmara Municipal; de 12-09-2013,
deliberação de 28-01-2016; inst contratualização escrito: não; área que se reporta:cultura; art.º 33, n.º 1
fundamentação legal: quadro “Tipo de Ato Legislativo”.
alínea u)
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Centro Formação
da Juventude de
28806 Arões
COOPFAFE Cooperativa
Solidariedade
Social de Fafe,
28851 C.R.L.

CERCIFAFE Cooperativa para a
Educação,
Reabilitação de
Cidadãos
Inadaptados de
29173 Fafe, C.R.L.
MalazartesAssociação Cultural
40654 e Artística

NIPC

501082883

500791759

500860602

510574475

Montante
Natureza do
Total Pago no Ato/ Data do
Ano
ato

25.000,00 €

25.000,00 €

11.150,00 €

52.000,00 €

Finalidade

Tipo de Ato
Legislativo/
Outro tipo de
ato legislativo

Deliberação
11-08-2016

Lei nº75/2013,
de 12-09-2013,
Transferência de capital- subsídio para obras de requalificação da sala do berçário e construção art.º 33, n.º 1
de 1 nova sala para crianças de 2 anos.
alínea u)

Deliberação
11-08-2016

subsidio à realização de obras no ATL, banco alimentar e reciclagem

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

Deliberação
03-12-2015

1ªtransferência- finalidade-Apoio à Equipa Local do Sistema de Intervenção Precoce na Infância
com medidas e ações de natureza preventiva e reabilitativa; valor pago: 10.000,00€ (atribuído
15.000,00€, pago 5.000,00€ em 2015); Dados referenciados nos quadros “Natureza do ato” e
“Tipo de Ato Legislativo”. 2ª transferência- finalidade- apoio à realização dos Jogos Trisomes
Games; valor pago: 1.000,00€ entidade decisora: Câmara Municipal; deliberação de 14-072016; inst contratualização escrito: não; área que se reporta:ação social/desporto;
fundamentação legal: quadro “Tipo de Ato Legislativo”.
3ª transferência- Lei nº75/2013,
finalidade:participação cantares dos reis escolas; valor pago: 150,00€; entidade decisora: de 12-09-2013,
Câmara Municipal; deliberação de 28-01-2016; inst contratualização escrito: não; área a que se art.º 33, n.º 1
reporta: cultura; fundamento legal: quadro “Tipo de Ato Legislativo”.
alínea u)

Deliberação
25-02-2016

Desenvolver o projeto Fafe Cidade Das Artes com os seguintes eixos e ações de intervenção: 1- Lei nº75/2013,
Fafe Capital do teatro para a infância e juventude; 2-criação e apresentação de espetáculos de 12-09-2013,
inéditos; 3-criação de eventos e celebrações com atrações nacionais e internacionais; 4- art.º 33, n.º 1
residências artísticas que estimulem o intercâmbio de saberes.
alínea u)
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NIPC

Montante
Natureza do
Total Pago no Ato/ Data do
Ano
ato

Movimento Amigos
Santa Comba de
40675 Fornelos

509180418

7.800,00 €

Deliberação
25-02-2016

Operário Futebol
31026 Clube de Antime

501538070

13.580,57 €

22-09-2016

Grupo Cultural e
Desportivo
Restauradores da
Granja

501709533

23.602,94 €

Deliberação
24-11-2016

Finalidade

Tipo de Ato
Legislativo/
Outro tipo de
ato legislativo

1ª transferência- finalidade:subsidio apoio às atividades culturais; valor pago: 4.500,00€; inst.
contratualização escrito: não; área a que se reporta: cultura; dados referenciados nos quadros
“Natureza do ato” e “Tipo de Ato Legislativo”. 2ª transferência- finalidade: subsídio de apoio à
realização do Festival “Terra Mãe”; valor pago: 3.000,00€; entidade decisora: câmara municipal;
deliberação de 13-10-2016; inst. contratualização escrito: não; área a que se reporta: cultura;
fundamentação legal: quadro“Tipo de Ato Legislativo”.
3ª transferência- finalidade: Lei nº75/2013,
participação no evento “Fafe dos Brasileiros”; valor pago: 300,00€; entidade decisora: câmara de 12-09-2013,
municipal; deliberação de 25-02-2016; inst. contratualização escrito: não; área a que se reporta: art.º 33, n.º 1
cultura; fundamentação legal: quadro“Tipo de Ato Legislativo”.
alínea u)
1ª transferência- finalidade:subsidio às atividades desportivas; valor pago: 10.930,57€- dados
referenciados nos quadros “Natureza do ato” e “Tipo de Ato Legislativo”. 2ª transferênciafinalidade: prémio desportivo; valor pago: 750,00€; entidade decisora: Câmara Municipal;
deliberação de 22-09-2016; inst contratualização escrito: não; área a que se reporta: desporto;
fundamentação legal: quadro “Tipo de Ato Legislativo”.3ª transferência- finalidade: troféu
disciplina; valor pago: 1.250,00€; entidade decisora: Câmara Municipal; deliberação de 11-082016; inst contratualização escrito: não; área a que se reporta: desporto; fundamentação legal:
quadro “Tipo de Ato Legislativo”.4ª transferência- finalidade: torneio futebol; valor pago: Lei nº75/2013,
650,00€; entidade decisora: Câmara Municipal; deliberação de 08-09-2016; inst de 12-09-2013,
contratualização escrito: não; área a que se reporta: desporto; fundamentação legal: quadro art.º 33, n.º 1
“Tipo de Ato Legislativo”.
alínea u)
1ª transferência- finalidade: subsidio de apoio às atividades desportivas, valor pago:
18.602,94€; 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€; Lei nº75/2013,
entidade decisora: Câmara Municipal; deliberação de 24-11-2016; inst de contratualização de 12-09-2013,
escrito: não; área a que se reporta: cultura; fundamentação legal:quadro “Tipo de Ato art.º 33, n.º 1
Legislativo”.
alínea u)
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N.º ID
formulário
IGF

DADOS das ENTIDADES
BENEFICIÁRIAS
Designação

Sociedade Recreio
31144 Cepanense

NIPC

501165533

Montante
Natureza do
Total Pago no Ato/ Data do
Ano
ato

8.588,03 €

Deliberação
24-11-2016

Finalidade

Tipo de Ato
Legislativo/
Outro tipo de
ato legislativo

1ª transferência-finalidade: subsídio apoio as atividades desportivas; valor pago: 4.938,03€,
área: desporto; dados referenciados nos quadros “Natureza do ato” e “Tipo de Ato
Legislativo”.2ª transferência-finalidade: troféu disciplina; valor pago: 500,00; entidade decisora:
Câmara Municipal; deliberação de 11-08-2016; inst. contratualização escrito: não; área a que se
reporta: desporto; fundamentação legal: quadro “Tipo de Ato Legislativo”.3ª transferênciafinalidade: torneio futebol juvenil; valor pago: 250,00; entidade decisora: Câmara Municipal;
deliberação de 08-09-2016; inst. contratualização escrito: não;área a que se reporta: desporto;
fundamentação legal: quadro “Tipo de Ato Legislativo”. 4ª transferência- finalidade: subsídio
apoio atividades culturais; valor pago: 2.500,00; entidade decisora: Câmara Municipal;
deliberação de 24-11-2016; inst. contratualização escrito: não; área a que se reporta: cultura;
fundamentação legal: quadro “Tipo de Ato Legislativo”. 5ª transferência- finalidade:apoio para Lei nº75/2013,
participar em prova de atletismo; valor pago: 400,00; entidade decisora: Câmara Municipal; de 12-09-2013,
deliberação de 25-02-2016; inst. contratualização escrito: não; área a que se reporta: desporto; art.º 33, n.º 1
fundamentação legal: quadro “Tipo de Ato Legislativo”
alínea u)
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