ENTRE:
Associacdo Sindical dos Funcionarios de lnvestiuacdo Criminal da Policia ludiciaria, com sede
na Rua Gomes Freire - 174, 1169 - 007 Lisboa, representada pelo Tesoureiro da Direcqzo

National, Carlos Jorge Amado Morais Cabral, adiante designado por Primeiro Outorgante;
E

Alma Forma, Gestdo de Instalaci5es Desportivas Lda, sociedade por quotas com o capital

-

social de 25.000 euros, com sede na rua Professor Adelino da Palma Carlos, n.e 17 e 17-A, Vale
Flores, freguesia do Feijo, concelho de Almada, pessoa colectiva n.2 507112210, matriculada

na Conservatoria do Registo Comercial de Almada sob o n.2 12533 e aqui representada por
Daniel Domingos, socio-gerente e Ana Novo, Socio-gerente, e adiante designada por Segunda

Outorgante; E celebrado o presente Protocolo, reciprocamente aceite, que se rege pelas
clausulas seauintes:

As Partes celebram o presente Protocolo congregando sinergias com o objectivo de

promoverem o desenvolvimento da actividade desportiva dos associados do Primeiro
Outorgante no espaqo e para a prhtica de modalidades oferecidas pela Segunda Outorgante.

a) A Segunda Outorgante disponibilizard aos associados do Primeiro Outorgante um conjunto
de modalidades desportivas, elencadas no artigo seguinte, desde que no act0 da inscriqzo o
proponente apresente o cartzo de socio do Primeiro Outorgante, com as quotas em dia e data
de inscri@o.

b) Aos associados do Primeiro Outorgante que se encontrem nas condiqaes referidas na alinea
anterior, o Segundo Outorgante aplicara urn tarifario reduzido, com os seguintes valores, para
cada um dos casos:
Opqdo Mensal
Joia: 25€ (pagamento Linico)
Canao - 5€ (pagamento unlco)
Seguro - 15€ (pagamento anual)
Mensalidade: 40€ (Para 2011 acresce IVA a taxa legal em vigor).

0pqa"oAnual: (Pronto Pagamento)

Joia - isento
Cart20 - incluido

bl
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.

Seguro - incluido
Anuidade: 300€ (Para 2011 acresce IVA a taxa legal em vigor).
O p m Anual: (Pogamento at6 3 presta@es)

-

Joia - isento
Cart20 - incluido
Seguro - incluido
Anuidade: 360€ (Para 2011 acresce IVA a taxa legal em vigor).
30
a) As modalluades disponibilizadaJpela Segunda Outorgante s2o: Muscula~i40e CardioFitness
com OrientaCZo Tecnica e Avaliaqio Fisica, Body Combat; Body Balance; Body Attack; Step;
Localizada; G.A.P; Pilates; Yoga; Dan~asLatinas; AlmaDance e AeroAfro; Sauna e Banho Turco.
b) A Segunda Outorgante assegurard ainda as melhores condiq6es e assistencia aos
beneficidrios deste Protocolo bem como a sua protec~ioatraves do competente seguro para a

desportiva.
pratica
c) Caso na Segunda Outorgante venham a estar disponiveis mais modalidades, as mesmas
passari40 a ser object0 do presente Protocolo.

0 presente Protocolo tem a durac;%ode 1(urn) ano e renova-se automaticamente. Se um do!
outorgantes manifestar a sua vontade em n2o o renovar, devera comunica-lo atraves de carta
registada para as moradas constantes do predmbulo, com a antecediincia minima de 30 dias

para o termo do mesmo.

I

Feijo, 15 de Novembro de 2010

Alma Form8- m d e InsWges Deqmbm, Lda.

I--

-

