-

Entre A FLOR Jardim de Infancia e ATL, Lda., pessoa colectiva no 501 774 386 corn sede na Ava
Miguel Bombarda em PortimBo, representada pela socia gerente Maria Helena Montks Serralheiro Alves, adiante
designada por primeira outorgante..................................................................................................................................
e
ASFIC - Associago Sindical dos Funcionarios de Investigago Criminal, pessoa colectiva no 501 638 687 com sede
na Rua Gomes Freire no 174 em Lisboa, representado pelo Inspector Carlos Anjos, adiante designado por segundo
outorgante .......................................................................................................................................................................
E celebrado o seguinte protocolo com o objectivo de proporcionar aos associados e respectivos
familiares directos, um desconto previsto na clausula primeira, o qua1 se regera pelas seguintes clausulas:

A primeira outorgante concede aos seus c6njuges e filhos que com eles vivam em economia comum, um
15O/0
no
valor
da
inscrigo
e
alimentago
em
todas
as
suas
desconto
de
valkncias............................................................................................................................................................................

Para que os candidatos a redugo, nos terrnos do presente Protocolo, possam beneficiar dos referidos
descontos, tkm de apresentar na secretaria, requerimento acompanhado de comprovativo de vinculo ao Hospital
do Barlavento ...................................................................................................................................................................

0s beneficios acordados neste Protocolo a atribuir aos interessados, produzem efeito a contar da data da
entrada do requerimento. ................................................................................................................................................

0 segundo outorgante comprornete-se a divulgar aos seus associados o conteljdo do presente protocolo,
atraves da publica@o, sem prejuizo de, se o entender, o fazer tarnbern pela utilizago de outros meios de
divulgaqBo e informago. ................................................................................................................................................

Este Protocolo assinado pelas partes intervenientes, produzira efeitos a partir do ano lectivo 2009/2010.

Ava Miguel Bornbarda - 8500 PortirnBo
Telf. 282 427 180 - Fax 282 427 180

Este protocolo considera-se renovado de ano a ano, desde que nenhuma das partes o denuncie com a
antecedencia minima de um mes, em rela@o ao seu termo, ou termo das subsequentes renovaq6es.

Feito em duplicado a 14/09/2009.

0 Primeiro Outorgante

0 Segundo Outorgante

Ava Miguel Bombarda - 8500 Portimio
Telf. 282 427 180 - Fax 282 427 180

