lo Outorgante: Associqiio Sindical dos Funcionhrios de InvestigqBo Criminal da Policia
Judiciaria, corn sede na Rua Gornes Freire, n.174; 1169-007 Lisboa, Pessoa coletiva No
501638687, adiante designada par ASFICIPJ, representado pelo Presidente da Dire~zoRegional
de Lisboa e llhas (DRGLI), Sr. Nuno Domingos

2" Outorgante: Paulo C6sar PavBo, Massoterapeuta Osteopata, corn atividade na Rua Abilio Lopes
do Rego n06 1200401 Lapa, Lisboa, corn o contribuinte: 201052075.
3" Outorgante: Jorge Arturo Awela Matow, MCdico Ortopedista, com atividade na Rua Abilio
Lopes do Rego no 6 1200-601 Lapa, Lisboa, corn o contribuinte 14995765 e ordem dos rn6diws
48436.

E ajustado e reciprocamente aceite o presente acordo de colaborq&o,que se rege pelas condipaes
especificas abaixo indicadas:

Clausula 1: 0 primeiro outorgante 6 uma Associaqb sern fins lucrativos, que presta sewiqos de
apoio aos investigadores criminais e seus familiares;

Clhusula 2: 0 segundo outorgante C urn Massoterapeuta Osteopata que presta sewiqos de terapia
na drea da reabilitaqiio e acondicionamento fisico.

Clausula 3: 0 terceiro outorgante C um mCdico, cirurgiilo ortopedista e consultor
ortotraurnatol6gico.

Clausula 4: Tem corno objeto do presente acordo de colaborapilo, o 2' e 3' Outorgantes oferecer
ao lo Outorgante e seus wlaboradores diretos e indiretos, e familiares diretos e indiretos;
consultas de ortopedia e consultadoria ortotraurnatol6gica a 30 euros por consulta, e consultas e
respetivos tratamentos de Massoterapia e Osteopatia a 15 euros por consulta.

Cliiusula 5: Para usufruir deste plano de prqos, o associado, colaborador on familiar direto ou
indireto, deve ser portador de identifipessoal.

Clausula 6: 0 l o Outorgante compromete-se com o 2" e 3" Outorgantes a divulgar este acordo de
colaboragBo atrav6s dos seus meios de comunicqilo.

Cliiusula 7: Ambos os Outorgantes concordam que este protocolo e as responsabilidades inerentes
entram em vigor no momento da assinatura do mesmo;

Clausula 8: 0 presente acordo de colaborag8o 6 celebrado por urn periodo de urn ano, renovhvel
por igual penodo, se nZIo for renunciado por nenhuma das partes.

Cliusula 9: Todas as consultas e tratamentos serzo realizados no consult6rio sito na Rua Abilio
Lopes do Rego nn 6 Lapa Lisboa, tambem podergo ser nas instalaq6es da ASFIC/PJ ou da Pollcia
Judiciaria caso seja disponibilizadas instalaq8es em condiq6es para o devido efeito.

Clhusula 10: 0 presente contrato B celebrado em tres exemplares, com o mesmo valor legal, os
quais depois de assinados pelos representantes legais dos outorgantes, ficarHo na posse de cada
um deles.

Lisboa, 23 de Setembro de 2013

Massoterapeuta Osteopata

