Subvenções concedidas durante o ano de 2014, de acordo com a Lei nº 64/2013, de 27 de agosto de 2013
Identificação do benficiário
Designação

Área a que a
Identificação do
Montante (€) subvenção se
tipo de subvenção
reporta
NIPC / NIF

Data de
decisão

Finalidade da subvenção

Fundamento legal /
regulamentar
Tipo
de ato

nº

Data

55.000,00

Apoio aos
Bombeiros

Transferência
Corrente e de
Capital

Comparticipação ao investimento, nomeadamente na aquisição de
equipamentos, realização de obras e/ou aquisição de mobiliário
19-12-2013
(40.000,00€) e ao funcionamento da referida associação na atribuição de
um subsidio para despesas correntes (15.000,00€)

Lei

75

12-09-2013

Associação Humanitária Bombeiros Voluntários
501060391
Avintes

55.000,00

Apoio aos
Bombeiros

Transferência
Corrente e de
Capital

Despesas correntes de funcionamento da Associação Humanitária dos
19-12-2013 Bombeiros Voluntários (25.000,00€) e apoio ao investimento na realização
de obras e/ou aquisição de mobiliário e equipamentos (30.000,00€)

Lei

75

12-09-2013

Sporting Clube de Coimbrões

501080562

70.000,00

Desporto

Transferência de
Capital

Lei

169 18-09-1999

Circulo de Cultura Teatral (TEP)

501084428

82.500,00

Cultura

Transferência
Corrente

05-06-2003 Produção de espectáculos teatrais em Vila Nova de Gaia.

Lei

169 18-09-1999

Associação de Futebol do Porto

501131671

72.282,85

Desporto

Transferência
Corrente

Apoio financeiro para o fomento da prática da modalidade desportiva de
24-07-2013 Futebol e Futsal, praticada pelos clubes com sede no concelho de Vila Nova
de Gaia.

Lei

75

12-09-2013

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 03-032010. Instrumento de contratualização escrito: Protocolo com periodo de
vigência para o ano lectivo 2010/2011. 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 23-11-2011. Instrumento de
08-09-2014 contratualização escrito: Protocolo com periodo de vigência para o ano
lectivo 2011/2012. 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 nº4 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

Lei

75

12-09-2013

Associação Humanitária Bombeiros Voluntários
500900108
Coimbrões

501294325

168.423,27

Ação Social
Escolar

Transferência
Corrente

Associação Humanitária Bombeiros Voluntários
501146326
Aguda

55.000,00

Apoio aos
Bombeiros

Transferência de
Capital

Fundação Padre Luis

11-09-2013

19-12-2013

Realização de obras de reconstrução e beneficiação de instalações,
designadamente na colocação de relva sintética no recinto de jogos.

Comparticipação ao investimento, nomeadamente na aquisição de
equipamentos, realização de obras e/ou aquisição de imobiliário.
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Subvenções concedidas durante o ano de 2014, de acordo com a Lei nº 64/2013, de 27 de agosto de 2013
Identificação do benficiário
Designação

Área a que a
Identificação do
Montante (€) subvenção se
tipo de subvenção
reporta
NIPC / NIF

Associação Humanitária Bombeiros Voluntários
501328009
Carvalhos

55.000,00

Apoio aos
Bombeiros

Transferência de
Capital

Data de
decisão

19-12-2013

Finalidade da subvenção

Comparticipação ao investimento, nomeadamente na aquisição de
equipamentos, realização de obras e/ou aquisição de mobiliário.

Fundamento legal /
regulamentar
Tipo
de ato

nº

Data

Lei

75

12-09-2013

Lei

75

12-09-2013

Lei

75

12-09-2013

Agrupamento de Escolas de Canelas

600077080

68.531,25

Ação Social
Escolar

Transferência
Corrente

Transferência corrente nº1 - Dados referenciados nos quadros nº 6, 7 e 8.
Finalidade: fornecimento de refeições para o ano lectivo 2013/2014 para
EB1/JI de Ribes. Transferência corrente nº2 - Deliberação de Câmara de 2710-2010. Instrumento de contratualização escrito: protocolo celebrado em
09-02-2011, período de vigência ano lectivo 2010/2011, da área de ação
social escolar. Finalidade: fornecimento de refeições para o ano lectivo
04-11-2013 2010/2011 para EB1/JI de Ribes. Fundamento legal: alinea l) do nº1 do artº
64º da lei 169/99, de 18-09-1999. Transferência corrente nº3 - Deliberação
de Câmara de 02-11-2011. Instrumento de contratualização escrito:
protocolo celebrado em 02-11-2011, período de vigência ano lectivo
2011/2012, da área de ação social escolar. Finalidade: fornecimento de
refeições para o ano lectivo 2011/2012 para EB1/JI de Ribes. Fundamento
legal: alinea l) do nº1 do artº 64º da lei 169/99, de 18-09-1999.

Cooperativa de Solidariedade Social Sol Maior
CRL

507882245

8.000,00

Ação Social
Escolar

Transferência
Corrente

08-09-2014

Associação de Andebol do Porto

501346350

8.891,50

Desporto

Transferência
Corrente

Fomentar a prática da modalidade desportiva de andebol, praticada pelos
24-07-2013 clubes com sede no concelho de V.N. de Gaia, nos termos do Programa de
Desenvolvimento Desportivo apresentado pela Associação.

Lei

75

12-09-2013

Associação Humanitária Bombeiros Voluntários
501359575
Valadares

55.000,00

Apoio aos
Bombeiros

Transferência
Corrente e de
Capital

Comparticipação ao investimento, nomeadamente na aquisição de
equipamentos, realização de obras e/ou aquisição de mobiliário
12-12-2013
(30.000,00€) e ao funcionamento da referida associação na atribuição de
um subsidio para despesas correntes (25.000,00€)

Lei

75

12-09-2013

Associação Humanitária Bombeiros Voluntários
501359575
Valadares

5.000,00

Apoio aos
Bombeiros

Transferência de
Capital

07-07-2014

Lei

75

12-09-2013

Associação Recreativa Entre Parentes

501622136

30.000,00

Outras
Atividades

Transferência de
Capital

25-07-2012 Requalificação da sede social da associação recreativa.

Lei

169 18-09-1999

Centro de Convivio da Serra do Pilar

501823166

71.545,30

Ação Social

Transferência de
Capital

Apoio financeiro relativas ao projecto, que visa desenvolvimento das
14-02-2008 respostas sociais, lar de Idosos e Serviço de Apoio Domiciliário, aprovado no
âmbito do programa de alargamento da rede de equipamentos sociais.

Lei

169 18-09-1999

Fundação Gomes Teixeira

502010282

12.375,00

Educação

Transferência
Corrente

23-02-2011

Lei

169 18-09-1999

Associação Solidariedade Humanitária de
Canelas

503006084

19.654,10

Ação Social

Transferência
Corrente

Apoiar os municípes com dificuldades de locomoção, residentes no
10-10-1994 concelho e com dificuldades devidamente fundamentadas, para se
deslocarem para o ensino ou para tratamento hospitalar ou de reabilitação.

Lei

169 18-09-1999

Associação Recreativa de S. Martinho D'Além

503011150

162.000,00

Outras
Atividades

Transferência de
Capital

Lei

169 18-09-1999

01-02-2012

Implementação do projecto educativo "Gai@prende+" no âmbito da
componente de apoio à familia (CAF)

Colaboração financeira no âmbito de obras de alteração nas instalações do
quartel, para a construção e equipamento da sua cantina social.

Participação de jovens estudantes em cursos de verão, na Universidade
Júnior.

Realização de obras de reconstrução e requalificação da sede social da
instituição.
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Identificação do benficiário
Designação

Área a que a
Identificação do
Montante (€) subvenção se
tipo de subvenção
reporta
NIPC / NIF

Associação Humanitária Bombeiros Voluntários
503623679
Crestuma

55.000,00

Apoio aos
Bombeiros

Transferência de
Capital

Data de
decisão

19-12-2013

Finalidade da subvenção

Comparticipação ao investimento, nomeadamente na aquisição de
equipamentos, realização de obras e/ou aquisição de mobiliário.

Fundamento legal /
regulamentar
Tipo
de ato

nº

Data

Lei

75

12-09-2013

Lei

75

12-09-2013

504215540

200.000,00

Cultura

Transferência
Corrente

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 06-05-2013; Instrumento de contratualização: Protocolo
celebrado em 07-05-2013, com período de vigência de 07-05-2013 a 31-102013 e montante total da subvenção 150.000,00€, com área a que se
05-05-2014 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.Transferência
corrente nº3 - Deliberação da Câmara Municipal de 18-11-2013;
Instrumento de contratualização: Protocolo celebrado em 20-11-2013, com
período de vigência de 20-11-2013 a 31-12-2013 e montante total da
subvenção 30.000,00€, com área a que se reporta e finalidade iguais à da
transferência corrente nº1. Transferência corrente nº4 - Deliberação da
Câmara Municipal de 01-12-2014; Instrumento de contratualização: não.
Montante total da subvenção 20.000,00€, com área a que se reporta cultura
e finalidade: apoio financeiro para festa de Natal 2014.

APPACDM de Vila Nova de Gaia - Assoc. Portug.
504646893
Pais e Amigos do Cidadão Def. Mental

31.583,90

Ação Social

Transferência
Corrente

A APPACDM garante o acompanhamento psicopedagógico dos jovens, por
20-11-1997 técnicos especializados e monitores no local. Compromete-se realizar
seguros de acidentes a favor dos jovens participantes na UAT.

Lei

75

12-09-2013

Outras
Atividades

Transferência
Corrente

Atividades da empresa que contribuem para a gestão de serviços de
interesse geral, assegurar a universalidade e continuidade dos serviços
19-12-2013
prestados, satisfação das necessidades básicas dos cidadãos, a coesão
económica e social local e a protecção dos utentes.

Lei

50

31-08-2012

Transferência
Corrente

Atribuição de apoio financeiro e de cedência da utilização de instalações
para o fomento e formação da prática das modalidades desportivas de
12-11-2014
natação e hidroginástica e apoio especializado à prática de hidroterapia nos
termos do programa de desenvolvimento desportivo.

Lei

75

12-09-2013

Lei

75

12-09-2013

06-05-2013 Realização de obras de reconstrução e beneficiação de instalações.

Lei

169 18-09-1999

05-05-2010 Subsidio de ATL e prolongamento de horário.

Lei

169 18-09-1999

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

ÁGUAS E PARQUE BIOLÓGICO DE GAIA, E.E.M.

504763202 3.000.000,00

Douro Gaia Sport Club

509591132

39.000,00

Desporto

Futebol Clube de Pedroso

508229880

50.000,00

Desporto

Vila Futebol Clube

509443281

7.500,00

Desporto

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

504908855

96.109,00

Ação Social
Escolar

Transferência de
Capital
Transferência de
Capital
Transferência
Corrente

07-04-2014

Apoio financeiro com vista a apoiar a colocação de um relvado sintético,
sistema de rega e equipamentos de apoio no local.
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Identificação do benficiário
Designação

Área a que a
Identificação do
Montante (€) subvenção se
tipo de subvenção
reporta
NIPC / NIF

Centro Social e Paroquial de Oliveira do Douro

506034992

35.000,00

Ação Social

Transferência de
Capital

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

507809661

452.535,10

Apoio a
Atividades
Económicas

Transferência
Corrente

CFC - Clube Futebol Canelas 2010

509478107

80.000,00

Desporto

Transferência de
Capital

Data de
decisão

Finalidade da subvenção

Colaboração financeira no âmbito da realização em Oliveira do Douro,
tendo em vista a criação de melhores condições para o desenvolvimento
25-09-2013 por esta entidade de programas e projectos de acção social, junto dos
paroquianos. Aquisição de diverso equipamento para o funcionamento do
Centro Social e Paroquial.
Transferência corrente nº1 - Dados referenciados nos quadro nº 6, 7, 8 e 10.
Comparticipar as despesas de exploração da INOVAGAIA inerentes à
execução das atividades delegadas pelo Municipio, nomeadamente gastos
com pessoal e fornecimentos e serviços externos. Transferência corrente
nº2 - Deliberação de Câmara Municipal de 07-07-2014. Celebração de
26-12-2012 instrumento contratual escrito: Contrato-programa celebrado em 07-072014 com período de vigência para o ano 2014. Finalidade: Comparticipar as
despesas de exploração da INOVAGAIA inerentes à execução das atividades
delegadas pelo Municipio, nomeadamente gastos com pessoal e
fornecimentos e serviços externos. Fundamento legal: alinea u) do nº1 do
artº 33º da lei 75/2013, de 12 setembro 2013.
Apoiar a construção de um parque desportivo, nomeadamente colocar
07-04-2014 naquele espaço um tapete de relva sintética, sistema de rega e vedações
exteriores.

Fundamento legal /
regulamentar
Tipo
de ato

nº

Data

Lei

169 19-09-1999

Lei

169 18-09-1999

Lei

75

12-09-2013
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