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n C D A O T A L A C N T n  F C r n l  A R  

Entre: 

PRIMEIRO OUTORGANTE: GREMIO DE I N S T R U ~ O  LIBERAL DE CAMP0 DE OURIQUE 

(GILCO), corn sede na Rua da Arrabida, n.e 106, em Lisboa, contribuinte n." 

500920605, neste ato representado por Jose Inacio Fava Batista, Diretor do Setor 

Escolar e Diretor Pedagogic0 desta escola, adiante designada por Primeiro Contraente, 

SEGUNDO OUTORGANTE: ASSOCIAGO SINDICAL DOS FUNCIONARIOS TECNICOS, 

ADMINISTRATIVOS, AUXILIARES E O P E ~ R I O S  DA POLlClA JUDICIARIA, pessoa 

coletiva nljmero 501731253, com sede na rua Gomes Freire 174, 1169-007 Lisboa; 

neste ato representado pela Presidente da Dire~so Nacional, Maria Jose Martins 

Santos e adiante designada por ASFTAOIPJ. 

livremente acordado o presente protocolo de mljtua colaborac%o, que se regera 

pelas cl6usulas seguintes: 

1. 0 GILCO concede aos associados uma reduq%o de 15% do valor da propina 

mensal inscritos na valiincia crechelpre-escolar e na valhcia do 12  ao 39 ciclo 

do ensino basico. 

2. No caso de irmsos, e aplicado ainda desconto de 10% nas propinas mensais 

3. 0 valor da propina inclui o explicitado nas alineas seguintes para cada urn dos 
niveis de ensino, podendo existir alguns ajustes na oferta em cada ano letivo: 
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Ourique 

a) Creche (ber~ario ate aos 2 anos), a mensalidade inclui ensino, material 
escolar, alimenta$io. 

b) Pre-escolar (3 aos 5 anos), a mensalidade inclui ensino, material escolar 
e ingles; 

c) 1 9  Ciclo, a mensalidade inclui ensino, material escolar e ingl6s; 

d) 20 e 39 ciclo, a mensalidade inclui ensino e uma atividade extra 

curricular; 

SEGUNDA c ~ ~ . J s u L A  

1. 0 desconto sobre a mensalidade, previsto na clausula anterior, n%o tem 

aplica~io a quaisquer outros, nomeadamente atividades extracurriculares, 

prolongamento, sala de estudo. 

2. Verificadas as situa~8es referidas no nlimero anterior, os descontos sobre a 

mensalidade ser%o novamente concedidos apos transit0 de ano escolar ou logo 

que sejam regularizados os pagamentos. 

3. Este desconto n%o e acumulavel com outros descontos ou descontos de irm%os 

previstos no regulamento interno do Colegio. 

4. No ato da reserva de lugar (alunos novos) ou reserva de lugar (alunos em 

frequencia), e pago o valor correspondente a mesma. Em caso de desistencia, 

n%o existe devolu~20 do valor (sendo o mesmo procedimento o aplicado a 

qualquer situaG%o de desistencia apos realizada a inscri~%o) 

5. Para os alunos que ja se encontram a frequentar o Colegio, as condi~aes do 

presente protocolo n%o tern efeitos retroactivos. aplicado o desconto sobre a 

mensalidade, a partir do momento em que seja feita prova, por um dos 

encarregados de educac%o, de que s%o elegiveis do protocolo celebrado e 

enquanto o mesmo for valido. 

TERCEIRA cL~JsuLA 

REQUlSlTOS PARA A A T R ~ B U ~ C ~ O  D O  BENEF~CIO 

1. Para acederem aos descontos previstos na clausula primeira, os beneficiarios 

devem fazer prova da sua elegibilidade, atraves de declaraq%o emitida pelos 
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servi~os do 20 outorgante, ou atraves de apresenta~io de identificaqio (de 

colaborador, beneficiario, associado), a entregar no ato de matricula de cada 

inscri~io. 

2. Todos os anos deve ser feita prova da elegibilidade, no momento da inscri@io 

para o ano letivo seguinte. 

QUARTA cL~JsuLA 

Para prossecu~%o dos objetivos enunciados no presente protocolo, o 20 outorgante 

cornpromete-se a divulgar, junto dos seus colaboradores/associados, as condi~6es aqui 

expressas, bem como, a in fo rma~ io  institucional GILCO. 

0 GILCO colocara o logotipo do parceiro no seu site oficial, enquanto o protocolo for 

valido. 

1. 0 presente protocolo produzira efeitos a partir da data da sua assinatura e 

durante o ano letivo, podendo ser revisto, por acordo das partes, em anos 

su bsequentes. 

2. 0 presente protocolo considera-se sucessivamente renovado por ano letivo, 

caso n%o seja denunciado por qualquer dos outorgantes, cam sessenta (60) 
dias de antecedgncia. 

3. A denuncia devera ser feita por escrito, produzindo os seus efeitos no final do 

ano letivo em curso a data da mesma. 

Lisboa, 31  de Agosto de 2013 

ERAL DO GILCO 

~ / a .  MdiBdd~b f ntos 
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