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Associação Humanitária 

Bombeiros Voluntários de Cuba 501167927 54 380,43 €

Transferência 

Corrente Câmara Municipal Deliberação 16/01/2014 16/01/2014 31/12/2014 67 083,68 € Apoio aos Bombeiros Lei 75 2013 12/09/2013 33 1 o 1

Associação Humanitária 

Bombeiros Voluntários de Cuba
501167927 9 500,00 €

Transferência de 

Capital
Câmara Municipal Deliberação 16/01/2014 16/01/2014 31/12/2014 9 500,00 € Apoio aos Bombeiros

De acordo com o constante no protocolo, alínea b) do nº 2 do 2º artigo, de acordo com as 

necessidades do 2º outorgante, a justificação consta dos documentos a anexar.
Lei 75 2013 12/09/2013 33 1 o 1

Sporting Clube de Cuba 501679928 30 253,13 €

Transferência 

Corrente Câmara Municipal Deliberação 16/01/2014 16/01/2014 31/12/2014 46 075,00 € Desporto Lei 75 2013 12/09/2014 33 1 u 1

Sociedade Filarmónica Cubense 1º 

de Dezembro 501437932 9 444,00 €

Transferência 

Corrente Câmara Municipal Deliberação 16/01/2014 16/01/2014 31/12/2014 9 444,00 € Cultura Lei 75 2013 12/09/2013 33 1 u 1

Fábrica da Igreja Paroquial da 

Freguesia de Cuba 501809325 7 200,00 €

Transferência 

Corrente Câmara Municipal Deliberação 20/10/2005 20/10/2005 19/10/2014 7 200,00 € Outras Atividades Lei 169 1999 19/11/1999 64 4 b 1

Sporting Clube de Cuba 501679928 7 250,00 €

Transferência de 

Capital Câmara Municipal Deliberação 16/01/2014 16/01/2014 31/12/2014 9 500,00 € Desporto Lei 75 2013 12/09/2013 33 1 u 1

Município de Cuba
Câmara Municipal

Transferência corrente 1- Protocolo de colaboração - montante atribuído:64.078,25€,

montante pago 41.875,00€,cuja finalidade de apoio à gestão corrente da associação,

encargos com o motorista e com telefonista, organização da tradicional corrida de toiros por

ocasião da feira anual de cuba e para pagamento de seguros.O protocolo foi aprovado pela

Câmara Municipal, em reunião ordinária de 08-01-2014, ao abrigo do disposto na alínea o)do

nº1 do artº33º da Lei nº 75/2013, de 12 Setembro, valores referenciados nos quadros 4,6,7,8

e 10; Transferência corrente 2-Comparticipação em duas candidaturas nas medidas CEI e

CEI+,  área da ação social,a referida comparticipação foi aprovada pela Câmara Municipal, em 

reunião ordinária de 05-02-2014,ao abrigo do disposto na alínea o)do nº1 do artº33º da Lei

nº 75/2013, de 12 Setembro,e na sequência da deliberação tomada pela Assembleia

Municipal na sua sessão ordinária de 27 de Dezembro de 2013,inicio da vigência:02-02-2014

e final da vigência:01-05-2015,o montante pago no ano de 2014 foi de 12.505,43€,valores

referenciados nos quadros 4,6,7,8 e 10.  

Transferência corrente 1 -Protocolo de colaboração - montante atribuído:9.044,00€,

montante pago 9.044,00,00€,cuja finalidade de apoio à gestão corrente da associação, (levar

a efeito a sua atividade cultural)e organização da tradicional corrida de toiros por ocasião da

feira anual de cuba.O protocolo foi aprovado pela Câmara Municipal, em reunião ordinária de 

08-01-2014, ao abrigo do disposto na alínea u)do nº1 do artº33º da Lei nº 75/2013, de 12

Setembro, valores referenciados nos quadros 4,6,7,8 e 10; Transferência corrente 2-

Participação no corso carnavalesco de 2014, cuja proposta de regulamento foi aprovado em

reunião de câmara de 11 de Dezembro de 2013 e posteriormente aprovado pela assembleia

municipal em 27 de dezembro de 2013,ao abrigo da alínea k) do nº1, do art.º33º da Lei

nº75/2013, de 12 Setembro, valores referenciados nos quadros 6,7,8 e 10. 

Transferência corrente 1 -Protocolo de colaboração - montante atribuído:27.787,50€,

montante pago16.253,13 €( época desportiva 2013/2014),cuja finalidade foi de apoio às

várias participações desportivas, gestão corrente da associação , prossecução de atividades

desportivas e organização da tradicional corrida de toiros por ocasião da feira anual de

cuba.O protocolo foi aprovado pela Câmara Municipal, em reunião ordinária de 08-01-2014,

ao abrigo do disposto na alínea u)do nº1 do artº33º da Lei nº 75/2013, de 12 Setembro,

valores referenciados nos quadros 4,6,7,8 e 10; Transferência corrente 2-Protocolo de

colaboração - montante atribuído:27.787,50€, montante pago 14.000,00 €( época

2014/2015),cuja finalidade foi de apoio às várias participações desportivas, gestão corrente

da associação, prossecução de atividades desportivas e organização da tradicional corrida de

toiros por ocasião da feira anual de cuba.O protocolo foi aprovado pela Câmara Municipal,

em reunião ordinária de , ao abrigo do disposto na alínea u)do nº1 do artº33º da Lei nº

75/2013, de 12 Setembro, valores referenciados nos quadros 4,6,7,8 e 10;    

Protocolo de colaboração - montante atribuído:7.200,00€, montante pago 7.200,00,00€,cuja

finalidade foi o da comparticipação nas despesas com o técnico do Núcleo museológico da

igreja matriz de cuba.O protocolo foi renovado pela Câmara Municipal, em reunião ordinária

de 18-10-2013, ao abrigo do disposto na alínea b)do nº4 do artº64ºº da Lei nº 169/99, de 19

Setembro, pelo período de um ano com renovação automática se nenhuma das partes o

denunciar, valores referenciados nos quadros 4,6,7,8 e 10;  

Transferência capital 1- Um subsídio de 4.750,00€ para reparações /compra de veículos,

montante atribuído e pago, protocolo da época desportiva 2013/2014. O protocolo foi

aprovado pela Câmara Municipal, em reunião ordinária de 08-01-2014, ao abrigo do disposto

na alínea u)do nº1 do artº33º da Lei nº 75/2013, de 12 Setembro, valores referenciados nos

quadros 4,6,7,8 e 10; Transferência de capital 2-Um subsídio de 4.750,00€ para reparações

/compra de veículos, montante atribuído 4.750,00 € ,montante pago 2.500,00 €, protocolo

da época desportiva 2014/2015.O protocolo foi aprovado pela Câmara Municipal, em

reunião ordinária de 15-10-2014, ao abrigo do disposto na alínea u)do nº1 do artº33º da Lei

nº 75/2013, de 12 Setembro, valores referenciados nos quadros 4,6,7,8 e 10;


