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NR Data Tipo En,dade Finalidade
Renda Transferência

Observações
Valor Periodicidade Valor Periodicidade

16/2014 2/4/14 Protocolo Assimagra	  -‐	  Assoc.	  P.	  Industriais	  Márm.,	  Granitos.	  E	  Afins Inst.	  Delegação 268,17 Mensal 0,00	  €

.../2014 2/25/14 Direito	  de	  SuperJcie Junta	  de	  Freguesia	  de	  Casal	  de	  Cambra Construção	  de	  cemitério 643,57 Anual 0,00	  €

28/2014 3/14/14 Protocolo Junta	  de	  Freguesia	  de	  Casal	  de	  Cambra Gestão	  e	  Conservação	  de	  Espaços	  Públicos	  (Protocolo	  de	  delegação	  de	  competências) 0,00 204	  960,24	  € Anual

34/2014 3/14/14 Protocolo União	  das	  freguesias	  	  de	  Cacém	  e	  São	  Marcos Gestão	  e	  Conservação	  de	  Espaços	  Públicos	  (Protocolo	  de	  delegação	  de	  competências) 0,00 738	  600,94	  € Anual

26/2014 3/14/14 Protocolo Junta	  de	  Freguesia	  de	  Algueirão	  Mem	  MarYns Gestão	  e	  Conservação	  de	  Espaços	  Públicos	  (Protocolo	  de	  delegação	  de	  competências) 0,00 450	  076,23	  € Anual

32/2014 3/14/14 Protocolo União	  das	  Freguesias	  de	  S.	  João	  das	  Lampas	  e	  Terrugem Gestão	  e	  Conservação	  de	  Espaços	  Públicos	  (Protocolo	  de	  delegação	  de	  competências) 0,00 150	  998,05	  € Anual

29/2014 3/14/14 Protocolo Junta	  de	  Freguesia	  de	  Colares Gestão	  e	  Conservação	  de	  Espaços	  Públicos	  (Protocolo	  de	  delegação	  de	  competências) 0,00 63	  466,98	  € Anual

33/2014 3/14/14 Protocolo União	  de	  Freguesias	  de	  Sintra	  (St.ª	  Maria,	  MarYnho	  e	  Pedro) Gestão	  e	  Conservação	  de	  Espaços	  Públicos	  (Protocolo	  de	  delegação	  de	  competências) 0,00 332	  858,21	  € Anual

35/2014 3/14/14 Protocolo União	  de	  freguesias	  de	  Agualva	  e	  Mira	  Sintra Gestão	  e	  Conservação	  de	  Espaços	  Públicos	  (Protocolo	  de	  delegação	  de	  competências) 0,00 378	  838,70	  € Anual

37/2014 3/14/14 Protocolo União	  das	  Freguesias	  de	  Queluz	  e	  Belas Gestão	  e	  Conservação	  de	  Espaços	  Públicos	  (Protocolo	  de	  delegação	  de	  competências) 0,00 812	  403,19	  € Anual

27/2014 3/14/14 Protocolo União	  das	  Freguesias	  de	  Almargem,	  P.	  Pinheiro	  e	  Montelavar Gestão	  e	  Conservação	  de	  Espaços	  Públicos	  (Protocolo	  de	  delegação	  de	  competências) 0,00 75	  201,30	  € Anual

30/2014 3/14/14 Protocolo União	  das	  Freguesias	  de	  Massamá	  e	  Monte	  Abraão Gestão	  e	  Conservação	  de	  Espaços	  Públicos	  (Protocolo	  de	  delegação	  de	  competências) 0,00 821	  147,70	  € Anual

31/2014 3/14/14 Protocolo Junta	  de	  Freguesia	  de	  Rio	  de	  Mouro Gestão	  e	  Conservação	  de	  Espaços	  Públicos	  (Protocolo	  de	  delegação	  de	  competências) 0,00 558	  169,51	  € Anual

.../2014 4/14/14 Direito	  de	  SuperJcie Assoc.	  de	  	  Reformados	  Pensionistas	  e	  Idosos	  de	  Rio	  Mouro	   Equipamento	  social 0,00	  € 0,00	  €

46/2014 4/22/14 Protocolo Comunidade	  Islâmica	  da	  Tapada	  das	  Mercês Social 70,20 Mensal 0,00	  €

57/2014 6/12/14 Protocolo Associação	  Juvenil	  Rostos	  Cobertos Sede	  da	  Assoc. 37,50 Mensal 0,00	  €

68/2014 7/18/14 Protocolo Assoc.	  Ref.	  Pensionistas	  e	  Idosos	  de	  Covas	  de	  Ferro Social 61,50 Mensal 0,00	  €

265/2014 8/22/14 Protocolo Associação	  Waldorf	  de	  Sintra Social 500 Mensal 0,00	  €

309/2014 10/7/14 Protocolo Banda	  dos	  Bombeiros	  Voluntários	  de	  Colares Cultural 61,50 Mensal 0,00	  €

107/2014 10/20/14 Protocolo União	  de	  Freguesias	  de	  Massamá	  e	  Monte	  Abraão Social 80,00 Mensal 0,00	  €

108/2014 10/20/14 Protocolo União	  de	  Freguesias	  de	  Massamá	  e	  Monte	  Abraão Social/EducaYva 100,00 Mensal 0,00	  €

344/2014 11/18/14 Protocolo Contributo	  -‐	  Associação	  de	  Apoio	  à	  Criança	  e	  ao	  Jovem Social 100 Mensal 0,00	  €

.../2014 12/12/14 Direito	  de	  SuperJcie Associação	  de	  Reformados	  P.	  e	  Idosos	  da	  Abrunheira Social 107,36 Anual 0,00	  €

2/2015 1/14/15 Protocolo União	  das	  Freguesias	  de	  Almargem,	  P.	  Pinheiro	  e	  Montelavar Instalação	  de	  Espaço	  Jovem 0,00	  € 0,00	  €

3/2015 1/15/15 Protocolo Associação	  de	  Moradores	  do	  Bairro	  1º	  de	  Maio Instalação	  da	  sede 50,00 Mensal 0,00	  €

32/2015 2/19/15 Auto	  de	  Cedência Junta	  de	  Freguesia	  de	  Rio	  de	  Mouro Instalação	  de	  um	  Parque	  InfanYl 0,00 0,00	  €

33/2015 2/19/15 Cedência	  de	  UYlização Centro	  Social	  da	  Sagrada	  Família,	  I.P.S.S.	   Implementação	  de	  Serviço	  de	  Fisioterapia 65,00 Mensal 0,00	  €

34/2015 2/19/15 Cedência	  de	  UYlização Centro	  Social	  da	  Sagrada	  Família,	  I.P.S.S.	   CanYna	  Social 150,00 Mensal 0,00	  €

35/2015 2/19/15 Cedência	  de	  UYlização Centro	  Social	  da	  Sagrada	  Família,	  I.P.S.S.	   Lavandaria	  Social 35,00 Mensal 0,00	  €

54/2015 4/1/15 Arrendamento Fundação	  Cultursintra Sede	  e	  iniciaYvas	  de	  caráter	  cultural	  -‐	  Quinta	  da	  Regaleira 30	  000,00 Mensal 0,00	  €

77/2015 4/15/15 Arrendamento EMES,	  Empresa	  de	  Estacionamento	  de	  Sintra,	  E.M.,	  S.A. Parque	  público	  de	  estacionamento	  coberto	  de	  viaturas	  ligeiras 650,00 Mensal 0,00	  €

35/2015 4/15/15 Protocolo SEAcoop	  -‐	  Agência	  de	  Empreendedores	  Sociais Criação	  de	  Emprego 0,00	  € 50	  000,00	  € Duas	  transferências	  únicas	  de	  25.000€	  cada

36/2015 4/20/15 Cedência	  de	  UYlização Infantário	  do	  Povo	  de	  Massamá Creche	  e	  Jardim	  de	  Infância	   0,00 0,00	  €

102/2015 5/6/15 Cedência	  de	  UYlização Grupo	  Motard	  Foge	  com	  Elas Armazém,	  reuniões	  e	  ponto	  de	  encontro	  dos	  sócios 40,00 Mensal 0,00	  €

101/2015 5/6/15 Arrendamento União	  das	  Freguesias	  de	  São	  João	  das	  Lampas	  e	  Terrugem Instalação	  de	  Serviços 30,00 Mensal 0,00	  €
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115/2015 5/14/15 Cedência	  de	  UYlização Sociedade	  Filarmónica	  Nossa	  Senhora	  da	  Fé	  do	  Monte	  Abraão Sede	  social	  e	  ensino	  de	  música	  (teórica	  e	  práYca	  instrumental) 50,00 Mensal 0,00	  €

.../2015 5/18/15 Alteração	  Direito	  de	  SuperJcie Comunidade	  Cristã	  do	  Algueirão Construção	  de	  equipamento	  religioso	  e	  social 312,86 Anual 0,00	  €

126/2015 5/22/15 Cedência	  de	  UYlização Freguesia	  de	  Colares Instalação	  de	  serviços 50,00 Mensal 0,00	  €

58/2015 6/1/15 Protocolo Associação	  de	  Turismo	  de	  Lisboa Posto	  de	  Turismo	  e	  Museu 1	  000,00 Mensal 0,00	  €

60/2015 6/4/15 Protocolo Associação	  Acta	  Diurna Museu	  dos	  Media	  e	  do	  Jornalismo 650,00 Mensal 0,00	  €

61/2015 6/15/15 Protocolo Associação	  Centro	  Cultural	  Kobayashi Ações	  de	  caráter	  cultura,	  educaYvo,	  desporYvo	  -‐	  Pavilhão	  do	  Japão 100,00 Mensal 0,00	  €

.../2015 6/22/15 Direito	  de	  SuperJcie Associação	  Humanitária	  dos	  Bombeiros	  V.	  de	  Algueirão	  M.	  M.	   Ampliação	  do	  quartel/sede	  da	  associação 0,00 0,00	  €

154/2015 6/30/15 Cedência	  de	  UYlização Associação	  de	  Surdos	  do	  Concelho	  de	  Sintra Instalação	  da	  sede	  e	  desenvolvimentos	  das	  suas	  aYvidades 50,00 Mensal 0,00	  €

189/2015 7/17/15 Protocolo Junta	  de	  Freguesia	  da	  União	  das	  Freguesias	  do	  Cacém	  e	  São	  Marcos Gestão,	  Conservação	  e	  Manutenção	  de	  Equipamentos	  (Protocolo	  de	  delegação	  de	  competências) 0,00 30	  000,00	  €

190/2015 7/17/15 Protocolo Junta	  de	  Freguesia	  da	  União	  das	  Freguesias	  do	  Cacém	  e	  São	  Marcos Gestão,	  Conservação	  e	  Manutenção	  de	  Equipamentos	  (Protocolo	  de	  delegação	  de	  competências) 0,00 20	  000,00	  €

151/2015 7/25/15 Cedência	  de	  UYlização Associação	  Waldorf	  de	  Sintra Social	  -‐	  Ensino,	  formação	  e	  cultura 250,00 Mensal 0,00	  € Alteração	  ao	  Protocolo	  265/2014	  de	  22-‐08-‐2014

205/2015 8/17/15 Cessão	  da	  Posição	  Contratual	  no	  Protocolo Centro	  Social	  Paroquial	  de	  Algueirão	  Mem-‐MarYns	  Mercês Instalação	  e	  funcionamento	  de	  serviço	  de	  atendimento	  e	  apoio	  à	  população. 0,00 0,00	  €

101/2015 8/26/15 Protocolo Moto	  Clube	  de	  Sintra Instalação	  do	  museu	  de	  motas	  anYgas	  e	  sede 240,00	  € Mensal 0,00	  €

102/2015 8/26/15 Protocolo Assoc.	  Danças	  com	  História Armazenamento	  do	  guarda-‐roupa	  e	  práYca	  de	  dança 60,00 Mensal 0,00	  €

103/2015 8/26/15 Protocolo bYfurcação	  -‐	  Associação	  Cultural	  e	  Juvenil Realização	  de	  aYvidades	  na	  área	  do	  teatro 170,00	  € Mensal 0,00	  €

228/2015 9/17/15 Protocolo União	  de	  Freguesias	  de	  Agualva	  e	  Mira	  Sintra Gestão,	  Conservação	  e	  Manutenção	  de	  Equipamentos	  (Protocolo	  de	  delegação	  de	  competências) 0,00	  € -‐ 20	  000,00	  € Anual Duas	  tranches	  de	  10.000,00	  €	  em	  Julho	  e	  Dezembro

127/2015 10/1/15 Protocolo	  de	  Cooperação SMAS	  -‐	  Serviços	  Municipalizados	  de	  Água	  e	  Saneamento	  de	  Sintra Cooperação	  com	  os	  serviços	  dos	  SMAS	  nos	  Espaços	  e	  Lojas	  do	  Cidadão	   100,00	  € Mensal 0,00	  € -‐ O	  valor	  mensal	  é	  acrescido	  de	  2,00	  €	  por	  cada	  
atendimento	  efetuado	  pelos	  Trabalhadores	  da	  CMS

130/2015 11/23/15 Protocolo	  de	  Cedência	  de	  UYlização União	  de	  Freguesias	  de	  Queluz	  e	  Belas Desenvolvimento	  de	  Projetos	  no	  Jardim	  Conde	  de	  Almeida	  Araújo 50,00	  € Mensal 0,00	  € -‐ -‐

357/2015 12/9/15 Contrato	  de	  Cedência	  de	  UYlização Associação	  dos	  Filhos	  e	  Amigos	  de	  Farim	  Cumusse Instalação	  da	  sede	  e	  desenvolvimentos	  das	  suas	  aYvidades 50,00	  € Mensal 0,00	  € -‐ -‐

363/2015 12/11/15 Contrato	  de	  Cedência	  de	  UYlização CECD	  -‐	  Centro	  de	  Educação	  para	  o	  Cidadão	  Deficiente Instalação	  de	  serviços	  de	  apoio	  ao	  emprego	  dos	  colaboradores	  com	  deficiência	  (grupos	  da	  jardinagem	  
e	  lavandaria)

300,00	  € Mensal 0,00	  € -‐ -‐

12/2016 1/19/16 Contrato	  de	  Arrendamento Nosso	  Prego,	  Lda Instalação	  e	  funcionamento	  de	  um	  estabelecimento	  de	  restauração 700,00	  € Mensal 0,00	  € -‐ -‐

17/2016 1/26/16 Protocolo	  de	  Cedência	  de	  UYlização Voando	  em	  Cynthia	  -‐	  Associação	  Cultural Desenvolvimento	  de	  aYvidades	  culturais	  e	  artsYcas 62,00	  € Mensal 0,00	  € -‐ -‐

19/2016 1/27/16 Protocolo Vimeca	  Transportes	  	  (bilheteiras)	  -‐	  Terminal	  do	  Cacém	   Gestão	  da	  bilheteira 100,00	  € Mensal 0,00	  € -‐ -‐

113/2016 3/3/16 Contrato	  de	  Arrendamento Oliveiras,	  S.A. Implantação	  de	  estaleiro	  e	  estruturas	  de	  apoio	  à	  empreitada	  adjudicada	  pelos	  SMAS	  de	  Sintra 350,00	  € Mensal 0,00	  € -‐ -‐

…/2016 3/3/16 Direito	  de	  SuperJcie Centro	  Social	  Paroquial	  de	  Casal	  de	  Cambra Construção	  do	  Centro	  Social	  Paroquial	  de	  Santa	  Marta	  do	  Casal	  de	  Cambra 425,71	  € Anual 0,00	  € -‐ -‐

50/2016 3/22/16 Protocolo	  de	  Cedência	  de	  UYlização Centro	  de	  Convivio	  de	  Reformados	  Pensionistas	  e	  Idosos	  de	  Anços Desenvolvimento	  de	  projetos 60,00	  € Mensal 0,00	  € -‐ -‐

394/2016 5/25/16 Protocolo	  de	  Cedência	  de	  UYlização Associação	  Internacional	  Cristo	  Reina PráYca	  de	  aYvidades	  religiosas 50,00	  € Mensal 0,00	  € -‐ -‐

…/2016 6/20/16 ExYnção	  de	  Direito	  de	  SuperJcie Conservatório	  de	  Música	  de	  Sintra	  Associação	  de	  Música	  e	  Dança	  	  	  	  	  	  	   Desenvolvimento	  de	  aYvidades	  no	  âmbito	  do	  seu	  objeto	  social. 0,00	  € -‐ 0,00	  € -‐ EdiJcio	  2

…/2016 6/20/16 Alteração	  Direito	  de	  SuperJcie Associação	  de	  Reformados,	  Pensionistas	  e	  Idosos	  os	  Sabuguenses Construção	  de	  equipamento	  de	  apoio	  à	  pupulação	  sénior 260,75	  € Anual 0,00	  € -‐ -‐

81/2016 7/14/16 Protocolo	  de	  Cedência	  de	  UYlização J.F.Rio	  de	  Mouro Armazenagem	  e	  distribuição	  de	  produtos	  alimentares	  no	  âmbito	  do	  apoio	  à	  população	  carenciada	  da	  
freguesia.

115,38	  € Mensal 0,00	  € -‐ -‐

83/2016 7/21/16 Protocolo	  de	  Cedência	  Precária	  de	  UYlização União	  de	  Freguesias	  de	  Almargem	  do	  Bispo,	  Pero	  Pinheiro	  e	  Montelavar Cedência	  de	  parcela	  de	  terreno	  desYnada	  à	  instalação	  de	  infraestruturas	  de	  suporte	  de	  estações	  de	  
radiocomunicações.

1	  800,00	  € Anual 0,00	  € -‐ -‐

601/2016 9/1/16 Contrato	  de	  Arrendamento Nuno	  João	  Rebocho	  Cordeiro Instalação	  de	  máquinas	  de	  venda	  automáYca	  de	  fornecimento	  de	  bebidas	  e	  produtos	  alimentares	  em	  8	  
imóveis.

1	  170,00	  € Mensal 0,00	  € -‐ -‐

650/2016 10/3/16 Contrato	  de	  Arrendamento EMES-‐	  Empresa	  Municipal	  de	  Estacionamento	  de	  Sintra Parque	  público	  de	  estacionamento	  de	  viaturas	  ligeiras	  à	  superJcie. 1	  500,00	  € Mensal 0,00	  € -‐ -‐

…/2016 10/12/16 Protocolo ARSLVT	  -‐	  Admin.	  Regional	  de	  Saúde	  de	  Lisboa	  e	  Vale	  do	  Tejo,	  I.P.	   Instalação	  da	  Unidade	  de	  Saúde	  de	  Sintra 0,00	  € -‐ 0,00	  €

855-‐P/2016 10/17/16 Contrato	  de	  Arrendamento Crepitante Gestão	  do	  espaço	  de	  restaurante. 2	  200,00	  € Mensal 0,00	  € -‐ Ao	  valor	  da	  renda	  acresce	  60€	  +	  iva	  (custos	  de	  água),	  
800	  +	  iva	  (custos	  de	  energia)	  e	  91,88	  +	  iva	  (manutenção	  
de	  jardim).

719/2016 12/5/16 Protocolo	  de	  Cedência	  de	  UYlização PROBEM Instalação	  de	  um	  Centro	  de	  Dia	  e	  prestação	  de	  Serviço	  de	  Apoio	  Domiciliário. 142,00	  € Mensal 0,00	  € -‐ -‐
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155/2016 12/12/16 Protocolo	  de	  Cedência	  de	  UYlização	  Precária APECACO Desenvolvimento	  de	  aYvidades	  no	  âmbito	  do	  seu	  objeto	  social. 75,00	  € Mensal 0,00	  € -‐ -‐

23/2017 1/24/17 Contrato	  de	  Cedência	  de	  UYlização Ass	  Filhos	  Amigos	  Bula	  Diaspora Sede	  para	  desenvolvimentos	  de	  aYvidades	  no	  âmbito	  dos	  seus	  estatutos. 50,00	  € Mensal 0,00	  € -‐ -‐

47/2017 2/2/17 Contrato	  de	  Cedência	  de	  UYlização Casa	  Seis Instalação	  de	  um	  CAFAP	  -‐	  Centro	  de	  Apoio	  Familiar	  e	  Aconselhamento	  Parental	  -‐	  Entre	  Casas. 67,50	  € Mensal 0,00	  € -‐ -‐

.../2017 3/6/17 Direito	  de	  SuperJcie Assoc.	  Jardins	  Escolas	  João	  de	  	  Deus	   Instalação	  de	  um	  equipamento	  de	  apoio	  à	  infância	  e	  ensino	  e	  desenvolvimento	  de	  aYvidades	  no	  
âmbito	  dos	  seus	  estatutos.

500,00	  € Mensal 0,00	  € -‐ -‐

43/2017 3/7/17 Protocolo	  de	  Cedência	  de	  UYlização	  Precária Motoclube	  de	  Rio	  de	  Mouro	  	  	  Rockonwheels Desenvolvimento	  de	  aYvidades	  no	  âmbito	  do	  seu	  objeto	  social. 100,00	  € Mensal 0,00	  € -‐ -‐

47/2017 3/10/17 Protocolo	  de	  Cedência	  de	  UYlização PROATLANTICO	  	  	  	  	  	  Assoc.	  	  Juvenil Desenvolvimento	  de	  aYvidades	  culturais	  e	  artsYcas. 105,00	  € Mensal 0,00	  € -‐ -‐

.../2017 3/20/17 ExYnção	  de	  Direito	  de	  SuperJcie EDUCA Terreno	  para	  construção. 0,00	  € -‐ 0,00	  € -‐ -‐

146/2017 3/28/17 Direito	  de	  SuperJcie Soc.Rec.Desp	  Aruilense Legalização	  das	  construções	  existentes	  onde	  funciona	  a	  sede	  da	  associação. 600,00	  € Anual 0,00	  € -‐ -‐

52/2017 4/7/17 Protocolo	  de	  Cedência	  Precária	  de	  UYlização União	  Freguesias	  Queluz	  e	  Belas Desenvolvimento	  de	  aYvidades	  de	  carater	  social. 125,00	  € Mensal 0,00	  € -‐ -‐

55/2017 4/18/17 Protocolo	  de	  Cedência	  de	  UYlização	  Precária Musgo	  Amarelo Desenvolvimento	  de	  aYvidades	  no	  âmbito	  do	  seu	  objeto	  social. 150,00	  € Mensal 0,00	  € -‐ -‐

215/2017 5/22/17 Contrato	  de	  Arrendamento	  Não	  Habitacional Rodolfo	  Manuel	  Baleia AYvidade	  de	  cafetaria. 50,00	  € Mensal 0,00	  € -‐ -‐

225/2017 5/25/17 Contrato	  de	  Arrendamento	  Não	  Habitacional Telmo	  Manuel	  Alegre AYvidade	  de	  massagens,	  estéYca,	  consultório	  de	  nutrição,	  fisioterapia	  ou	  outra	  valência	  de	  saúde	  e	  
bem-‐estar.

250,00	  € Mensal 0,00	  € -‐ -‐

…/2017 5/31/17 Acordo	  de	  Incubação Nuno	  Henrique	  Silva Funcionamento	  da	  Micro-‐Loja	  N.º	  17	  -‐	  espaço	  da	  Startlab	  Agualva-‐Cacém 15,00	  € Mensal 0,00	  € -‐ -‐

…/2017 5/31/17 Acordo	  de	  Incubação Tiago	  Jorge	  André Funcionamento	  da	  Micro-‐Loja	  N.º	  17	  -‐	  espaço	  da	  Startlab	  Agualva-‐Cacém 15,00	  € Mensal 0,00	  € -‐ -‐

…/2017 5/31/17 Acordo	  de	  Incubação Carlos	  Henrique	  Rosa Funcionamento	  da	  Micro-‐Loja	  N.º	  18	  -‐	  espaço	  da	  Startlab	  Agualva-‐Cacém 30,00	  € Mensal 0,00	  € -‐ -‐

…/2017 5/31/17 Acordo	  de	  Incubação Paulo	  Miguel	  Vieira	  Leitoguinho Funcionamento	  da	  Micro-‐Loja	  N.º	  22	  -‐	  espaço	  da	  Startlab	  Agualva-‐Cacém 30,00	  € Mensal 0,00	  € -‐ -‐

…/2017 5/31/17 Acordo	  de	  Incubação Susana	  Isabel	  Rocha Funcionamento	  da	  Micro-‐Loja	  N.º	  24	  -‐	  espaço	  da	  Startlab	  Agualva-‐Cacém 30,00	  € Mensal 0,00	  € -‐ -‐

…/2017 5/31/17 Acordo	  de	  Incubação Ana	  Lúcia	  Vaz Funcionamento	  da	  Micro-‐Loja	  N.º	  25	  -‐	  espaço	  da	  Startlab	  Agualva-‐Cacém 30,00	  € Mensal 0,00	  € -‐ -‐

…/2017 5/31/17 Acordo	  de	  Incubação Fernanda	  Paula	  Dias Funcionamento	  da	  Micro-‐Loja	  N.º	  28	  -‐	  espaço	  da	  Startlab	  Agualva-‐Cacém 30,00	  € Mensal 0,00	  € -‐ -‐

…/2017 5/31/17 Acordo	  de	  Incubação Helena	  Ragageles Funcionamento	  da	  Micro-‐Loja	  N.º	  29	  -‐	  espaço	  da	  Startlab	  Agualva-‐Cacém 30,00	  € Mensal 0,00	  € -‐ -‐

…/2017 6/7/17 Protocolo Reflexo	  Ass.	  Cult.	  e	  Teatral Projeto	  "Casa	  Assombrada"	  -‐	  Casa	  dos	  Magistrados 0,00	  € -‐ 0,00	  €

…/2017 6/7/17 Protocolo Byfurcação	  Associação	  Cultural AYvidades	  de	  teatro. 0,00	  € -‐ 0,00	  €

71/2017 6/8/17 Protocolo	  de	  Cedência	  de	  UYlização Monte	  Kuarma	  -‐	  Ass	  Portuguesa	  Reiki Desenvolvimento	  de	  aYvidades	  culturais	  e	  artsYcas. 50,00	  € Mensal 0,00	  € -‐ -‐

…/2017 6/30/17 Direito	  de	  SuperJcie Comunidade	  Islamica Construção	  de	  centro	  comunitário	  de	  culto	  (mesquita). 604,89	  € Mensal 0,00	  € -‐ -‐

111/2017 9/20/17 Protocolo	  de	  Cedência	  de	  UYlização Ass	  Port	  X	  Fragil Desenvolvimento	  das	  suas	  aYvidades	  de	  solidariedade	  social. 60,00	  € Mensal 0,00	  € -‐ -‐

…/2017 7/19/17 Direito	  de	  SuperJcie União	  das	  Freguesias	  de	  Almargem,	  P.	  Pinheiro	  e	  Montelavar Construção	  do	  Centro	  de	  Saúde	  de	  Almargem	  do	  Bispo	  o	  qual	  será	  entregue	  à	  ARSLVT. 0,00	  € 0,00	  €

…/2017 7/31/17 Acordo	  de	  Incubação Ana	  Lúcia	  Leite	  Gomes Funcionamento	  da	  Micro-‐Loja	  N.º	  30	  -‐	  espaço	  da	  Startlab	  Agualva-‐Cacém 30,00	  € Mensal 0,00	  € -‐ -‐

…/2017 7/31/17 Acordo	  de	  Incubação Ana	  Paula	  da	  Costa	  Neves	  de	  Barros Funcionamento	  da	  Micro-‐Loja	  N.º	  29	  -‐	  espaço	  da	  Startlab	  Agualva-‐Cacém 30,00	  € Mensal 0,00	  € -‐ -‐

378/2017 8/30/17 Contrato	  de	  Arrendamento Restaurante	  Nortada Restaurante. 1	  500,00	  € Mensal 0,00	  € -‐ -‐

427/2017 9/29/17 Contrato	  de	  Cedência	  de	  UYlização "Os	  Sábios	  têm	  Dom"
Implementação	  de	  ações	  que	  melhorem	  a	  qualidade	  de	  vida	  das	  crianças	  e	  jovens	  nos	  seus	  diversos	  
contextos,	  promover	  a	  diversidade	  cultural	  e	  pluralismo,	  conYbuir	  para	  a	  integração	  do	  imigrantes	  e	  
coesão	  social,	  promover	  o	  desenvolvimento	  social	  e	  cultural	  dos	  seniores	  e	  da	  comunidade.

50,00	  € Mensal 0,00	  € -‐ -‐

…/2017 9/30/17 Acordo	  de	  Incubação Jorge	  Miguel	  Correia	  Antunes	  Gomes Funcionamento	  da	  Micro-‐Loja	  N.º	  19	  -‐	  espaço	  da	  Startlab	  Agualva-‐Cacém 30,00	  € Mensal 0,00	  € -‐ -‐

321/2017 9/1/17 Contrato	  de	  Arrendamento Joana	  CrisYna	  Raminhos	  dos	  Santos Arrendamento	  Jovem	  -‐	  Pendoa	  1º	  andar 450,00	  € Mensal 0,00	  € -‐ -‐

322/2017 9/1/17 Contrato	  de	  Arrendamento Mariana	  Danif	  Vaz	  dos	  Santos	  Kobayashi Arrendamento	  Jovem	  -‐	  Pendoa	  2º	  andar 435,00	  € Mensal 0,00	  € -‐ -‐

323/2017 9/1/17 Contrato	  de	  Arrendamento Paulo	  Alexandre	  Gomes	  Leandro Arrendamento	  Jovem	  -‐	  Pendoa	  3º	  andar 425,00	  € Mensal 0,00	  € -‐ -‐

344/2017 10/1/17 Contrato	  de	  Arrendamento Joana	  Marques	  de	  Queirós Arrendamento	  Jovem	  -‐	  R.	  Conde	  Ferreira,	  17 200,00	  € Mensal 0,00	  € -‐ -‐
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324/2017 10/1/17 Contrato	  de	  Arrendamento Júlia	  Fernanda	  Moreno	  Pinheiro Arrendamento	  Jovem	  -‐	  R.	  Conde	  Ferreira,	  18 200,00	  € Mensal 0,00	  € -‐ -‐

325/2017 10/1/17 Contrato	  de	  Arrendamento Inês	  Amorim	  Costa Arrendamento	  Jovem	  -‐	  R.	  Conde	  Ferreira,	  15 200,00	  € Mensal 0,00	  € -‐ -‐

326/2017 9/1/17 Contrato	  de	  Arrendamento João	  Anibal	  Sagaz	  Fernandes	  Teixeira Arrendamento	  Jovem	  -‐	  R.	  Conde	  Ferreira,	  16 150,00	  € Mensal 0,00	  € -‐ -‐

327/2017 9/1/17 Contrato	  de	  Arrendamento CáYa	  Patrícia	  Bemfeita	  Gonçalves Arrendamento	  Jovem	  -‐	  Calçada	  da	  Penalva 300,00	  € Mensal 0,00	  € -‐ -‐

328/2017 9/1/17 Contrato	  de	  Arrendamento Jorge	  Miguel	  	  Dias	  Silveiro Arrendamento	  Jovem	  -‐	  Complexo	  Valdemar	  Alves 200,00	  € Mensal 0,00	  € -‐ -‐

372/2017 9/1/17 Contrato	  de	  Arrendamento Marisa	  Rita	  Ferreira	  Félix Arrendamento	  Jovem	  -‐	  Rio	  de	  Mouro	  2º	  esq. 200,00	  € Mensal 0,00	  € -‐ -‐
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