REGISTO DE PROTOCOLOS CELEBRADOS PELO MUNICÍPIO DE ALANDROAL

Entidade

Junta de Freguesia de Alandroal

Junta de Freguesia de Santiago Maior

Junta de Freguesia de Juromenha

Data
assinatura

Data
início

Data fim

Objecto Protocolo

Observações

25/02/2013 01/01/2013

pequenas obras de conservação;conservação e reparação de
valetas, bermas e caminhos;conservação e reparação de
equipamentos propriedade do município, designadamente
8.205,00 (transferência de
equipamentos culturais, desportivos escolas e
31/12/2013
estabelecimentos de educação pré-escolar, jardins de infância; competências)
conservação de jardins e outros espaços
ajardinados;conservação e limpeza de arruamentos;colocação
e manutenção de sinalização toponímica

25/02/2013 01/01/2013

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
25.200,00 (transferência de
31/12/2013 estabelecimentos de educação pré-escolar, jardins de infância competências)
e posto da GNR; conservação de jardins e outros espaços
20.000,00 (trasporte escolar)
ajardinados, e largo da liberdade em Aldeia de
Pias;conservação e limpeza de arruamentos;colocação e
manutenção de sinalização toponímica; transporte escolar

25/02/2013 01/01/2013

pequenas obras de conservação;conservação e reparação de
valetas, bermas e caminhos;conservação e reparação de
equipamentos propriedade do município, designadamente
8.165,00 (transferência de
equipamentos culturais, desportivos escolas e
31/12/2013
estabelecimentos de educação pré-escolar, jardins de infância; competências)
conservação de jardins e outros espaços
ajardinados;conservação e limpeza de arruamentos;colocação
e manutenção de sinalização toponímica
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Junta de Freguesia de São Brás dos
Matos - Mina do Bugalho

Junta de Freguesia de Capelins Santo António

Centro Cultural de Alandroal

Lar e Centro de Dia Cantinho Amigo
de Santiago Maior

Sociedade Portuguesa de Autores

25/02/2013 01/01/2013

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
14.345,00 (transferência de
31/12/2013 estabelecimentos de educação pré-escolar, jardins de infância
competências)
e posto da GNR; conservação de jardins e outros espaços
ajardinados, e largo da liberdade em Aldeia de
Pias;conservação e limpeza de arruamentos;colocação e
manutenção de sinalização toponímica;

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
25/02/2013 01/01/2013 31/12/2013 estabelecimentos de educação pré-escolar, jardins de infância
e posto da GNR; conservação de jardins e outros espaços
ajardinados, e largo da liberdade em Aldeia de
Pias;conservação e limpeza de arruamentos;colocação e
manutenção de sinalização toponímica; transporte escolar
condições de apoio à Banda do Centro Cultural e prestação de
23/01/2014
serviços por esta gratuitamente a eventos do municipío e
23/01/2013 23/01/2013 prorrogável* festas do concelho

17.038,00 (transferência de
competências)
5.162,00 (trasporte escolar)

*prorrogável por igual período
salvo denuncia

25/01/2013

25/01/2014
25/01/2013 prorrogável*

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

06/02/2013

31-12-2013*
01/01/2012 renovável

termos da obtenção de autorização e definição dos valores de
direitos de autor a pagar pela câmara para os eventos q realiza * renovável por igual período

Ayuntamiento de Olivenza

19/02/2013 19/02/2013

Junta de Capelins Santo António
Agrupamento Vertical de
Alandroal

06/03/2013 sem data
abr/13 20/06/2013

Desenvolvimento de projectos e actividades de
interesse público comum e criação de um grupo de
19/02/2016 trabalho
Condições de cedência do edifício do antigo posto da
guarda fiscal de montejuntos (realização de comodato)
Estágio de formação em contexto de trabalho- técnico
26/07/2013 de turismo ambiental e rural

sem data

*prorrogável por igual período
salvo denuncia com 30 dias
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Escola Secundária Conde de
Monsaráz
PORTANTA - Associação de
Arqueologia Ibérica

Associação de Beneficiários do
Lucifécit
Autoridade Nacional de
Protecção Civil e Associação
Humanitária dos Bombeiros de
Alandroal
Partner Hotel, Formação,
Consultoria e Projectos para
Serviços Hoteleiros, Lda delegação de reguengos

sem data

06/05/2013

15/05/2013 sem data

Estágio do curso profissional de técnico de apoio à
24/05/2013 gestão desportiva
sem data

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

20/05/2014
20/05/2013 20/05/2013 renovável

Termos e condições de disponibilização de espaço da
associação para aulas de ginástica da Escola Popular; e
aulas do pré-escolar

31/05/2016
31/05/2013 31/05/2013 renovável*

Condições de contratção e manutenção pela AHBA dos
elementos das Equipas de Intervenção Permanente

11/07/2013

Declaração de intenção de parceria

2750

* renovável por igual período

Centro Cultural de Desportivo de
24/07/2014* Condições de utilização do Posto Médico de Cabeça de
* renovável por igual período
Cabeça de Carneiro
24/07/2013 24/07/2013 renovável
Carneiro e obrigações da CMA
Direcção Geral do Património
Contrato de cedência de peças do santuário do
Cultural
sem data
01/07/2013 31/07/2013 endovélico para exposição de 5/07 a 31/07/2013
24/07/2014* Condições de utilização do Posto Médico de Hortinhas e
* renovável por igual período
Centro Cultural de Hortinhas
obrigações da CMA
24/07/2013 24/07/2013 renovável
Centro Cultural de Ferreira de
29/07/2014* Condições de utilização do Posto Médico de Ferreira de
* renovável por igual período
Capelins
29/07/2013 29/07/2013 renovável
Capelins e obrigações da CMA
Agrupamento de Escolas de
Alandroal
Agrupamento Vertical de
Alandroal
Agrupamento Vertical de
Alandroal

26/09/2013 26/09/2013 sem data

refeições escolares

enquanto durar o apio
financeiro do ME
(no serviço de educação)

Aquisição de material de desgaste para os Jardins de Infância e

26/09/2013 01/09/2013
sem data

26/09/2013

31/07/2014 escolas do 1.º ciclo
sem data

Prémio de Mérito - melhor aluno do ensino secundário
2012/2013

(no serviço de educação)
1.500,00
(no serviço de educação)
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Cedência, a título precário, do prédio denominado "Antiga

Associação Jovem de Santiago
Maior; Desenhar Soluções
Agrupamento de Escolas de
Alandroal
Agrupamento de Escolas de
Alandroal

11/10/2023* Escola Primária de Marmelos" para Instalação e
funcionamento da sede das associações
11/10/2013 11/10/2013 renovável

* renovável por igual período

20/11/2013 26/09/2013 sem data

(no serviço de educação)

20/11/2013 01/09/2013

(no serviço de educação)

Adenda ao protocolo de 26/09/2013 - refeições escolares
Programa de generalização do ensino do inglês nos 3.º e 4.º
anos do 1.º Ciclo e outras actividades de enriquecimento
30/06/2014 curricular

