
Subvenções concedidas durante o ano de 2015, de acordo com a Lei nº 64/2013, de 27 de agosto de 2013

Designação NIPC / NIF
Tipo 

de ato
nº Data

Assoc. Humanitária Bombeiros Voluntários 
Coimbrões

500900108 40.000,00  
Apoio aos 
Bombeiros

Transferência 
Corrente

02-02-2015
Comparticipação ao funcionamento da associação na atribuição de um 
subsídio para despesas correntes. Lei 75 12-09-2013

Centro Social Coimbrões 500933235 8.536,46 
Acção Social 

Escolar
Transferência 

Corrente
03-08-2015

Transferência corrente nº1 - Dados referenciados nos quadros 6, 7 e 8. 
Finalidade: Implementação do projecto educativo "Gai@prende+" no 
âmbito da componente de apoio à família referente ao ano lectivo 
2015/2016 e 2016/2017. Transferência corrente nº2 - Deliberação de 
Câmara de 18-05-2015. Instrumento de contratualização escrito: 
Protocolo com periodo de vigência para o ano lectivo 2014/2015. Área a 
que se reporta: Acção social escolar. Finalidade: Apoio financeiro ao 
Projecto educativo "Gai@prende+" no âmbito da componente de apoio 
à família referente ao ano lectivo 2014/2015, visando cobrir encargos 
assumidos, uma vez que no decorrer do ano letivo se excedeu o número 
previsto de alunos inscritos no projeto. Fundamento legal: alinea u), do 
nº1 do artº 33º da lei nº 75/2013, de 12-09-2013.

Lei 75 12-09-2013

Instituto Piaget C. P. D. Humano Integral 501018740 51.588,36 
Acção Social 

Escolar
Transferência 

Corrente
17-11-2014

Apoio financeiro ao Projecto educativo "Gai@prende+" no âmbito da 
componente de apoio à família referente ao ano lectivo 2014/2015. Lei 75 12-09-2013

Associação Humanitária Bombeiros Voluntários 
Avintes

501060391 40.000,00  
Apoio aos 
Bombeiros

Transferência de 
Capital

02-02-2015
Comparticipação ao investimento, nomeadamente na aquisição de 
equipamentos, realização de obras e/ou aquisição de mobiliário Lei 75 12-09-2013

Sporting Clube de Coimbrões 501080562 30.000,00  Desporto
Transferência de 

Capital
11-09-2013

Apoio financeiro para a realização de obras de reconstrução e 
beneficiação de instalações.

Lei 169 18-09-1999

Associação Musical de Pedroso 501099328 7.744,49  
Acção Social 

Escolar
Transferência 

Corrente
18-05-2015

Apoio financeiro ao Projecto educativo "Gai@prende+" no âmbito da 
componente de apoio à família referente ao ano lectivo 2014/2015, 
visando cobrir encargos assumidos, uma vez que no decorrer do ano 
letivo se excedeu o número previsto de alunos inscritos no projeto. 

Lei 75 12-09-2013

Associação Musical de Pedroso 501099328 50.000,00 Cultura
Transferência de 

Capital
19-12-2014

Apoio financeiro destinado à construção da nova sede desta em espaços 
pré-edificados.

Lei 75 12-09-2013

Associação de Natação do Norte de Portugal 501119361 42.162,50  Desporto
Transferência 

Corrente
24-07-2013

Transferência corrente nº1 - Dados referenciados nos quadros 6, 7 e 8. 
Finalidade: Apoio financeiro para o fomento da pratica da modalidade 
desportiva de natação. Transferência corrente nº2 - Deliberação de 
Câmara de 06-07-2015. Instrumento de contratualização escrito: 
Contrato Programa com periodo de vigência compreendido entre 01-07-
2015 a 31-08-2015. Área a que se reporta: Desportiva. Finalidade:Apoio 
financeiro e de cedência da utilização de instalações para o fomento e 
formação da pratica das modalidades desportivas de natação e 
hidroginástica e apoio especializado à pratica de hidroterapia . 
Fundamento legal: alinea u), do nº1 do artº 33º da lei nº 75/2013, de 12-
09-2013.

Lei 169 18-09-1999
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Subvenções concedidas durante o ano de 2015, de acordo com a Lei nº 64/2013, de 27 de agosto de 2013

Designação NIPC / NIF
Tipo 

de ato
nº Data

Associação Humanitária Bombeiros Voluntários 
Aguda

501146326 40.000,00 
Apoio aos 
Bombeiros

Transferência de 
Capital

02-02-2015
Comparticipação ao investimento, nomeadamente na aquisição de 
equipamentos, realização de obras e/ou aquisição de mobiliário. Lei 75 12-09-2013

Clube Futebol S. Félix da Marinha 501227652 12.500,00 Desporto
Transferência de 

Capital
29-08-2014

Apoio financeiro para execução de obras de construção e beneficiação a 
realizar no seu complexo desportivo.

Lei 75 12-09-2013

Fábrica Igreja Paroquial de Avintes 501253092 12.500,00 Acção Social
Transferência de 

Capital
16-07-2014 Apoio financeiro para a concretização da construção do Centro 

Paroquial de Avintes.
Lei 75 12-09-2013

Fundação Padre Luis 501294325 67.856,84 
Acção Social 

Escolar
Transferência 

Corrente
18-05-2015

Transferência corrente nº1 - Dados referenciados nos quadros 6, 7 e 8. 
Finalidade: Implementação do projecto educativo "Gai@prende+" no 
âmbito da componente de apoio à família referente ao ano lectivo 
2014/2015. Transferência corrente nº2 - Deliberação de Câmara de 12-
11-2014. Instrumento de contratualização escrito: Protocolo com 
periodo de vigência para o ano lectivo 2014/2015. Área a que se reporta: 
Acção social escolar. Finalidade: fornecimento de refeições à EB1/JI de 
Outeiro em Oliveira do Douro no referido ano lectivo. Fundamento legal: 
alinea l), do nº1 do artº 64º e artº 67º da lei nº 169/1999, de 18-09-1999. 
Transferência corrente nº3 - Deliberação de Câmara de 06-03-2013. 
Instrumento de contratualização escrito: Protocolo com periodo de 
vigência para o ano lectivo 2012/2013. Área a que se reporta: Acção 
social escolar. Finalidade: fornecimento de refeições à EB1/JI de Outeiro 
em Oliveira do Douro no referido ano lectivo. Fundamento legal: alinea 
l), do nº1 do artº 64º e artº 67º da lei nº 169/1999, de 18-09-1999.

Lei 75 12-09-2013

Assoc. Humanitária Bombeiros Voluntários 
Carvalhos

501328009 10.000,00 
Apoio aos 
Bombeiros

Transferência 
Corrente

02-02-2015 Comparticipação financeira ao funcionamento da associação na 
atribuição de um subsídio para despesas correntes.

Lei 75 12-09-2013

Assoc. Humanitária Bombeiros Voluntários 
Carvalhos

501328009 30.000,00  
Apoio aos 
Bombeiros

Transferência de 
Capital

02-02-2015
Comparticipação ao investimento, nomeadamente na aquisição de 
equipamentos, realização de obras e/ou aquisição de mobiliário. Lei 75 12-09-2013

Associação de Andebol do Porto 501346350 10.797,50 Desporto
Transferência 

Corrente
15-12-2014

Transferência corrente nº1 - Dados referenciados nos quadros 6, 7 e 8. 
Finalidade: Apoio financeiro para o fomento da pratica da modalidade 
desportiva de andebol praticada pelos clubes com sede no concelho de 
Vila Nova de Gaia. Transferência corrente nº2 - Deliberação de Câmara 
de 20-07-2015. Instrumento de contratualização escrito: Contrato 
Programa com periodo de vigência de 20-07-2015 a 20-07-2016. Área a 
que se reporta: Desportiva. Finalidade: Apoio financeiro para a 
organização do torneio internacional HandeGaia . Fundamento legal: 
alinea u), do nº1 do artº 33º da lei nº 75/2013, de 12-09-2013.

Lei 75 12-09-2013

Assoc. Humanitária Bombeiros Voluntários 
Valadares

501359575 35.000,00  
Apoio aos 
Bombeiros

Transferência de 
Capital

02-02-2015
Comparticipação aos investimento, nomeadamente na aquisição de 
equipamentos, realização de obras e/ou aquisição de mobiliário. Lei 75 12-09-2013

Finalidade da subvenção

Fundamento legal / 
regulamentar

Identificação do benficiário

Montante (€)
Área a que a 

subvenção  se 
reporta

Identificação do 
tipo de 

subvenção

Data de 
decisão 
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Subvenções concedidas durante o ano de 2015, de acordo com a Lei nº 64/2013, de 27 de agosto de 2013

Designação NIPC / NIF
Tipo 

de ato
nº Data

Artistas de Gaia - Cooperativa Cultural 501568379 40.000,00 Cultura
Transferência 

Corrente
02-02-2015 Apoio financeiro para a I Bienal de Arte de Gaia 2015. Lei 75 12-09-2013

Associação Recreativa Entre Parentes 501622136 97.000,00 Acção Social
Transferência de 

Capital
25-07-2012 Apoio financeiro para a obra de requalificação da sede social da 

Associação Recreativa Entre Parentes.
Lei 169 18-09-1999

Grupo Musical da Mocidade Perosinhense 501633081 90.000,00 Cultura
Transferência de 

Capital
06-07-2015 Apoio financeiro destinado a obras de construção na sua sede. Lei 75 12-09-2013

Centro Social Paróquia de São Salvador de 
Grijó

501673830 17.423,62 
Acção Social 

Escolar
Transferência 

Corrente
03-08-2015

Transferência corrente nº1 - Dados referenciados nos quadros 6, 7 e 8. 
Finalidade: Implementação do projecto educativo "Gai@prende+" no 
âmbito da componente de apoio à família referente ao ano lectivo 
2015/2016 e 2016/2017. Transferência corrente nº2 - Deliberação de 
Câmara de 18-05-2015. Instrumento de contratualização escrito: 
Protocolo com periodo de vigência para o ano lectivo 2014/2015. Área a 
que se reporta: Acção social escolar. Finalidade: Apoio financeiro ao 
Projecto educativo "Gai@prende+" no âmbito da componente de apoio 
à família referente ao ano lectivo 2014/2015, visando cobrir encargos 
assumidos, uma vez que no decorrer do ano letivo se excedeu o número 
previsto de alunos inscritos no projeto. Fundamento legal: alinea u), do 
nº1 do artº 33º da lei nº 75/2013, de 12-09-2013

Lei 75 12-09-2013

Centro Social Paróquia de São Salvador de 
Grijó

501673830 100.000,00 Acção Social
Transferência de 

Capital
16-06-2014 Apoio financeiro no âmbito da construção do Lar do Centro Social de S. 

Salvador de Grijó.
Lei 75 12-09-2013

Clube Futebol de Oliveira do Douro 501783733 273.922,63 Desporto
Transferência de 

Capital
07-04-2014

Apoio financeiro com vista a apoiar a construção de um parque 
desportivo. Lei 75 12-09-2013

Centro Social Paroquial Santo Ovidio 501801235 8.000,00 Acção Social
Transferência de 

Capital
19-12-2014

Apoio financeiro para obras de requalificação no recreio nas instalações 
do Regaço - Centro Social Paroquial de Santo Ovídio Lei 75 12-09-2013

Fábrica da Igreja Paroquial Freguesia S. 
Cristovão Mafamude

501898131 26.000,00 Acção Social
Transferência de 

Capital
19-12-2014

Transferência corrente nº1 - Dados referenciados nos quadros 6, 7 e 8. 
Finalidade: Apoio financeiro no âmbito das obras de requalificação das 
instalações do Centro Social Paroquial de São Cristóvão de Mafamude. 
Transferência corrente nº2 - Deliberação de Câmara de 25-09-2013. 
Instrumento de contratualização escrito: Protocolo com periodo de 
vigência de 22-11-2013 a 31-12-2013. Área a que se reporta: Cultura. 
Finalidade: Apoio financeiro no âmbito da reconstrução do nicho do 
Mártir S. Sebastião. Fundamento legal: do nº4 do artº 64º e da lei nº 
169/1999, de 18-09-1999.

Lei 75 12-09-2013

Fundação Conservatório Regional de Gaia 502721456 10.000,00 Cultura
Transferência 

Corrente
16-05-2015

Apoio à realização da 22ª Edição do Festival Internacional de Música de 
Gaia 2015.

Lei 75 12-09-2013

Fábrica da Igreja Paroquial de Santa Bárbara de 
Coimbrões

502362448 14.000,00 Acção Social
Transferência de 

Capital
12-11-2014 Apoio financeiro para a realização de obras na Igreja da paróquia de 

Santa Barbara de Coimbrões.
Lei 75 12-09-2013
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Subvenções concedidas durante o ano de 2015, de acordo com a Lei nº 64/2013, de 27 de agosto de 2013

Designação NIPC / NIF
Tipo 

de ato
nº Data

Espaço Atlântico - Formação Financeira S.A. 502385855 15.490,00 
Acção Social 

Escolar
Transferência 

Corrente
03-08-2015

Transferência corrente nº1 - Dados referenciados nos quadros 6, 7 e 8. 
Finalidade: Implementação do projecto educativo "Gai@prende+" no 
âmbito da componente de apoio à família referente ao ano lectivo 
2015/2016 e 2016/2017. Transferência corrente nº2 - Deliberação de 
Câmara de 18-05-2015. Instrumento de contratualização escrito: 
Protocolo com periodo de vigência para o ano lectivo 2014/2015. Área a 
que se reporta: Acção social escolar. Finalidade: Apoio financeiro ao 
Projecto educativo "Gai@prende+" no âmbito da componente de apoio 
à família referente ao ano lectivo 2014/2015, visando cobrir encargos 
assumidos, uma vez que no decorrer do ano letivo se excedeu o número 
previsto de alunos inscritos no projeto. Fundamento legal: alinea u), do 
nº1 do artº 33º da lei nº 75/2013, de 12-09-2013.

Lei 75 12-09-2013

Associação Solidariedade Humanitária de 
Canelas

503006084 17.688,69 Acção Social
Transferência 

Corrente
10-10-1994

Apoiar os municípes com dificuldades de locomoção, residentes no 
concelho e com dificuldades devidamente fundamentadas, para se 
deslocarem para o ensino ou para tratamento hospitalar ou de 
reabilitação.

Lei 169 18-09-1999

Assoc. Humanitária Bombeiros Voluntários 
Crestuma

503623679 40.000,00 
Apoio aos 
Bombeiros

Transferência de 
Capital

02-02-2015
Comparticipação ao investimento, nomeadamente na aquisição de 
equipamentos, realização de obras e/ou aquisição de mobiliário. Lei 75 12-09-2013

Centro de Recreio Popular de S. Tiago 504406531 10.000,00 Acção Social
Transferência de 

Capital
18-05-2015

Apoio financeiro com vista à realização de obras de requalificação da 
sede da associação. Lei 75 12-09-2013

Associação Solidariedade Social de Crestuma 505366215 10.000,00 Acção Social
Transferência de 

Capital
12-11-2014

Comparticipação financeira para obras de melhoramento das instalações 
do Centro de Dia do Centro Social de Crestuma. Lei 75 12-09-2013

Centro Social e Paroquial da Igreja do Senhor 
da Vera Cruz do Candal

504219391 7.500,00 Acção Social
Transferência de 

Capital
27-06-2012 Apoio financeiro para aquisição de equipamento. Lei 169 18-09-1999

Centro de Cultura e Desporto dos 
Trabalhadores de Vila Nova de Gaia

504215540 355.000,00 Cultura
Transferência 

Corrente
02-02-2015

Transferência corrente nº1 - dados referenciados nos quadros 6, 7 e 8.  
Finalidade: Apoio financeiro para o funcionamento da estrutura 
organizativa, encargos com pessoal, água, luz e outras despesas 
necessárias à prossecução da sua actividade e para a promoção e 
desenvolvimento de actividades culturais, recreativas e desportivas e 
beneficios sociais a todos os seus associados. Transferência corrente nº2 - 
Deliberação da Câmara Municipal de 05-05-2014; Instrumento de 
contratualização: Protocolo celebrado em 09-05-2014 com o período de 
vigência de 01-01-2014 a 31-12-2014 e montante total da subvenção 
150.000,00€, com área a que se reporta e finalidade iguais à da 
transferência corrente nº1 e fundamento legal: alinea o) do nº1 da lei nº 
169/1999, de 18-09-1999.

Lei 75 12-09-2013
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Subvenções concedidas durante o ano de 2015, de acordo com a Lei nº 64/2013, de 27 de agosto de 2013

Designação NIPC / NIF
Tipo 

de ato
nº Data

Centro Social e Paroquial da Igreja do Senhor 
da Vera Cruz do Candal

504219391 24.207,86 
Acção Social 

Escolar
Transferência 

Corrente
18-05-2015

Transferência corrente nº1 - Dados referenciados nos quadros 6, 7 e 8. 
Finalidade: Apoio financeiro ao Projecto educativo "Gai@prende+" no 
âmbito da componente de apoio à família referente ao ano lectivo 
2014/2015, visando cobrir encargos assumidos, uma vez que no 
decorrer do ano letivo se excedeu o número previsto de alunos inscritos 
no projeto. Fundamento legal: alinea u), do nº1 do artº 33º da lei nº 
75/2013, de 12-09-2013. Transferência corrente nº2 - Deliberação de 
Câmara de 03-08-2015. Instrumento de contratualização escrito: 
Protocolo com periodo de vigência para o ano lectivo 2015/2016 e 
2016/2017. Área a que se reporta: Acção social escolar. Finalidade:Apoio 
financeiro ao Projecto educativo "Gai@prende+" no âmbito da 
componente de apoio à família referente ao ano lectivo 2015/2016 e 
2016/2017. Fundamento legal: alinea u), do nº1 do artº 33º da lei nº 
75/2013, de 12-09-2013.

Lei 75 12-09-2013

Douro Gaia Sport Club 509591132 276.000,00 Desporto
Transferência 

Corrente
02-03-2015

Transferência corrente nº1 - Dados referenciados nos quadros 6, 7 e 8. 
Finalidade: Apoio financeiro e de cedência da utilização de instalações 
para o fomento e formação da prática das modalidades desportivas de 
natação e hidroginastica e apoio especializado à pratica de hidroterapia. 
Transferência corrente nº2 - Deliberação de Câmara de 12-11-2014. 
Instrumento de contratualização escrito: Contrato Programa com 
período de vigência de 01-11-2014 a 28-02-2014. Área a que se reporta: 
Desportiva. Finalidade: Apoio financeiro e de cedência da utilização de 
instalações para o fomento e formação da prática da modalidade 
desportiva de natação. Fundamento legal: alinea u), do nº1 do artº 75º 
da lei nº 75/2013, de 12-09-2013. Transferência corrente nº3 - 
Deliberação de Câmara de 07-07-2014. Instrumento de contratualização 
escrito: Contrato Programa que vigora durante o prazo de preparação e 
execução do evento. Área a que se reporta: Desportiva. Finalidade: 
Apoio financeiro para a realização da I Regata Internacional do Douro. 
Fundamento legal: alinea u), do nº1 do artº 75º da lei nº 75/2013, de 12-
09-2013.

Lei 75 12-09-2013

INOVAGAIA - Associação p/o Centro de 
Incubação Base Tecnológica Vila Nova de Gaia

507809661 10.575,07 
Apoio a 

Atividades 
Económicas

Transferência 
Corrente

08-09-2014
Apoio financeiro para pagamento de fatura à EDP referente a ramal.

Lei 75 12-09-2013

Olival Social - Associação para o 
Desenvolvimento de Olival

513070010 7.500,00 Acção Social
Transferência de 

Capital
18-05-2015

Apoio financeiro para a realização de obras de manutenção da sede da 
associação. Lei 75 12-09-2013

Comunidade Cristã da Serra do Pilar 900326271 10.000,00 Cultura
Transferência 

Corrente
02-03-2011 Apoio financeiro destinado à iluminação interior da Igreja da Serra do 

Pilar.
Lei 169 18-09-1999

Identificação do benficiário

Montante (€)
Área a que a 

subvenção  se 
reporta

Identificação do 
tipo de 

subvenção

Data de 
decisão 

Finalidade da subvenção

Fundamento legal / 
regulamentar
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Subvenções concedidas durante o ano de 2015, de acordo com a Lei nº 64/2013, de 27 de agosto de 2013

Designação NIPC / NIF
Tipo 

de ato
nº Data

Associação de Patinagem do Porto 504496131 11.306,45 Desporto
Transferência 

Corrente
24-07-2013

Transferência corrente nº1 - Dados referenciados nos quadros 6, 7 e 8. 
Finalidade: Apoio financeiro para o fomento da pratica da modalidade 
desportiva de patinagem, praticada pelos clubes com sede no concelho 
de Vila Nova de Gaia. Transferência corrente nº2 - Deliberação de 
Câmara de 24-10-2012. Instrumento de contratualização escrito: 
Contrato Programa com periodo de vigência para as épocas desportivas 
de 2010/11 e 2011/2012 e 2012/2013. Área a que se reporta: Desportiva. 
Finalidade: Apoio financeiro para o fomento da pratica da modalidade 
desportiva de patinagem, praticada pelos clubes com sede no concelho 
de Vila Nova de Gaia. Fundamento legal: alinea u), do nº1 do artº 33º da 
lei nº 75/2013, de 12-09-2013.

Lei 169 18-09-1999

Olival Social - Associação para o 
Desenvolvimento de Olival

513070010 18.105,57 Acção Social
Transferência 

Corrente
01-06-2015

Transferência corrente nº1 - Dados referenciados nos quadros 6, 7 e 8. 
Finalidade:Apoio financeiro realtivo à realização de espetáculo de 
solidariedade a favor da Olival Social, com a participação do 
agrupamento musical Feel Smoth. Transferência corrente nº2 - 
Deliberação de Câmara de 18-05-2015. Instrumento de contratualização 
escrito: Protocolo com periodo de vigência para o ano lectivo 
2014/2015. Área a que se reporta: Acção social escolar. Finalidade:Apoio 
financeiro ao Projecto educativo "Gai@prende+" no âmbito da 
componente de apoio à família referente ao ano lectivo 2014/2015, 
visando cobrir encargos assumidos, uma vez que no decorrer do ano 
letivo se excedeu o número previsto de alunos inscritos no projeto. 
Fundamento legal: alinea u), do nº1 do artº 33º da lei nº 75/2013, de 12-
09-2013. Transferência corrente nº3 - Deliberação de Câmara de 28-12-
2015. Instrumento de contratualização escrito: Protocolo com periodo 
de vigência para o ano lectivo 2014/2015 e 2016/2017. Área a que se 
reporta: Acção social escolar. Finalidade:Apoio financeiro ao Projecto 
educativo "Gai@prende+" no âmbito da componente de apoio à família 
referente ao ano lectivo 2015/2016 e 2016/2017 . Fundamento legal: 
alinea u), do nº1 do artº 33º da lei nº 75/2013, de 12-09-2013.

Lei 75 12-09-2013

Centro Social e Paroquial de Oliveira do Douro 506034992 55.000,00 Acção Social
Transferência de 

Capital
16-06-2014

Transferência corrente nº1 - Dados referenciados nos quadros 6, 7 e 8. 
Finalidade: Apoio financeiro no âmbito da construção do Centro Social 
Paroquial de Oliveira do Douro. Transferência corrente nº2 - Deliberação 
de Câmara de 25-09-2013. Instrumento de contratualização escrito: 
Protocolo com periodo de vigência: 25-09-2013 a 31-12-2013. Área a 
que se reporta: Acção social. Finalidade: Apoio financeiro para a 
aquisição de diverso equipamento para o funcionamento do Centro 
Social e Paroquial. Fundamento legal: do nº4 do artº 64º e artº 67º da lei 
nº 169/1999, de 18-09-1999.

Lei 75 12-09-2013

Finalidade da subvenção

Fundamento legal / 
regulamentar

Identificação do benficiário

Montante (€)
Área a que a 

subvenção  se 
reporta

Identificação do 
tipo de 

subvenção

Data de 
decisão 
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Subvenções concedidas durante o ano de 2015, de acordo com a Lei nº 64/2013, de 27 de agosto de 2013

Designação NIPC / NIF
Tipo 

de ato
nº Data

Amigos do Solar Condes de Resende - 
Confraria Queirosiana

506285685 20.000,00 Cultura
Transferência 

Corrente
07-07-2014

Apoio financeiro no âmbito da realização de trabalhos de investigação 
no Centro de Documentação, nomeadamente, no que respeita à coleção 
Marciano Azuaga, coleção etnográfica e espólio arquitetónico, que 
integram o acervo do Solar Condes de Resende.

Lei 75 12-09-2013

CFC - Clube Futebol Canelas 2010 509478107 100.000,00 Desporto
Transferência de 

Capital
07-04-2014

Apoiar a construção de um parque desportivo, nomeadamente colocar 
naquele espaço um tapete de relva sintética, sistema de rega e vedações 
exteriores.

Lei 75 12-09-2013

Associação Humanitária "Um Lugar para o 
Joãozinho"

510941060 8.000,00 Saúde
Transferência de 

Capital
16-03-2014

Comparticipação financeira á execução das obras de construção da Ala 
Pediátrica do Hospital de S. João.

Lei 75 12-09-2013

Futebol Clube de Pedroso 508229880 80.000,00 Desporto
Transferência de 

Capital
07-04-2014

Apoio financeiro com vista a apoiar a colocação de um relvado sintético, 
sistema de rega e equipamentos de apoio no local Lei 75 12-09-2013

Associação Solidariedade Social Madalena 506518248 22.376,15 
Acção Social 

Escolar
Transferência 

Corrente
03-08-2015

Implementação do projecto educativo "Gai@prende+" no âmbito da 
componente de apoio à família referente ao ano lectivo 2015/2016 e 
2016/2017.

Lei 75 12-09-2013

Centro Social e Paroquial de Santo André de 
Canidelo

507284291 19.564,26 
Acção Social 

Escolar
Transferência 

Corrente
03-08-2015

Implementação do projecto educativo "Gai@prende+" no âmbito da 
componente de apoio à família referente ao ano lectivo 2015/2016 e 
2016/2017.

Lei 75 12-09-2013

Abrigo Seguro - Associação de Solidariedade 
Social

507514351 10.698,38  
Acção Social 

Escolar
Transferência 

Corrente
03-08-2015

Transferência corrente nº1 - Dados referenciados nos quadros 6, 7 e 8. 
Finalidade: Implementação do projecto educativo "Gai@prende+" no 
âmbito da componente de apoio à família referente ao ano lectivo 
2015/2016 e 2016/2017. Transferência corrente nº2 - Deliberação de 
Câmara de 18-05-2015. Instrumento de contratualização escrito: 
Protocolo com periodo de vigência para o ano lectivo 2014/2015. Área a 
que se reporta: Acção social escolar. Finalidade: Apoio financeiro ao 
Projecto educativo "Gai@prende+" no âmbito da componente de apoio 
à família referente ao ano lectivo 2014/2015, visando cobrir encargos 
assumidos, uma vez que no decorrer do ano letivo se excedeu o número 
previsto de alunos inscritos no projeto. Fundamento legal: alinea u), do 
nº1 do artº 33º da lei nº 75/2013, de 12-09-2013.

Lei 75 12-09-2013

Associação de Futebol do Porto 501131671 69.920,41  Desporto
Transferência 

Corrente
15-12-2014

Apoio financeiro para o fomento da prática da modalidade desportiva 
de Futebol e Futsal, praticada pelos clubes com sede no concelho de Vila 
Nova de Gaia.

Lei 75 12-09-2013

Assoc. Humanitária Bombeiros Voluntários 
Valadares

501359575 10.000,00 
Apoio aos 
Bombeiros

Transferência de 
Corrente

02-02-2015
Comparticipação financeira ao funcionamento da associação na 
atribuição de um subsídio para despesas correntes. Lei 75 12-09-2013

Teatro Amador de Sandim 501327592 25.000,00 Cultura
Transferência de 

Capital
18-05-2015

Apoio financeiro destinado a obras de construção para conclusão do seu 
auditório.

Lei 75 12-09-2013
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Subvenções concedidas durante o ano de 2015, de acordo com a Lei nº 64/2013, de 27 de agosto de 2013

Designação NIPC / NIF
Tipo 

de ato
nº Data

Cooperativa de Solidariedade Social Sol Maior 
CRL

507882245 41.977,64 
Acção Social 

Escolar
Transferência 

Corrente
03-08-2015

Transferência corrente nº1 - Dados referenciados nos quadros 6, 7 e 8. 
Finalidade: Implementação do projecto educativo "Gai@prende+" no 
âmbito da componente de apoio à família referente ao ano lectivo 
2015/2016 e 2016/2017. Transferência corrente nº2 - Deliberação de 
Câmara de 18-05-2015. Instrumento de contratualização escrito: 
Protocolo com periodo de vigência para o ano lectivo 2014/2015. Área a 
que se reporta: Acção social escolar. Finalidade: Apoio financeiro ao 
Projecto educativo "Gai@prende+" no âmbito da componente de apoio 
à família referente ao ano lectivo 2014/2015, visando cobrir encargos 
assumidos, uma vez que no decorrer do ano letivo se excedeu o número 
previsto de alunos inscritos no projeto. Fundamento legal: alinea u), do 
nº1 do artº 33º da lei nº 75/2013, de 12-09-2013. Transferência corrente 
nº3 - Deliberação de Câmara de 29-08-2014. Instrumento de 
contratualização escrito: Não. Área a que se reporta: Acção social 
escolar. Finalidade: Apoio financeiro para a realização de passeio à 
Zidzania em Lisboa. Fundamento legal: alinea u), do nº1 do artº 33º da 
lei nº 75/2013, de 12-09-2013.

Lei 75 12-09-2013

Associação de Voleibol do Porto 501940731 7.601,00 Desporto
Transferência 

Corrente
24-07-2013

Apoio financeiro para o fomento da pratica da modalidade desportiva 
de voleibol, praticada pelos clubes com sede no concelho de Vila Nova 
de Gaia.

Lei 169 18-09-1999

Fábrica da Igreja Paroquial de Gulpilhares 502228652 25.000,00 Acção Social
Transferência de 

Capital
18-05-2015

Apoio financeiro para a realização de obras de recuperação na Igreja 
Paroquial de Gulpilhares. Lei 75 12-09-2013

FEDAPAGAIA - Federação das Associações de 
Pais do Concelho de Vila Nova de Gaia

504908855 28.000,00  
Acção Social 

Escolar
Transferência 

Corrente
07-07-2014

Apoio financeiro para o funcionamento regular, nomeadamente, 
despesas de funcionamento e manutenção. Lei 75 12-09-2013

APPACDM de Vila Nova de Gaia - Assoc. 
Portug. Pais e Amigos do Cidadão Def. Mental

504646893 31.583,90 Acção Social
Transferência 

Corrente
24-11-1997

A APPACDM garante o acompanhamento psicopedagógico dos jovens, 
por técnicos especializados e monitores no local. Compromete-se 
realizar seguros de acidentes a favor dos jovens participantes na UAT.

Lei 69 18-09-1999
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