
Entidade beneficiária NIF
Montante 

transferido

Subvenção 

pública ou 

benefício 

atribuído

Data da 

decisão 

Instrumento 

utilizado
Finalidade Fundamento legal

45.000,00
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

30.862,55
Transferência 

corrente
13-05-2016 Deliberação

Equipas de intervenção 

permanente.

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

12 de setembro de 2013

23.832,72
Transferência 

capital
24-06-2016 Deliberação Apoio na aquisição de viatura

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

12 de setembro de 2013

25.000,00
Transferência 

corrente
12-08-2016

Protocolo                 

15-08-2016
Despesas de funcionamento.

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

12 de setembro de 2013

15.000,00
Transferência 

capital
12-08-2016

Protocolo                 

15-08-2016
Apoio na aquisição de viatura

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

12 de setembro de 2013

20.269,00
Transferência 

capital
11-11-2016 Deliberação

Reparação de 2 veículos e 

alteração em veículos por força 

da legislação em vigor.

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

de 12 de setembro de 2013

7.812,00
Transferência 

corrente
11-12-2015

Protocolo                    

30-03-2015
Trabalhos de limpeza

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

12 de setembro de 2013

3.380,00
Transferência 

corrente
11-12-2015 Deliberação Fitofarmacêuticos

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

12 de setembro de 2014

5.850,00
Transferência 

corrente
28-12-2015 Deliberação Fitofarmacêuticos

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

12 de setembro de 2015

2.952,00
Transferência 

corrente
22-01-2016

Protocolo                    

30-03-2015
Trabalhos de limpeza

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

12 de setembro de 2013

4.030,00
Transferência 

corrente
26-02-2016 Deliberação Fitofarmacêuticos

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

12 de setembro de 2014

6.630,00
Transferência 

corrente
28-03-2016 Deliberação Fitofarmacêuticos

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

12 de setembro de 2015

4.696,00
Transferência 

corrente
08-04-2016

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

1.185,00
Transferência 

corrente
22-04-2016 Deliberação Trabalhos de limpeza

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

12 de setembro de 2015

8.710,00
Transferência 

corrente
22-04-2016 Deliberação Fitofarmacêuticos

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

12 de setembro de 2016

11.050,00
Transferência 

corrente
25-05-2016 Deliberação Fitofarmacêuticos

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

12 de setembro de 2017

26.390,00
Transferência 

corrente
24-06-2016 Deliberação Fitofarmacêuticos

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

12 de setembro de 2018

9.144,00
Transferência 

corrente
22-07-2016 Deliberação Trabalhos de limpeza

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

12 de setembro de 2015

6.630,00
Transferência 

corrente
22-07-2016 Deliberação Fitofarmacêuticos

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

12 de setembro de 2019

3.803,67
Transferência 

corrente
08-07-2016

Protocolo                    

15-07-2016
Prestação de apoio técnico

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

de 12 de setembro de 2018

MUNICÍPIO DE OLEIROS

Listagem de subvenções ou benefícios atribuídos no ano de 2016, conforme Lei nº64/2013, de 27 de Agosto

Associação dos Bombeiros Voluntários de Oleiros 501090347

Associação dos produtores Florestais de Alvelos e 

Muradal
505542374
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Entidade beneficiária NIF
Montante 

transferido
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pública ou 

benefício 

atribuído

Data da 
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Finalidade Fundamento legal

Associação dos produtores Florestais de Alvelos e 

Muradal
505542374 6.696,00

Transferência 

corrente
28-10-2016

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
09-02-2015 Deliberação Quota referente ao 4º T de 2015

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

12 de setembro de 2013

3.840,00
Transferência 

corrente
12-02-2016 Deliberação

Quota referente ao 1º e 2º T  de 

2016

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

12 de setembro de 2014

3.840,00
Transferência 

corrente
08-04-2016 Deliberação

Quota referente ao  3º e 4º  T de 

2016

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

de 12 de setembro de 2013

19.747,50
Transferência 

corrente
09-10-2015

Protocolo                 

09-10-2015
Protocolo de cooperação

Alinea d) do nº 2 do artº 23 e da alinea u) do 

nº1 do artº33 da lei nº75/13 de 12 de setembro 

de 2013

1.000,00
Transferência 

corrente
22-01-2016 Deliberação Viagem pedagógica a Paris

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

de 12 de setembro de 2014

1.250,00
Transferência 

corrente
26-02-2016 Deliberação Viagem de finalistas

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

de 12 de setembro de 2014

14.823,39
Transferência 

corrente
09-09-2016

Protocolo                

13 -09-2016
Protocolo de cooperação

Alinea d) do nº 2 do artº 23 e da alinea u) do 

nº1 do artº33 da lei nº75/13 de 12 de setembro 

de 2013

2.300,00
Transferência 

corrente
28-10-2016 Deliberação Projeto Londres

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

de 12 de setembro de 2016

Fábrica da Igreja paroquial da freguesia do 

Mosteiro
501299890 42.500,00

Transferência 

capital
23-09-2016 Deliberação

Obras de restauro do altar e 

pintura do edifício

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

de 12 de setembro de 2013

2.400,00
Transferência 

capital
13-01-2015 Deliberação Obras de melhoramento na sede

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

de 12 de setembro de 2014

7.450,80
Transferência 

corrente
12-08-2016 Deliberação

Monografia "O Cardo" (Flora da 

Serra do Moradal)

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

de 12 de setembro de 2015

5.000,00
Transferência 

corrente
08-01-2016 Deliberação Despesas de funcionamento.

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

de 12 de setembro de 2016

4.000,00
Transferência 

corrente
25-05-2016 Deliberação Despesas de funcionamento.

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

de 12 de setembro de 2016

2.186,76
Transferência 

corrente
27-02-2015

Protocolo                 

27-02-2015
Apoio social

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

de 12 de setembro de 2016

12.860,00
Transferência 

corrente
11-03-2016

Protocolo                 

27-02-2015
Apoio social

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

de 12 de setembro de 2016

4.000,00
Transferência 

corrente
25-05-2016 Deliberação

Apoio de atividades de 

funcionamento

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

de 12 de setembro de 2016

19.000,00
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

325,00
Transferência 

corrente
22-01-2016 Deliberação Despesas com transporte

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

de 12 de setembro de 2014

3.850,00
Transferência 

corrente
28-03-2016 Deliberação Deslocações ao estrangeiro

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

de 12 de setembro de 2015

1.750,00
Transferência 

corrente
28-10-2016 Deliberação

atividade 50º aniversário e 

encontro de ranchos

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

de 12 de setembro de 2016

4.500,00
Transferência 

corrente
12-08-2016

Protocolo                 

15-08-2016

Atividades diversas no âmbito do 

protocolo

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

de 12 de setembro de 2013

ADXTUR - Agência para o Desenvolvimento 

Turístico de Aldeias de Xisto
507925270

Confraria Gastronómica Cabrito Estonado 513550313

Centro social de S. João do Sobral 503437476

Associação Pais e Enc. de Educ. dos alunos do 

Agrupamento Escolas Padre António de Andrade
505755068

Associação Recreativa Amigos da Cardosa 504317547

Rancho Folclórico e Etnográfico de Oleiros 501140700
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Entidade beneficiária NIF
Montante 

transferido

Subvenção 

pública ou 

benefício 

atribuído

Data da 

decisão 

Instrumento 

utilizado
Finalidade Fundamento legal

13.000,02
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

3.000,00
Transferência 

corrente
12-08-2016

Protocolo                 

15-08-2016

Protocolo para realização  

diversos eventos

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

12 de setembro de 2013

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

2.250,00
Transferência 

corrente
12-08-2016

Protocolo                 

15-08-2016

Protocolo para realização  

diversos eventos

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

12 de setembro de 2013

35.000,00
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

30.000,00
Transferência 

corrente
12-08-2016

Protocolo                 

15-08-2016
Despesas de funcionamento.

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

12 de setembro de 2013

25.333,32
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

6.000,00
Transferência 

corrente
12-08-2016

Protocolo                   

15-08-2016
Despesas de funcionamento.

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

de 12 de setembro de 2013

13.333,33
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

6.000,00
Transferência 

corrente
12-08-2016

Protocolo                 

15-08-2016
Desenvolvimento de atividades

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

de 12 de setembro de 2013

28.800,00
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

10.000,00
Transferência 

corrente
09-06-2016 Deliberação atividades de prolongamento

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

de 12 de setembro de 2014

30.000,00
Transferência 

corrente
12-08-2016

Protocolo                 

15-08-2016
Despesas de funcionamento.

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

12 de setembro de 2013

7.916,66
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

3.865,00
Transferência 

corrente
25-05-2016 Deliberação Deslocação ao estrangeiro.

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

12 de setembro de 2014

3.000,00
Transferência 

corrente
12-08-2016

Protocolo                   

15-08-2016
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 Amigos Incondicionais do Orvalho 502023546

Sociedade Filarmónica Oleirense 501109005

Grupo desportivo Águias do Muradal 500889937

Associação Trilhos do Estreito 507869958

Associação Pinhal Total 508904145
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