
MUNICÍPIO DE VILA VELHA DE RÓDÃO
CÂMARA MUNICIPAL

NIPC 506 642 798

• - Montante TotalAno da Transferencia NIPC Designacao da Entidade Fundamento Legal Finalidade
Pago Anual

alínea b) do n.2 4 do artigo 64.9 da lei 169/99 e Protocolo no âmbito de apoio ao desenvolvimento
. . .. deliberção em reunião de câmara de 12/09/2012 de atividades desportivas e recreativas entre as quais2013 501278532 Centro Desportivo e Recreativo de Vila Velha de Rodao 18.150,00€ . .

30/01/2013 e 08/05/2013 e em assembleia municipal de o futebol de 11,0 futsal, o judo e o btt. Participaçao no
21/09/2012 desfile de carnaval

. . alínea b) do n.2 4 do artigo 64.~ da lei 169/99 e Participação no desfile de carnaval. Subsdio para2013 502022701 Associaçao de Estudos do Alto Tejo 8.150,00€
deliberaçao de 30/01/2013 e 08/05/2013 e 05/06/2013 atividades

alínea a) do n.2 4 do artigo 64.~ da lei 169/99 na Subsidio para atividades no âmbito da protecção

2013 501111301 Associação Humanitaria dos Bombeiros Voluntarios de Vila 61 495 32€ redação da lei 5-A/2002 deli de janeiro e deliberação civil. Protocolo para enquadramento de pessoal
Velha de Ródão ‘ em reunião de câmara de 07/12/2011 e 08/05/2013 e destinado a integração de Equipa de Intervenção

em assembleia municipal de 23/12/2011 Permanente.

Subsidio para atividade na área da protecção
. . ambiental, preservação do património histórico ealinea b) do n.2 4 do artigo 64.2 da lei 169/99 e

cultural de interesse municipal, nomeadamente
2013 501663177 Centro Municipal de Cultura de Vila Velha de Ródão 59.400,00€ deliberação em reunião de câmara de 05/12/2012 e de Castelo de Ródão, Lagar de Varas e Estação

08/05/2013 e 03/07/2013 e em assembleia municipal de .
Arqueológica do Enxarrique.Protocolo no âmbito do

21/12/2012 .
atelier de trapologia e tecelagem junto ao lagar de

varas, e atividades desportivas e culturais.

. . . . alínea o) do n.9 1 do artigo 33•2 da lei 75/2013 de 12 Subsidio para aquisição de ar condicionado para as2013 501663177 Centro Municipal de Cultura de Vila Velha de Rodao 1.410,56€ . .. -
de setembro e deliberaçao de 20/12/2013 salas de exposiçao.

alínea b) e c) do n.2 4 do artigo 64.Q da lei 169/99 e
deliberação em reunião de câmara de 12/09/2012, Protocolo no âmbito de apoio à creche, educação

2013 501656227 Santa Casa da Misericordia de Vila Velha de Ródão 12.725,00€ . . . .

~ 28/08/2013 e 30/01/2Ol3eem assembleia municipal de pré escolar e de ensino básico.
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alínea o) do n.e 1 do artigo 33.e da lei 75/2013 de 12 Subsidio de comparticipação de 20% nas obras de’2013 501656227 Santa Casada Misericordia de Vila Velha de Rodao 2.893,15€
setembro e deliberaçao de 20/12/2013 ampliaçao do lar 1

alínea m) do ne 2 do artigo 53e da lei 169/99 de 18 de
~ setembro, na redação da lei 5-A/2002 de 11 de Protocolo que visa assegurar alguns circuitos

2013 502526483 RBI-Rodoviaria da Beira Interior 25.328,70€ setembro e delib. em reunião de câmara de 12/09/2012 públicos deficitários necessários aos transportes

e de 28/08/2013 e em assembleia municipal de escolares
21/09/2012 e de 13/09/2013

alínea b) e C9 do n.e 4 do artigo 64.e da lei 169/99 e
Sociedade Filarmonica de Educação e Beneficência deliberação em reunião de câmara de 08/03/2006,

2013 501196854 13.945 00€ Protocolo no âmbito de apoio a creche.
~ Fratelense 12/09/2012 e 13/09/2013, e em assembleia municipal

{ de 21/09/2012 e 13/09/2013

Paços do Concelho de Vila Velha de Ródão, aos 28 dias do mês de fevereiro de 2014

O Presidente da Câmara Municipal

Dr Luís Miguel Ferro Pereira
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