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Disposições Legais          Entidade Beneficiária          Finalidade Classific. Transferências Observações
Económica   Efectuadas  

Acordo de Parceria                                  AGDA - AGUAS PUBLICAS DO ALENTEJO, S.A.                Acordo de Parceria com Águas Publicas 08010102        111.487,37                       
                                                                                                           do Alentejo                                                                          
Lei 75/2013, de 12 de setembro, artº33, n.º1, al.o) ASSOCIAÇAO HUMANITARIA DOS BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE    apoio a entidades e organismos       080701           14.000,00                       
                                                    VIANA DO ALENTEJO                                      legalmente existentes, nomeadamente                                                  
                                                                                                           com vista à execução de obras ou à                                                   
                                                                                                           realização de eventos de interesse                                                   
Lei 75/2013, de 12 de setembro, artº33, n.º1, al.o) CASA DO BENFICA EM VIANA DO ALENTEJO                   apoio a entidades e organismos       080701              900,00                       
                                                                                                           legalmente existentes, nomeadamente                                                  
                                                                                                           com vista à execução de obras ou à                                                   
                                                                                                           realização de eventos de interesse                                                   
Lei 75/2013, de 12 de setembro, artº33, n.º1, al.o) CENTRO INFANTIL DO IMACULADO CORAÇÃO DE MARIA DE VIANA apoio a entidades e organismos       080701            4.700,00                       
                                                    DO ALENTEJO                                            legalmente existentes, nomeadamente                                                  
                                                                                                           com vista à execução de obras ou à                                                   
                                                                                                           realização de eventos de interesse                                                   
Lei 75/2013, de 12 de setembro, artº33, n.º1, al.o) Cruz Vermelha Portuguesa                               apoio a entidades e organismos       080701           20.000,00                       
                                                                                                           legalmente existentes, nomeadamente                                                  
                                                                                                           com vista à execução de obras ou à                                                   
                                                                                                           realização de eventos de interesse                                                   
Lei 75/2013, de 12 de setembro, artº33, n.º1, al.o) Fabrica da Igreja Paroquial de Viana do Alentejo       apoio a entidades e organismos       080701            1.200,00                       
                                                                                                           legalmente existentes, nomeadamente                                                  
                                                                                                           com vista à execução de obras ou à                                                   
                                                                                                           realização de eventos de interesse                                                   
Lei 75/2013, de 12 de setembro, artº33, n.º1, al.o) FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE AGUIAR                  apoio a entidades e organismos       080701              500,00                       
                                                                                                           legalmente existentes, nomeadamente                                                  
                                                                                                           com vista à execução de obras ou à                                                   
                                                                                                           realização de eventos de interesse                                                   
Lei 75/2013, de 12 de setembro, artº33, n.º1, al.o) GALOPAR & PEDALAR - CLUBE                              apoio a entidades e organismos       080701            1.500,00                       
                                                                                                           legalmente existentes, nomeadamente                                                  
                                                                                                           com vista à execução de obras ou à                                                   
                                                                                                           realização de eventos de interesse                                                   
Lei 75/2013, de 12 de setembro, artº33, n.º1, al.o) SOCIEDADE VIANENSE                                     apoio a entidades e organismos       080701            1.000,00                       
                                                                                                           legalmente existentes, nomeadamente                                                  
                                                                                                           com vista à execução de obras ou à                                                   
                                                                                                           realização de eventos de interesse                                                   
Lei 75/2013, de 12 de setembro, artº33, n.º1, al.s) CIMAC - COMUNIDADE INTERMUNICIPAL ALENTEJO CENTRAL     Contrapartida das operações          08050104          3.621,67                       
                                                                                                           cofinanciadas (lideradas pela CIMAC)                                                 

Total ...     158.909,04


