
Entidade beneficiária NIF
Montante 

transferido

Subvenção 

pública ou 

benefício 

atribuído

Data da 

decisão 

Instrumento 

utilizado
Finalidade Fundamento legal

7.715,63
Transferência 

corrente
14.02.2014 Deliberação

Equipas de intervenção 

permanente.

alinea o) e u) do nº1 do artº33 da lei nº75/13 de 

12 de setembro de 2013

60.000,00
Transferência 

corrente
26-09-2014

Protocolo                  

26-09-2014
Despesas de funcionamento.

alinea o) e u) do nº1 do artº33 da lei nº75/13 de 

12 de setembro de 2013

21.400,00
Transferência 

capital
09-02-2015 Deliberação Transformação de viatura.

alinea o) e u) do nº1 do artº33 da lei nº75/13 de 

12 de setembro de 2013

30.862,55
Transferência 

corrente
09-02-2015 Deliberação

Equipas de intervenção 

permanente.

alinea o) e u) do nº1 do artº33 da lei nº75/13 de 

12 de setembro de 2013

747,93
Transferência 

corrente
26-06-2015 Deliberação Projeto três dias de bombeiros.

alinea o) e u) do nº1 do artº33 da lei nº75/13 de 

12 de setembro de 2013

10.000,00
Transferência 

corrente
24-07-2015

Protocolo                 

10-08-2015
Despesas de funcionamento.

alinea o) e  u) do nº1 do artº33 da lei nº75/13 

de 12 de setembro de 2013

15.174,00
Transferência 

corrente
14-11-2014

Protocolo                    

09-04-2010
Trabalhos de limpeza

alinea o) e u) do nº1 do artº33 da lei nº75/13 de 

12 de setembro de 2013

9.540,00
Transferência 

corrente
14-08-2015

Protocolo                    

30-03-2015
Trabalhos de limpeza

alinea o) e u) do nº1 do artº33 da lei nº75/13 de 

12 de setembro de 2015

1.920,00
Transferência 

corrente
14-02-2014 Deliberação Quota referente ao 4º T de 2014

alinea o) e u) do nº1 do artº33 da lei nº75/13 de 

12 de setembro de 2013

5.760,00
Transferência 

corrente
09-02-2015 Deliberação

Quota referente ao 1º, 2º e 3º T 

de 2015

Alinea o) e u) do nº1 do artº33 da lei nº75/13 

de 12 de setembro de 2013

2.500,00
Transferência 

corrente
10-10-2014 Deliberação

serviço prestado prof. que 

acompanhou estudo alunos da 

residência estudantes

Alinea o) e u) do nº1 do artº33 da lei nº75/13 

de 12 de setembro de 2013

500,00
Transferência 

corrente
12-12-2014 Deliberação Viagem de finalistas

Alinea o) e u) do nº1 do artº33 da lei nº75/13 

de 12 de setembro de 2014

5.994,00
Transferência 

corrente
05-01-2015

Protocolo                 

31-10-2014
Protocolo de cooperação

Alinea o) e u) do nº1 do artº33 da lei nº75/13 

de 12 de setembro de 2015

435,24
Transferência 

corrente
26-06-2015 Deliberação Acampa marchas 2015

Alinea o) e u) do nº1 do artº33 da lei nº75/13 

de 12 de setembro de 2016

14.497,50
Transferência 

corrente
10-07-2015

Protocolo                 

31-10-2014

Despesas de acordo com 

protocolo de cooperação

Alinea o) e u) do nº1 do artº33 da lei nº75/13 

de 12 de setembro de 2017

12.581,26
Transferência 

capital
05-01-2015 Deliberação

Restauro do Santuário do Cristo 

Rei

Alinea o) e u) do nº1 do artº33 da lei nº75/13 

de 12 de setembro de 2013

4.259,20
Transferência 

corrente
28-08-2015 Deliberação Peregrinação ao Cristo Rei

Alinea o) e u) do nº1 do artº33 da lei nº75/13 

de 12 de setembro de 2014

12.500,00
Transferência 

capital
11-09-2015 Deliberação

Levantamento do monumento 

do Cristo Rei

Alinea o) e u) do nº1 do artº33 da lei nº75/13 

de 12 de setembro de 2015

10.243,34
Transferência 

capital
11-12-2015

Protocolo                 

08-03-2013
Capela do Espírito Santo

Alinea o) e u) do nº1 do artº33 da lei nº75/13 

de 12 de setembro de 2016

MUNICÍPIO DE OLEIROS

Listagem de subvenções ou benefícios atribuídos no ano de 2015, conforme Lei nº64/2013, de 27 de Agosto

Fábrica da Igreja paroquial da freguesia do Oleiros 501222855

Associação dos Bombeiros Voluntários de Oleiros 501090347

ADXTUR - Agência para o Desenvolvimento 

Turístico de Aldeias de Xisto
507925270

Associação Pais e Enc. de Educ. dos alunos do 

Agrupamento Escolas Padre António de Andrade
505755068

505542374
Associação dos produtores Florestais de Alvelos e 

Muradal
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Entidade beneficiária NIF
Montante 

transferido

Subvenção 

pública ou 

benefício 

atribuído

Data da 

decisão 

Instrumento 

utilizado
Finalidade Fundamento legal

Escuderia de Castelo Branco 501771824 15.000,00
Transferência 

corrente
12-06-2015 Deliberação

Baja TT - Proença a Nova- Oleiros 

e Mação

alinea u) do nº1 do artº33 da lei nº75/13 de 12 

de setembro de 2013

Centro social de Cambas 504191942 17.500,00
Transferência 

capital
24-04-2015

Protocolo                 

24-04-2015
Construção de centro de dia.

Alinea o) e u) do nº1 do artº33 da lei nº75/13 

de 12 de setembro de 2013

Rancho Folclórico e Etnográfico de Oleiros 501140700 9.500,00
Transferência 

corrente
24-07-2015

Protocolo                 

10-08-2015

Atividades diversas no âmbito do 

protocolo

Alinea o) e u) do nº1 do artº33 da lei nº75/13 

de 12 de setembro de 2013

Associação Trilhos do Estreito 507869958 7.125,00
Transferência 

corrente
24-07-2015

Protocolo                 

10-08-2015

Protocolo para realização  

diversos eventos

alinea o) e u) do nº1 do artº33 da lei nº75/13 de 

12 de setembro de 2013

30.000,00
Transferência 

corrente
26-09-2014

Contrato-Programa                 

26-09-2014
Despesas de funcionamento.

alinea o) e u) do nº1 do artº33 da lei nº75/13 de 

12 de setembro de 2013

25.000,00
Transferência 

corrente
24-07-2015

Protocolo                 

10-08-2015
Despesas de funcionamento.

alinea o) e u) do nº1 do artº33 da lei nº75/13 de 

12 de setembro de 2013

975,00
Transferência 

corrente
31-10-2014 Deliberação Despesas com ensaios.

alinea o) e  u) do nº1 do artº33 da lei nº75/13 

de 12 de setembro de 2013

1.750,00
Transferência 

corrente
14-11-2014 Deliberação Despesas com ensaios.

alinea o) e u) do nº1 do artº33 da lei nº75/13 de 

12 de setembro de 2013

1.002,63
Transferência 

corrente
14.02.2014 Deliberação Despesas com ensaios.

alinea o) e u) do nº1 do artº33 da lei nº75/13 de 

12 de setembro de 2013

1.750,00
Transferência 

corrente
12-12-2014 Deliberação Despesas com ensaios.

alinea o) e  u) do nº1 do artº33 da lei nº75/13 

de 12 de setembro de 2013

3.000,00
Transferência 

capital
05-01-2015 Deliberação Aquisição de equipamento

alinea o) e u) do nº1 do artº33 da lei nº75/13 de 

12 de setembro de 2013

8.744,56
Transferência 

corrente
26-06-2015 Deliberação

Despesas com aquisição de 

fardamento e deslocações ao 

estrangeiro.

alinea o) e u) do nº1 do artº33 da lei nº75/13 de 

12 de setembro de 2013

14.051,68
Transferência 

corrente
24-07-2015

Protocolo                   

10-08-2015
Despesas de funcionamento.

alinea o) e  u) do nº1 do artº33 da lei nº75/13 

de 12 de setembro de 2013

1.346,18
Transferência 

corrente
28-11-2014 Deliberação Pagamento de encargos

alinea o) e u) do nº1 do artº33 da lei nº75/13 de 

12 de setembro de 2013

15.000,00
Transferência 

corrente
26-09-2014

Contrato-Programa                 

26-09-2014
Desenvolvimento de atividades

alinea o) e u) do nº1 do artº33 da lei nº75/13 de 

12 de setembro de 2014

6.666,67
Transferência 

corrente
24-07-2015

Protocolo                 

10-08-2015
Desenvolvimento de atividades

alinea o) e  u) do nº1 do artº33 da lei nº75/13 

de 12 de setembro de 2013

30.000,00
Transferência 

corrente
26-09-2014

Contrato-Programa                  

26-09-2014
Despesas de funcionamento.

alinea o) e  u) do nº1 do artº33 da lei nº75/13 

de 12 de setembro de 2013

35.200,00
Transferência 

corrente
24-07-2015

Protocolo                 

10-08-2015
Despesas de funcionamento.

alinea o) e u) do nº1 do artº33 da lei nº75/13 de 

12 de setembro de 2013

Centro Social S. João do Sobral 503437476 14.381,00
Transferência 

corrente
27-02-2015

Protocolo                   

27-02-2015
Despesas de funcionamento.

alinea o) e u) do nº1 do artº33 da lei nº75/13 de 

12 de setembro de 2013

Casa do Benfica de Oleiros 508280826

Associação recreativa e cultural de Oleiros 501345647

Grupo desportivo Águias do Muradal 500889937

Sociedade Filarmónica Oleirense 501109005

Página 2


