REGISTO DE PROTOCOLOS CELEBRADOS PELO MUNICÍPIO DE ALANDROAL
Entidade

Junta de Freguesia de Alandroal

Junta de Freguesia Terena

Data
assinatura

Data
início

Data fim

Objecto Protocolo

Observações

29/02/2012 01/01/2012

pequenas obras de conservação;conservação e
reparação de valetas, bermas e caminhos;conservação e
reparação de equipamentos propriedade do município,
designadamente equipamentos culturais, desportivos
8.205,00 (transferência
31/12/2012 escolas e estabelecimentos de educação pré-escolar,
de competências)
jardins de infância; conservação de jardins e outros
espaços ajardinados;conservação e limpeza de
arruamentos;colocação e manutenção de sinalização
toponímica

29/02/2012 01/01/2012

pequenas obras de conservação;conservação e
reparação de valetas, bermas e caminhos;conservação e
reparação de equipamentos propriedade do município,
designadamente equipamentos culturais, desportivos
16.960,00 (transferência
31/12/2012 escolas e estabelecimentos de educação pré-escolar,
de competências)
jardins de infância; conservação de jardins e outros
720,00 (trasporte escolar)
espaços ajardinados, e;conservação e limpeza de
arruamentos;colocação e manutenção de sinalização
toponímica; transporte escolar
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Junta de Freguesia de Santiago
Maior

Junta de Freguesia de São Brás dos
Matos - Mina do Bugalho

Junta de Freguesia de Capelins Santo António

GESAMB - Gestão Ambiental e de
Resíduos EEIM
ARECBA - Agência Regional de
Energia do Centro e Baixo Alentejo

29/02/2012

29/02/2012

29/02/2012

05/01/2012

09/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

01/01/2012

05/01/2012

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,
31/12/2012
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

25.200,00 (transferência
de competências)
20.000,00 (trasporte
escolar)

31/12/2012

pequenas obras de conservação;conservação e reparação de
valetas, bermas e caminhos;conservação e reparação de
equipamentos propriedade do município, designadamente
14.345,00 (transferência de
equipamentos culturais, desportivos escolas e
competências)
estabelecimentos de educação pré-escolar, jardins de infância;
4.450,00 (trasporte escolar)
conservação de jardins e outros espaços
ajardinados;conservação e limpeza de arruamentos;colocação
e manutenção de sinalização toponímica; transporte escolar

31/12/2012

pequenas obras de conservação;conservação e reparação de
valetas, bermas e caminhos;conservação e reparação de
equipamentos propriedade do município, designadamente
17.038,00 (transferência de
equipamentos culturais, desportivos escolas e
competências)
estabelecimentos de educação pré-escolar, jardins de infância;
5.162,00 (trasporte escolar)
conservação de jardins e outros espaços
ajardinados;conservação e limpeza de arruamentos;colocação
e manutenção de sinalização toponímica; transporte escolar

05/01/2017

09/01/2012 12/2012*

Implementação e sustentabilidade de um sistema de gestão
RCD (resíduos de construção e demolição) no município
Projecto ALTERCEXA II "MEDIDAS DE ATENUAÇÃO E
ADAPTAÇÃO ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS ATRAVÉS DA
PROMOÇÃO DE ENERGIAS ALTERNATIVAS NO CENTRO,
ALENTEJO E EXTREMADURA

376 €
*data previsível mas em vigor
pelo tempo de execução do
prjecto
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Direcção Regional de Cultura do
Alentejo

01/02/2012

01/02/2012 sem data

15/02/2013
renovável

*renovável por igual período
Cedência, a título gratuito, de 4 divisões (2 salas sitas no 1.º
salvo renúncia aviso prévio
andar, 1refeitório e WC sitos nos rés do chão) do prédio
de 3 meses (pode ser
denominado "Escola Primária de Alandroal" para Instalação da
rescindido com prazo de 60
Creche Anastácia Franco Carvalho"
dias)

15/02/2012 sem data

sem data

Atribuição de subsídio à Associação para realização das
festividades do carnaval 2012

1 100,00

17/05/2012 sem data

sem data

Prosseguir a caracterização do conjunto arquitectónico
detectado na plataforma inferior, continuando a caracterização
das construções rupestres - Rocha da Mina

2 000,00

Centro Social e Paroquial de
Alandroal

15/02/2012

Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários de Alandroal
PORTANTA - Associação de
Arqueologia Ibérica

15/02/2012

Clube de Caça e Pesca de Juromenha

21/06/2012

21/06/2012

21-06-2022
renovável*

Associação Grupo Amigos de
Juromenha

21/06/2012

21/06/2012

21-06-2022
renovável*

Junta de Freguesia de Santiago
Maior

Junta de Freguesia de N. Sr.ª Loureto
- Juromenha

Salvaguarda, manutenção e valorização do castelo de
Alandroal com vista à criação de condições para a sua plena
fruição pelos habitantes do Alandroal e pelopúblico em geral

21/06/2012

21/06/2012

21/06/2012

21/06/2012

*renovável por igual período
Cedência, a título gratuito, de 2 divisões e parte do logradouro salvo renúncia aviso prévio
do prédio denominado "Escola Primária de Juromenha" para
de 3 meses (pode ser
Instalação e funcionamento da sede social do Clube
rescindido com prazo de 60
dias)
*renovável por igual período
Cedência, a título precário, de 1 divisão independente do
salvo renúncia aviso prévio
prédio denominado "Antigo Posto da Guarda Fiscal" para
de 3 meses (pode ser
Instalação e funcionamento da sede social da Associação
rescindido com prazo de 60
dias)

21/06/2013
renovável*

100,00/mês
*renovável por igual período
salvo renúncia aviso prévio
Instalação e funcionamento do Balcão Único de Santiago Maior
de 3 meses (pode ser
rescindido com prazo de 60
dias)

21/06/2013
renovável*

*renovável por igual período
Cedência, a título gratuito, de 2 divisões e parte do logradouro
salvo renúncia aviso prévio
do prédio denominado "Escola Primária de Juromenha" para
de 3 meses (pode ser
Instalação e funcionamento de uma sala de convívio e uma
rescindido com prazo de 60
horta comunitária
dias)
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21/06/2013
renovável*

Grupo Desportivo Carneirense

21/06/2012

21/06/2012

Junta de Freguesia de Alandroal - N.ª
Sr.ª da Conceição

25/07/2012

25/07/2012 sem data

Direcção Regional de Educação do
Alentejo
Cruz Vermelha Portuguesa
Direcção Regional de Educação do
Alentejo
Agrupamnto Vertical de Alandroal

sem data
11/08/2011??

01/09/2012
11/08/2011?

Cedência, a título gratuito, do prédio denominado "Escola
Primária de Cabeça de Carneiro" para Instalação e
funcionamento da sede social do Grupo
Cedência gratuita de todos os direitos, por parte da Junta de
Freguesia, relativamente ao prédio de que é proprietária com
25 m2, no interior do Castelo de Alandroal

31/08/2013 Acordo para o Pré -Escolar
11/08/2012
renovável

Serviço de Teleassistência da CVP no concelho

Programa de generalização do ensino do inglês nos 3.º e 4.º
22/08/2012
01/09/2012
30/06/2013 anos do 1.º Ciclo e outras actividades de enriquecimento
curricular
Prémio de Mérito - melhor aluno do ensino secundário
27/09/2012 sem data
sem data
2011/2012

Agrupamento de Escolas de
Alandroal

27/09/2012

27/09/2012 sem data

Agrupamento Vertical de Alandroal

27/09/2012

01/09/2012

Direcção Regional de Educação do
Alentejo

24/10/2012

01/09/2012

Centro de Cultura e Recreio de
Aldeia da Venda

09/11/2012

09/11/2012

Associação de Ciclomontanha de
Santiago Maior - Sacaios BTT

09/11/2012

09/11/2012

*renovável por igual período
salvo renúncia aviso prévio
de 3 meses (pode ser
rescindido com prazo de 60
dias)

Refeições Escolares

(no serviço de educação)
renovável salvo renúncia
aviso prévio de 90 dias
revoga o acordo de
27/07/2011
500
enquanto durar o apoio
financeiro do ME

Aquisição de material de desgaste para os Jardins de Infância e
15 000,00
escolas do 1.º ciclo
Programa de generalização do ensino do inglês nos 3.º e 4.º
revoga o acordo de
30/06/2013 anos do 1.º Ciclo e outras actividades de enriquecimento
22/08/2012
curricular
*renovável por igual período
Cedência, a título gratuito, do prédio denominado "Casa dos
salvo renúncia aviso prévio
09/11/2022 Professores", em Aldeia da venda para Instalação e
de 3 meses (pode ser
funcionamento de um centro de formação
rescindido com prazo de 60
dias)
*renovável por igual período
Cedência, a título gratuito, algumas divisões do prédio
salvo renúncia aviso prévio
09/11/2022 denominado "Escola Primária de Casas Novas de Mares", para de 3 meses (pode ser
Instalação e funcionamento da sede da Associação
rescindido com prazo de 60
dias)
31/07/2013
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*renovável por igual período
Cedência, a título gratuito, o prédio denominado "Escola
salvo renúncia aviso prévio
09/11/2012
09/11/2022 Primária de Aldeia da Venda" para Instalação e funcionamento de 3 meses (pode ser
da sede da associação
rescindido com prazo de 60
dias)
*renovável por igual período
Cedência, a título gratuito, algumas divisões do prédio
salvo renúncia aviso prévio
09/11/2012
09/11/2022 denominado "Escola Primária de Casas Novas de Mares" para de 3 meses (pode ser
Instalação e funcionamento da sede da associação
rescindido com prazo de 60
dias)
* até ao final do projecto
"aldeias ribeirinhas de
30/11/2012 sem data*
Implementação do Projecto "Aldeias Ribeirinhas de Alqueva "
alqueva"
2.720,00/trimestre

Centro de Cultura e
RecreioAssociação de Caça e Pesca
de Aldeia da Venda

09/11/2012

Associação Cultural e Recreativa
Casanovense

09/11/2012

ATMTGLA; CM Moura; CM Mourão;
CM Portel; CM Reguengos de
Monsaráz

30/11/2012

Rodoviária do Alentejo, SA

17/12/2012

17/12/2012 2012/2013

Para passagem dos sutocarros nas entradas de manhã e nas
20,00/dia (úteis)+ iva
saídas da tarde junto à escola EB1 Diogo Lopes de Sequeira, na * protocolo no serviço
Tapada da Alfarrobeira, no período escolar (dias úteis)
educação

Universidade de lisboa - Faculdade
de Belas -Artes

20/12/2012

01/01/2013

Adenda ao contrato de 02/12/2010 - Carta Arqueológica do
Alandroal

Realização de espectáculos e apoio do Cendrev a
04/07/1905 iniciativas de animação teatral nas escolas do concelho e
ainda intervenção em formação teatral

Centro Dramático de Évora

28/12/2012
PEUGEOT - Motorex Comércio de
Automóveis, Lda.
sem data

31/12/2014

sem data

Protocolo de fornecimento para colaboradores do
31/12/2013 Município de Alandroal

15 000,00

7 500

