REGISTO DE PROTOCOLOS CELEBRADOS PELO MUNICÍPIO DE ALANDROAL
Entidade

Data
assinatura

Junta de Freguesia de Alandroal

1.º 01/03/2011
2.º 08/07/2011

Junta de Freguesia Juromenha

1.º 01/03/2011
2.º 08/07/2011

Junta de Freguesia Santiago Maior

1.º 01/03/2011
2.º 08/07/2012

Data
início

01/01/2011

01/01/2011

01/01/2011

Data fim

Objecto Protocolo

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
31/12/2011 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
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
31/12/2011 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
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
31/12/2011
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

Observações

1.º 8655,71 (transf comp.)
2.º 8655,71 (transf comp.)

1.º 8613,89 (transf comp.)
3788,44 (investimentos)
2.º 8613,89 (transf comp.)

1.º 26594,34 (transf comp.)
20000,00 (transp. escolar)
11744,16 (investimentos)
2.º 26594,34 (transf comp.)
20000,00 (transp escolar)

REGISTO DE PROTOCOLOS CELEBRADOS PELO MUNICÍPIO DE ALANDROAL

Junta de Freguesia Capelins Santo
António

Junta de Freguesia S. Brás dos Matos Mina do Bugalho

Junta de FreguesiaTerena - S. Pedro

1.º 01/03/2011
2.º 08/07/2011

1.º 01/03/2011
2.º 08/07/2012

1.º 08/07/2011

Centro Dramático de Évora

11/02/2011

Centro Cultural de Alandroal

21/05/2011

01/01/2011

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
31/12/2011 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

1.º 17980,45 (transf comp.)
5162,00 (transp. escolar)
7955,72 (investimentos)
2.º 17980,45 (transf comp.)
5162,00 (transp. escolar)

01/01/2011

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
31/12/2011 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

1.º 20896,82 (transf comp.)
720,00 (transp. escolar)
4955,72(investimentos)
2.º 15137,03 (transf comp.)
4450,00 (transp escolar)

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
1.º 01/01/2011 31/12/2011 estabelecimentos de educação pré-escolar, jardins de
20896,82 (transf comp.)
infância; conservação de jardins e outros espaços
720,00 (transp. escolar)
ajardinados;conservação e limpeza de
arruamentos;colocação e manutenção de sinalização
toponímica; transporte escolar
Realização de espectáculos e apoio do Cendrev a iniciativas
de animação teatral nas escolas do concelho e ainda
11/02/2011
2011 intervenção em formação teatral(Bonecos de Santo Aleixo; se
7 500,00
o mundo fosse bom o dono morava nele; falar verdade a
mentir;foração
condições de apoio à Banda do Centro Cultural e prestação
21/05/2012
renovável por igual período
21/05/2011
de serviços por esta gratuitamente a eventos do municipío e
renovável
salvo denúncia (sem prazo)
festas do concelho
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Santa Casa da Misericórdia de Alandroal

01/06/2011

01/06/2011 sem data*

Jardim Zoológico e de Aclimação em
portugal, SA

02/06/2011

28/05/2011

08/06/2011

08/06/2012
08/06/2011
renovável*

14/06/2011

14/06/2011 sem data

28/06/2011
PORTANTA - Associação de Arqueologia Ibérica

28/06/2011 sem data

28/05/2013 entradas a 501 visitantes pelo preço unitário de 9€

Banco Espírito Santo
Agrupamento Vertical de Alandroal

Associação dos Bombeiros Voluntários
de Alandroal
Banco Comercial Português, SA
S.O.I.R. Joaquim António de Aguiar
Agrupamento Vertical de Escolas de
Alandroal
Cruz Vermelha Portuguesa
Direcção Regional de Educação do
Alentejo

07/07/2011

07/07/2011

20% das despesas elegíveis
Parceria para a candidatura "Adaptação do Edifício da Antiga
*vigora até 1 a 5 anos após a
Unidade de Apoio Integrada à valencia de Lar de Idosos"
conclusão da operação

07/07/2012
renovável

Implementação de uma linha de crédito pelo BES com
*renovável por igual período
finalidade de apoiar a criação/implementação de negócios de
salvo renúncia aviso prévio de
pessoas singulares e colectivas na área de actuação do
30 dias
Município
Normas de funcionamento, utilização e gestão do campo de
jogos da EBDLS
dar provimento ao projecto " Gentes do Endovélico" para
1800
realização de uma escavação arqueológica na "Rocha da
+
Mina"
almoço e alojamento
Atribuição de subsídio à Associação para garantir o equilibrio
financeiro + garantir o abasteciemtno de água + cooperação
com o gabinete de protecção civil + outras acções

estabelecer os principios de cooperação mútua para
23/07/2013 identificação, apoio e desenvolvimento de projectos de
criação de micro-empresas e auto-emprego
27/07/2011 ??
??
Programa de actividades para 2011 no âmbito do FIKE
Programa de generalização do ensino do inglês nos 3.º e 4.º
ano
27/07/2011
anos do 1.º Ciclo e outras actividades de enriqueciemtno
2011/2012
curricular
11/08/2012
11/08/2011?? 11/08/2011?
Serviço de Teleassistência da CVP no concelho
renovável
22/07/2011

sem data

Instituto de Segurança Social, IP

12/08/2011

CIMAC / CM Borba / CM Estremoz / CM
Évora / CM Mourão / CM Portel / CM
Redondo / CM Reguengos / CM Viana
do Alentejo / CM Vila Viçosa / GNR / PSP
/ Centro Distrital de Segurança Social de
Évora

30/08/2011

4509

12 600,00

23/07/2011

01/09/2011
12/08/2011

no prazo de
27 meses

5875
revoga o protocolo assinado
em 11/08/2010
renovável salvo renúncia aviso
prévio de 90 dias

31/08/2012 Acordo para o Pré -Escolar
12/08/2012
renovável

Programa Conforto Habitacional para Pessoas Idosas condições em que há lugar à qualificação habitacional nos
termos do programa.

sem data

Criação dos Gabinetes Locais de Segurança

12 000,00
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Agrupamento Vertical de Alandroal

ano
2011/2012

01/09/2011
12/09/2011

12/09/2011 *

Caixa Geral de Depósitos

12/09/2011

12/09/2011

Santa Casa da Misericórdia de Alandroal

21/09/2011

21/09/2011 *

Associação de Fuzileiros - Delegação de
Juromenha

21/09/2011

21/09/2011

Agrupamento Vertical de Alandroal
12/09/2012
renovável

21-09-2016
renovável*

Turismo do Alentrejo, ERT

27/09/2011

27/09/2011 *

Univerdade de Évora

03/10/2011

03/10/2011

03/10/2012
renovável

Caixa Geral de Depósitos

27/10/2011

27/10/2011

27/10/2012
renovável

Univerdade de Évora

22/12/2011

22/12/2011 ??

Comparticipação da Câmara no material de desgaste dos
jardins de infância e escolas básicas do 1.º ciclo

15 000,00

*enquanto durar o apoio
Participação da câmara nas refeições escolares dos alunos do
dinanceiro do ME salvo
1.º ciclo do ensino básico
denuncia com 90 dias
*renovável por igual período
fixar condições especiais na prestação de determinados
salvo renúncia aviso prévio de
serviços financeiros
30 dias
*vigora pelo período dos
Contratos Locais de
Estabelece as condições de funcionamento da Oficina Móvil
Desenvolvimento, salvo
denúncia com 30 dias
Cedência a título precário, de 1 divisão do prédio
*renovável por igual período
denominado Antigo Posto da Guarda Fiscal, sito no Largo do salvo renúncia aviso prévio de
Posto, em Juromenha, artigo 104
3 meses
Rede de Centros de Acolhimento Turístico - Chaves do
Alentejo

*em vigor durante o período
temporal de programação
financeira do investimento
candidatado e aprovado

*renovável por igual período
Realização de Estágios dos alunos/licenciados/mestrandos da
salvo renúncia aviso prévio de
EU na CMA
60 dias
*renovável por igual período
Regras do Crédito de Vencimentos
salvo renúncia aviso prévio de
60 dias
Informação para cosntrução e actualização de conteúdos d
einfra-estrutura geográfica de dados sobre a oferta turística,
no âmbito do Projecto Observatório Regional d eTurismo do
Alentejo (ORTA)

