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PROTOCOTO DE PARCERIA

Estabelecido entre as seguintes enüdades:

PRIMEIRA: São Miguel Fit N'Care, Ginásio e Hostel (o último ainda não entrou em atividade), contribuinte n'!

514535L21, localizado na Av. João de Ruão n.s 74 a 82,6300-841 Guarda, aqui representado por Elsi

Maria dos Santos Gonçalves Bandarra, Sócia gerente.

SEGUNDA: Sindicato lndependente dos Trabalhadores Ferroviários, das lnfraestruturas e Afins ' SINFA

contribuinte no 501 094 318, com sede em Avenida lnfante D. Henrique, no 75 B l.e L700-373 Lisboa, aqu

representada por Fernando Manuel Cabrita Silvestre e Ricardo Jorge Ribeiro de Vasconcelos Botelho,

respeüvamente, Secretário Geral e Membro do Secretariado Nacional, com poderes para o presente ato.

É livremente e dentro dos princípios de boa-fé celebrado o presente protocolo a que mútua e

reciprocamente se obrigam a respeitar, nos termos e condições seguintes:

{ Primeira

a) Ambas as outorgantes informarão os seus colaboradores e associados da celebração do presente

Protocolo, anunciando as condições acordadas.

b) A segunda outorgante comprometer-se-á ainda a facilitar o envio de informação promocional de São

Miguel Fit N'Care, aos seus colaboradores e associados.

{ §egunda

a) Em contrapartida, a primeira outorgante concede a todos os colaboradores e associados da segunda

outorgante, descontos de 10% nas mensalidades de valor igual ou superior a 30.00 euros e 10% de

desconto no valor da inscrição de clientes cuja mensalidade seja inferior a 30.00 euros.

b) os descontos acima mencionados não serão acumuláveis com outras promoções a decorrer no

momento.

{ Terceira

Não existirá,para nenhuma das partes, qualquer encargo financeiro, derivado da parceria estabelecida.

,/ euarta

O presente Protocolo vigorará por tempo indeterminado, podendo ser unilateralmente denunciado por

qualquer das partes, mediante aviso nesse sentido, com 30 dias de antecedência, a expedir por qualquer

meio, designadamente por via email, informando a data ou prazo em que se pretendem produzir os efeitos

a



da denúncia. eualquer aditamento ao presente Protocolo deverá observar a forma escrita e ser assinado

por ambas as partes. Por ser esta a vontade das partes, nas respetivas qualidades e posições é assinado o

presente Protocolo do qual existem duas vias, ambas com valor de original.

Guarda, 14 de janeiro de2O22
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