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Proposlo n.o JF 13912O2O

Controto de recolho de RPA (residuos de pilhos e ocumulodores)
Considerondo o necessidode e utilidode do Junto de Freguesio em receber e recolher os
residuos de pilhos e ocumulodores, que sdo entregues pelos cidodOos nos servigos de
otendimento do outorquio.
Considerondo que o Junto de Freguesio tinho um controto celebrodo com o "Ecopilhos",
oue entretonio cessou o suo otividode, deixondo de poder continuor o efetuor o recolho
dos referidos resfduos.
Considerondo o proposto opresentodo pelo "ERP Portugal - Associogdo Gesforo de
Residuos" . enquonto entidode licenciodo poro o gestdo de residuos el6tricos e eletronicos e
residuos de pilhos e ocumulodores, que se junto em onexo e se considero como porte
integronte do presente proposto.
Considerondo que os obrigoq6es controtuois do Junto de Freguesio sdo openos loglsticos,
nos termos definidos no Cl6usulo Quorlo do Controto o celebror, ndo correspondendo o
quoisquer encorgos finonceiros poro o outorquio.
Considerondo o competdncio definido no olineo ww) do n.o I do ortigo l6.o e no olineo b)
do ortigo 19.o, ombos do Lei n." 7512013, de 12 de setembro.
Considerondo que o Orgdo competente poro tomor o decisdo de controtor 6 o executivo
do Junto de Freguesio, no uso de competOncio pr6prio, estobelecido no ortigo I B.o do
Decreto-Lei n." 197 /99, de 8 de junho, cujo disposiqdo foi montido em vigor pelo olfneo f) do
n.o j do ortigo l4.o do Decreto-Lei n.o l8/2008, de 29 de joneiro, Codigo dos Controtos
P0blicos, no suo otuolredogdo.

Atento oos considerondos e oo enquodromenio legol ocimo referido, proponho que se
delibere ouiorizor o celebrogdo do controto de recolho dos residuos de pilhos e
ocumulodores com o "ERP Portugol - Associogdo Gesforo de Residuos". enquonto entidode
licenciodo poro o gestdo de residuos el6tricos e eletr6nicos e residuos de pilhos e
ocumulodores, nos iermos do controto em onexo.
AguolvoCoc6m, l4 de setembro de 2020

XrF \
Carlos Casimiro, Presidente Junta de Frequesia

Assinado por: CARLOS MIGUEL NUNES CASIMIRO PEREIRA
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Controto de recolho de RPA (residuos de pilhos e ocumulodores)
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Aprovodo em minuto, no reunido de 2020.09.17, poro efeitos do disposto nos termos do n.o 3
e n.o 4 do ortigo 57.o, do Lei n.o 75/2013, de l2 de setembro, e n.o 4 e n.o 6 do ortigo 34.o do
Codigo de Procedimento Administrotivo.

O Presidente:
O Secretorio:
O Tesoureiro:
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O 4" Vogol:
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Portugal - AssociaESo Gestora de Residuos
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Cascais, 25 de agosto de 2020.
Exmos. (as) Senhores (as),

A ERP Portugal -AssociagSo Gestora de Residuos,6 uma entidade licenciadai pelo Estado Portuguds para
gerir Residuos de Equipamentos El6tricos e Eletr6nicos e Residuos de Pilhas & Acumuladores.
Uma vez que a vossa empresa tinha um contrato com a ECOPILHAS para a recolha de residuos de pilhas e
acumuladores e sendo que a mesma cessou atividade, serve a presente carta para informar que a ERP
Portugal pode assumir a recolha dos residuos que vinha a ser realizada por esta entidade, garantindo
assim o cumprimento das obrigaE6es legais enquanto comerciante/empresa e o correto
encaminhamento dos mesmos para reciclagem.
A ERP Portugal disponibiliza tamb6m meios de acondicionamento especificos para a recolha deste tipo de

A

disponibilizagSo dos equipamentos loglsticos
acumuladores s5o gratuitos.

reslduos.

ea

recolha

de

residuos

de pilhas

e

Junto remetemos a minuta de contrato oara a recolha de residuos de oilhas e acumuladores.
Para oficializar o contrato, sem qualquer tipo de custo, basta que nos devolvam o mesmo preenchido e
assinado.

Aproveitamos para informar que poderemos alargar o servigo de recolha aos Residuos de Equipamentos
El6tricos e Elet16nicos.
Para mais informag6es, poderSo consultar-nos em www.eureciclo.pt ou contactar-nos atrav6s do 800 20

88 89.

Atenciosamente,

ln6s Fialho
Operagoes ERP Portugal

i Licenga

para Gesteo de REEE: 5258/2OL8, de 25 de maio

Licenga para a Gesteo de RPA: LlZ75l2Ol7, de 22 de dezembro

Associa€o Constituida a 13 maio 2005
50 Cart6rio Notarial de Lisboa
PublicaEao ni DR3, Serie No 128, de
06.07.2005
NPC - 507 321 634

Morada: C. Emp. Ribeira da Penha Longa
Rua D. Dinis Bordalo Pinheiro, 4678
2645-539 Alcabideche

Tel.: (+351) 21 911 9630
Fax.: (+351) 21 911 9639
info@erp-portugal.pt

www.erp-recycling.pt
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coNTRATo REtATtvo A Recoun DE RpA Ao ABRtGo Do stsrEMA INTEGRADo oe e eyAo

Rrsfouos

DE prLHAs E AcUMULADoRES

or

("stcRpA")

Entre:

A

ERP

Portugal

-

AssociagSo Gestora de Residuos, com sede no Centro Empresarial Ribeira da Penha

Longa, R. D. Dinis Bordalo Pinheiro, 467B,em Alcabideche, Cascais, pessoa coletiva n.e 507321634, neste

ato representada por Rosa Monforte, na qualidade de Procuradora, com poderes bastantes, doravante
designada por "ERP Portugal";
e

com seoe em
com o caoital social de
Euros, matriculada na Conservat6ria do Registo Comercial de

sob o nrjmero 0nico de matricula e de identificagSo de pessoa coletiva
neste ato representada por

qualidade de

/de ora em diante designada por "Segunda Contraente");
Doravante abreviada e conjuntamente designadas por "Partes";
Considerando que:

A.

O Decreto-Lei n.s 1.52-D/2077, de 11 de dezembro, unifica o regime da gestSo de fluxos especificos
de residuos sujeitos ao principio da responsabilidade alargada do produtor, transpondo as Diretivas
n.os 9 4 I 62 / CE,

B.

2000 / 53 I CE e 2006 / 66 / CE, 2008 / 98 I CE, 20 1.2 I 19 / U E ;

As disposigdes do Decreto-Lei n.s 17812006, 5 de

setembro, alterado pelo Decreto-Lei n.e 17312008,

de 26 de agosto, pela Lei n.s 64-A/2008, de 31 de dezembro, pelos Decretos-Lei n.es 183/2009, de
10 de agosto,73/2011 de 17 dejunho, 127/2013 de 30 de agosto e71./201.6, de 4 de novembro de
2016 e pela Lei n.g 82-D1201.4, de 31. de dezembro, que estabelece o regime geral da gestSo de
reslduos, s5o aplicadas em tudo o que n5o estiver previsto na legislagSo especifica, anteriormente

discriminada;

C.

Portugal se encontra devidamente licenciada para gerir o Sistema Integrado de GestSo de
Residuos de Pilhas e Acumuladores ("S|GRPA"), conforme licenga publicada a22de dezembro de

A

ERP

2017, atravls do Despacho n.s 1.1275-A12017;

D.

De acordo com o disposto na allnea c) do ponto 3 da Licenqa de 22 de dezembro, a ERP Portugal

deve celebrar contratos com os pontos de recolha que integrem a sua rede de recolha;

E

mutuamente acordado e livremente aceite o presente Contrato (doravante "Contrato"), que se regerd

pelas seguintes clSusulas e pelos respetivosAnexos, os quais constituem parte integrante do Contrato:
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ClCusula Primeira

(objeto)
Pelo presente Contrato s5o definidos os principios gerais de colaboragSo entre as Partes para a recolha
de RPA depositados nos equipamentos especialmente colocados para o efeito nas instalagdes da Segunda

Contraente, nos locais designados no Anexo

L

Cldusula Segunda
(DefiniE6es)
Para efeitos de interpretagSo e execugSo do presente contrato, consideram-se as seguintes definiq6es:

a)

DL[52-D/2OL7

-

Decreto-lei n.s 1,52-D/2017, de

1.L

de dezembro, que unifica o regime da gestSo

de fluxos especificos de residuos sujeitos ao principio da responsabilidade alargada do produtor,

transpondo as Diretivas n.o'94/62/CE,2000/53/CE e 20061661CE,2008/98/CE,2Ot2h9/UE;

i

b)

lnstalag6es da Segunda Contraente - Locais onde se procede
preliminar de RPA, tal como definidos e identificados no Anexo L

c)

Licenga - Despacho n.s 1,1275-A12017, de 22 de dezembro, do Secretdrio de Estado do
Ambiente, que constitui o instrumento de aprovagSo da ERP Portugal como Entidade Gestora de

receESo

e armazenagem

RPA.

-

d)

PA

e)

RPA

Pilhas ou Acumuladores Port5teis, tal como definidos no DL 152-D/2O17;

-

Residuos de Pilhas ou Acumuladores Port6teis, tal como definidos no DL 152-D/2O17

.

ClSusula Terceira
(ObrigaC6es da Primeira Contraente)

A Primeira Contraente obriga-se a:

(i)

Disponibilizar nas instalag6es da Segunda Contraente instrumento (s) logistico (s) adequado (s) ao

(ii)

dep6sito de RPA, a titulo gratuito;
Garantir, atrav6s de entidades por si designadas, a recolha gratuita dos RPA depositados nos
Estabelecimentos da Segunda Contraente.

Cldusula Quarta
(Obrigag6es da Segunda Contraente)
A Segunda Contraente obriga-se a:

(i)

Garantir que a recolha dos RPA apenas ser6 efetuada pelas entidades designadas pela ERP Portugal,

dando pr6vio conhecimento

i

Segunda Contraente;

(ii) Autorizar a ERP Portugal a divulgar a adesSo resultante do presente contrato d sua rede de recolha;

(iii) Disponibilizar, em local coberto e vigiado e bem identificado e visfvel, os equipamentos fornecidos
pela ERP Portugal, bem como os materiais de informaESo e sensibilizaESo fornecidos pela ERP
Portugal com vista a uma eficaz recolha dos RPA;
(iv) Garantir uma adequada armazenagem e gestSo dos RPA, assegurando que n5o s5o colocados outros

residuos al6m daqueles a que os equipamentos se destinam;
(v) Assegurar que os equipamentos fornecidos pela ERP Portugal s5o colocados longe de material

inflamdvel, em local seco, fresco e arejado, respeitando as indicaE6es de montagem dos mesmos.
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Cldusula Quinta
(DuragSo)
1.

O presente contrato 6 viilido desde 1 de janeiro de 2O20 at6 31, de dezembro de 2027.

2.

Ambas as Partes podem, a todo o tempo, e sem que exista causa legal que o justifique, denunciar

o presente contrato de forma unilateral, por meio de carta registada com aviso de recegdo, com
60 dias de anteced6ncla relativamente ao termo do ano civil.
3.

A vig6ncia do presente contrato fica condicionada

i

vig€ncia da Licenga da ERP Portugal.

Cl6usula Sexta
(Resolug6o do Contrato)
O incumprimento por uma das Partes de qualquer obrigagSo emergente do presente contrato confere

i

outra Parte o direito de o resolver com justa causa, caso a parte faltosa n5o ponha termo i situagSo de
incumprimento decorridos 60 dias sobre a notificagSo que, para o efeito, a parte n5o faltosa lhe tenha
dirigido.

Cldusula Sdtima
(Confidencialidade e Propriedade Intelectual)
L.

Ambas as Partes se obrigam, reciprocamente, a ndo utilizarem, transmitirem, reproduzirem ou

darem a conhecer a terceiros, por si ou por comiss6rios seus, inclusive a terceiros contratados por
qualquer das Partes, e por qualquer forma, quaisquer elementos e informag5es que resultem
direta ou indiretamente, da celebragSo do presente contrato, quer durante o respetivo periodo de
vig6ncia, quer ap6s o seu termo.
2.

Do 6mbito da presente obrigag5o excluem-se todas as informag6es que sejam de natureza pdblica,

ou as solicitadas por entidade oficial, sendo que nestas situag6es, a Parte que proceder

d

divulgagSo de tais informag6es, fica vinculada ir obrigagSo de comunicar, previamente, tal facto

i

outra Parte.
3.

Cada Parte obriga-se a respeitar a propriedade intelectual, os sinais distintivos de com6rcio e

a

imagem da Parte contrSria e apenas fazer uso da mesma com autorizagSo expressa da sua titular
e no 6mbito do oresente contrato.

Cldusula Oitava

(lncumprimento)
1.

O incumprimento por uma das Partes de qualquer obrigag5o emergente do presente contrato
confere

)

Parte n5o faltosa a possibilidade de notificar a Parte faltosa, atrav6s de carta registada

com aviso de receg6o, para que essa proceda, no prazo m6ximo de 30 dias, i sanagSo de tal
incumprimento. Caso n5o se verifique a sanag5o do referido incumprimento, poder5 a Parte n6o

2.

faltosa resolver o presente contrato com justa causa, sem aviso pr6vio, incorrendo a Parte faltosa
no pagamento de todos os danos originados por tal incumprimento.
No caso de, no 6mbito do presente contrato, virem a ser instaurados processos civis, crime ou de
contraordenagdo contra uma das Partes, e cuja responsabilidade seja da outra Parte, obriga-se a
Parte responsdvel a suportar todos os custos inerentes aos mesmos, nomeadamente custas
judiciais, honorSrios de advogados, indemnizag6es a serem pagas, para al6m de assumir o valor de
qualquer multa ou coima a pagar, assim como a disponibilizar todos os elementos de prova,
testemunhas ou peritos, solicitados pela outra Parte.

tA, Eurooean
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Cl6usula Nona
(Ced€ncia de posigdo)
Ambas as Partes acordam na impossibilidade de ceder a sua posigSo no presente contrato a terceiros.

ClCusula Ddcima

(Disposig6es Finais)

1.

A omissSo do exercicio de qualquer dos direitos das Partes ao abrigo do presente contrato n5o
constituirS nem serd interpretada como perda ou renIncia ao posterior exerclcio dos mesmos.

2.

O presente

3.

As notificag6es a efetuar pelas Partes, nos termos do presente contrato, deverSo ser enderegadas,

contrato n5o poderii ser emendado, alterado ou modificado, exceto por acordo escrito
e assinado por ambas as Partes.

por carta registada com aviso de recegSo, para as moradas indicadas no cabegalho, ficando

as

Partes obrigadas a comunicar, pela mesma forma, qualquer alteragdo do domicilio ai referido.

ClCusula D6cima Primeira

(LeiAplic6vel e Resoluglo de Litigios)
O presente

contrato

e

todos os direitos e obrigagdes dele emergentes serdo regulados pela lei portuguesa,

sendo os litfgios que dele possam emergir dirimidos no foro da Comarca de Lisboa, com expressa renIncia
a

qualquer outro.

ERP

Portugal

Rosa

Monforte

Procuradora

Dato:

Dota:
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ANEXO

L.

I

Rede de lojas

No 6mbito do presente Contrato s5o conslderados os seguintes locais de recolha da "Segunda Contraente",
onde se procede ao agrupamento dos RPA gerados pela sua atividade comercial.
Estabelecimento

2.

Morada

C6digo Postal

Localidade

Respons6vel

Telefone

E-mail

Instrumentos loglsticos
Contraente fornecerd instrumentos loglsticos do tipo caixas de cartSo (conforme desenho
RPA na rede de lojas da Segunda
Contraente e posterior recolha a partir das Infraestruturas Logisticas, na raz5o de 3 caixas por loja:

a) A Primeira

e dimens6es apresentadas na Figura 1) para o dep6sito de
,

T

:ltcn

Fsfduosde Pllhes

E

I

s111,".,,,

Figura 1 - Caixa de cartSo para dep6sito e recolha de

RPAP

b) PoderSo vir a ser fornecidos outros tipos de instrumentos logisticos de recolha de RPA, a serem
apresentados pela Primeira Contraente e em ndmero a definir e a acordar entre as Partes, tendo
em conta as necess6rias esoecificidades de recolha.

3.

SolicitagSo de Recolhas

a) As recolhas de RPA serSo realizadas conjuntamente com as recolhas de

REEE,

com a mesma

frequdncia prevista nos Termos de Cooperag5o para a recolha de REEE.
b) Sempre que a recolha de RPA se processe conjuntamente com a referida recolha de REEE, n3o
existem quantidades m[nimas de RPA a verificar. Para recolhas de volumes constituidos unicamente
por RPA deverd existir uma quantidade minima de 1 caixas.

c) Para solicitar a respetiva recolha, a Segunda Contraente deverd contactar a Primeira Contraente,
preferencialmente, atravds da plataforma informdtica "ERP FLEX" (o respetivo acesso sera
transmitido aquando da assinatura do presente contrato) ou, no caso de impedimento da
plataforma, atrav6s dos seguintes contactos:
- E-mail : operacoes@erp-recycling.org;
- Linha Verde: 800 2088 89
d) No caso de solicitag6es de recolhas fora da frequdncia estabelecida, as recolhas serSo realizadas no
prazo mSximo de 72 horas ap6s a recegSo dos pedidos.

4. Contrapartidas Financeiras
N|o serSo devidas quaisquer contrapartidas financeiras por qualquer uma das Partes no 6mbito do
presente contrato, que assim 6 totalmente gratuito.

