
REGISTO DE PROTOCOLOS CELEBRADOS PELO MUNICÍPIO DE ALANDROAL

Entidade 
Data 

assinatura
Data  início Data fim Objecto   Protocolo Observações

Junta de Freguesia de Alandroal 30/04/2010 01/01/2010 31/12/2010

pequenas obras de conservação;conservação e reparação 
de valetas, bermas e caminhos;conservação e reparação 
de equipamentos propriedade do município, 
designadamente equipamentos culturais, desportivos 
escolas e estabelecimentos de educação pré-escolar, 
jardins de infância; conservação de jardins e outros 
espaços ajardinados;conservação e limpeza de 
arruamentos;colocação e manutenção de sinalização 
toponímica; transporte escolar

11280,00  (transferência de 
competências)                          

Junta de Freguesia Terena 30/04/2010 01/01/2010 31/12/2010

pequenas obras de conservação;conservação e reparação 
de valetas, bermas e caminhos;conservação e reparação 
de equipamentos propriedade do município, 
designadamente equipamentos culturais, desportivos 
escolas e estabelecimentos de educação pré-escolar, 
jardins de infância; conservação de jardins e outros 
espaços ajardinados;conservação e limpeza de 
arruamentos;colocação e manutenção de sinalização 
toponímica; transporte escolar

23400,00  (transferência de 
competências)                          
720,00 (trasporte escolar)                              
150,00  (limpeza escolas)                            
10,500,00 (investimentos)
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Junta de Freguesia Juromenha 30/04/2010 01/01/2010 31/12/2010

pequenas obras de conservação;conservação e reparação 
de valetas, bermas e caminhos;conservação e reparação 
de equipamentos propriedade do município, 
designadamente equipamentos culturais, desportivos 
escolas e estabelecimentos de educação pré-escolar, 
jardins de infância; conservação de jardins e outros 
espaços ajardinados;conservação e limpeza de 
arruamentos;colocação e manutenção de sinalização 
toponímica; transporte escolar

11280,00  (transferência de 
competências)                                                                                    
5000,00 (investimentos)

Junta de Freguesia de S. Brás dos 
Matos - Mina do Bugalho

30/04/2010 01/01/2010 31/12/2010

pequenas obras de conservação;conservação e reparação 
de valetas, bermas e caminhos;conservação e reparação 
de equipamentos propriedade do município, 
designadamente equipamentos culturais, desportivos 
escolas e estabelecimentos de educação pré-escolar, 
jardins de infância; conservação de jardins e outros 
espaços ajardinados;conservação e limpeza de 
arruamentos;colocação e manutenção de sinalização 
toponímica; transporte escolar

19700,00  (transferência de 
competências)                          
4450,00 (trasporte escolar)                                                      
9700,00 (investimentos)
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Junta de Freguesia de Santiago 
Maior

30/04/2010 01/01/2010 31/12/2010

pequenas obras de conservação e calcetamento; 
conservação e reparação de valetas, bermas e 
caminhos;conservação e reparação de equipamentos 
propriedade do município, designadamente 
equipamentos culturais, desportivos escolas e 
estabelecimentos de educação pré-escolar, jardins de 
infância e posto da GNR; conservação de jardins e outros 
espaços ajardinados entre eles o Largo da Liberdade em 
Aldeia de Pias;conservação e limpeza de 
arruamentos;colocação e manutenção de sinalização 
toponímica; transporte escolar

34800,00  (transferência de 
competências)                          
20000,00 (trasporte escolar)                                                      
15500,00 (investimentos)

Junta de Freguesia de Capelins - 
Santo António

30/04/2010 01/01/2010 31/12/2010

pequenas obras de conservação e calcetamento; 
conservação e reparação de valetas, bermas e 
caminhos;conservação e reparação de equipamentos 
propriedade do município, designadamente 
equipamentos culturais, desportivos escolas e 
estabelecimentos de educação pré-escolar, jardins de 
infância; conservação de jardins e outros espaços 
ajardinados;conservação e limpeza de 
arruamentos;colocação e manutenção de sinalização 
toponímica; transporte escolar

24000,00  (transferência de 
competências)                          
3800,00 (trasporte escolar)                                                      
10500,00 (investimentos)

Agrupamento Vertical de Alandroal
21/07/2009??
?

Programa das Actividades de Enriquecimento Curricular

Agrupamento Vertical de Alandroal 27/09/2010 27/09/2010
27-09-2011 
renovável 

disponibilização de técnico (psicólogo educacional) a 
tempo inteiro para atendimento e acompanhamento 
psicológico aos alunos sinalisados e encaminhados pelo 
Agrupamento

renovável por igual período, 
salvo denúncia aviso prévio 
de 30 dias

Agrupamento Vertical de Alandroal 11-08-2010? 24/08/2010?  
Programa de Generalização do Fornecimento de Refeições 
Escolares - 1.º Ciclo
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Direcção Regional do Alentejo     
Instituto de Segurança Social 
(Centro Distrital Évora)

01/09/2010 31/08/2011
condições de participação da Câmara no Programa de 
Expansão e Desenvolvimento Pré-Escolar

Regimento de Engenharia N.º 1 23/06/2010 02/07/1905 02/07/1905
Regularização do caminho 1110 e o Rio Guadiana         
Regularização do caminho Agrícola entre S. Miguel e a EN 
(Alandroal-Redondo)

Aditamento ao Protocolo 
celebrado em 11/03/2009

Faculdade de Belas Artes da 
Universidade de Lisboa

02/12/2010 02/12/2010 31/12/2012 Publicação da Carta Arqueológica do Alandroal

S.O.I.R. Joaquim António d'Aguiar ?? 01/10/2010
01-10-2011 
renovável

Actividades no âmbito da cultura - Cinema - em extensão 
do Fike - Festival Internacional de Curtas Metragens

renovável por igual período, 
salvo denúncia aviso prévio 
de 60 dias

Turismo do Alentejo, ERT 23/06/2010 23/06/2010 sem data*
desenvolver a pareceria colectiva para a "dinamização do 
Montado Alentejano como Bem Cultural Universal" e 
garantir a sustentabilidade desta operação

*em vigor durante a execução 
da operação "candidatura do 
Montado a Património 
Mundial"  e obrigações 
acessórias

Escola Secundária Conde de 
Monsaráz

01/07/2010 01/07/2010 1, 2 ou 3 anos
Pretende promover estágios de formandos de cursos 
lecionados na Escola

*prorrogável por 1, 2 ou 3 
anos, salvo denúncia

CIMAC - Comunidade Intermunicipal 
do Alentejo e ADRAL - Agência de 
Desenvolvimento Regional do 
Alentejo, SA

12/04/2010 15/04/2010 sem data subscrição dos serviços pelo Município 

Adenda ao protocolo p/ 
Partilha de Serviços do Centro 
de Tecnologias Digitais do 
EDD de 02/01/2009

Associação Portuguesa para a 
Defesa do Consumidor - DECO

22/07/2010 22/07/2010 22/07/2011 Serviço de Apoio e Informação aos Consumidores
renovável por igual período, 
salvo denúncia aviso prévio 
de 90 dias

Centro Dramático de Évora 27/04/2010 27/04/2010 2010
Realização de espectáculos e apoio do Cendrev a 
iniciativas de animação teatral nas escolas do concelho e 
ainda intervenção em formação teatral

10 000,00

ASPEA - Associação Portuguesa de 
Educação Ambiental

set/10 set/10
setembro 2011 
renovável

Promover a partiucipação de um maior nº de grupos no 
Projecto Rios 

renovável por igual período, 
salvo denúncia aviso prévio 
de 30 dias
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24/09/2010 sem data sem data

Acordo de Parceiros para implementação e co-
financiamento dos projectos da REDE TERRAS DE SOL no 
âmbito da "Politica das Cidades - Redes Urbanas para a 
Competitividade e Inovação" 

Lar e Centro de Dia "O Cantinho 
Amigo de Santiago Maior"

10/12/2010 10/12/2010
10/12/2011 
renovável

Aumentar a área de abrangência do Serviço de Apoio 
Domiciliário no concelho

renovável por igual período, 
salvo denúncia aviso prévio 
de 30 dias

Autoridade Nacional de Protecção 
Civil

31/05/2010 31/05/2010
31/05/2011 
renovável

Regular as condições de contratação e manutenção pela 
AHB de Alandroal os elementos das Equipas de 
Intervenção Permanente (EIP)

renovável por igual período, 
até ao limite de 3 anos, salvo 
denúncia, aviso prévio 60 dias

Universidade de Évora 30/05/2010 30/05/2010 30/05/2015
Relações de cooperação e intercâmbio para concretização 
das actividades a desemvolver pela Universidade Túlio 
Espanca/escola Popular da Universidade de Évora

renovável por igual período, 
até ao limite de 3 anos, salvo 
denúncia, aviso prévio 120 
dias                                                        
(protocolo no serviço de 
educação)


