
MUNICÍPIO DE VILA VELHA DE RÓDÃO
CÂMARA MUNICIPAL

NIPC 506 642 798

Para cumprimento da alínea 2, do artigo 42 da Lei n2 64/2013, de 27 de agosto

“Obrigatoriedade de publicitação dos benefícios concedidos pela Administração Pública a particulares”

MontanteTotal •

Fundamento Legal Finalidade
Pago Anual

alinea u) do n.Q 1 do art.2 33 da Lei n.2 75/2013, de 12 de • . .

. .- No ambito do Protocolo, Plano de Atividades e apoio35.250,00 € setembro e deliberaçao em Reuniao de Camara de .

_

05/12/2014, 27/03/2015 e 13/02/2015
a realizaçao de Evento BU

alínea a) do n.2 4 do artigo 64. da Lei n.2 169/99 e
deliberação em reunião de câmara de 08/07/2009

Anoda .

,‘ . NIPC Designacao da Entidade
Transferencia

2015 501278532
Centro Desportivo e Recreativo de Vila Velha de

Rodao

2015 501111301
Associação Humanitaria dos Bombeiros Voluntarios de

Vila Velha de Rodao

2015 501111301
Associação Humanitaria dos Bombeiros Voluntarios de

Vila Velha de Ródão

2015 510348424
Associação de Pais e Encarregados de Educação do

Agrupamento de Escolas de Vila Velha de Ródão

2015 501656227 Santa Casa da Misericordia de Vila Velha de Ródão

alínea u) do n.2 1 do artigo 33•2 da Lei n.2 75/2013, de 12 de • . .

_

43.200,00 € . Apoio para aquisiçao de viatura.setembro e deliberaçao em reuniao de camara de 28/08/2015

alínea m) do n.2 2 do artigo 532 da Lei n.2 169/1999, e alínea Protocolo para enquadramento de pessoal

70 034 94 €
o) do n.2 1 do art.2 33 da Lei n.2 75/2013, de 12 de setembro e destinado a integração de Equipa de Intervenção

. ,

deliberação em reunião de câmara de 07/12/2011 e de Permanente, e apoio para atividades de protecção
27/02/2015 civil.

alínea u) do n.2 1 do artigo 33•2 da Lei n.2 75/2013 de 12 de No âmbito do Protocolo, subsidio referente a
9.900,00 € setembro e deliberação em reunião de câmara de participação no desfile de carnaval, subsidio para

29/08/2014, 30/01/2015, 27/03/2015 e 28/08/2015 plano de atividades

2015 501656227

10.831,23 €

Santa Casa da Misericordia de Vila Velha de Ródão 62.222,50 €

Subsidio de comparticipação de 20% nas obras de
ampliação do lar 1

alínea hh) e alínea u) do n.2 1 do artigo 332 da Lei n.2 Protocolo no âmbito de apoio à creche, educação
75/2013, de 12 de setembro e deliberação de 29/08/2014, pré escolar e de ensino básico, e subsidio de

28/08/2015 e 30/01/2015 participação de desfile de carnaval.
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.
alínea u) do n2 1 do artigo 332 da Lei n.2 75/2013, de 12 de Protocolo que visa assegurar alguns circuitos

2015 502526483 RBI-Rodoviaria da Beira Interior 24.756,30 € setembro e deliberação em reunião de câmara de 29/08/2014 públicos deficitários necessários aos transportes
e 28/08/2015 escolares

, . .
Apoio ás obras do lagar refeente ao projeto

. . . alinea o) do n.2 1 do artigo 33•2 da Lei n.2 75/2013, de 12 de • •

_

2015 502075210 Associaçao Recreativa e Cultural do Tostao 13.825,20 € . Refuncionalizaçao do Lagar em Museu de Azeite -

setembro e deliberaçao de 24/10/2014 , . ,

Centro de Convivio Tematico

. alínea o) do n.2 1 do artigo 33•2 da Lei n.2 75/2013, de 12 de Subsidio ao Plano de atividades e apoio á realização
2015 502075210 Associaçao Recreativa e Cultural do Tostao 1.550,00 € . .

setembro e deliberaçao de 27/03/2015 de festa tradicional

Sociedade Filarmonica de Educaçao e Beneficencia alinea o) do n 1 do artigo 33 da Lei n 75/2013 de 12 de
2015 501196854 2.782,26 € . Apoio a reparaçao do polidesportivo da SFEBF

Fratelense setembro e deliberaçao de 03/07/2015

. .

_

. alínea hh) e alínea u) do n.2 1 do artigo 33•2 da Lei n.2 Protocolo no âmbito de apoio à creche protocolo
Sociedade Filarmonica de Educaçao e Beneficencia .

2015 501196$54 19.350,00 € 75/2013, e deliberaçao de 29/08/2014, 28/08/2015 e no ambito da Escola de Musica, subsidio ao Plano de
Fratelense

27/03/2015 Atividades e Festa Tradicional.

Paços do Concelho de Vila Velha de Ródão, aos 04 dias do mês de fevereiro de 2016

o Presidente da Câmara Municipal

Dr. Luís Miguel Ferro Pereira
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