
Creche do Gato Amarelo, Lda. 

PROTOCOLO 


Entre: 

Creche do Gato Amarelo, Lda., com sede na Rua Nova dos 
Mercadores, 3.08.05 - Piso O - 1990-202 LISBOA, com o NIPC 
506086135, representada por José Carlos Ferreira Cruz, na 
qualidade de sócio-gerente, adiante designada por Creche 

e 

o Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, com sede 
na Rua Tomás Ribeiro, nO 89, 3. 0

, em Lisboa, pessoa colectiva 
n. o 0501132767, neste acto representada por Carlos Rodrigo 
Pereira Fraga Figueiredo, na qualidade de Vogal da Direcção 
Distrital de Lisboa, adiante designado por SMMP 

é celebrado e reciprocamente aceite o presente Protocolo, 
que se regerá pelas Cláusulas seguintes: 

PRIMEIRA 

A Creche compromete-se a conceder desconto de 100% na 
primeira inscrição e nas seguintes renovações de inscrição na 
Creche do Gato Amarelo, aos filhos e netos dos sócios do 
SMMP, mediante apresentação de cartão de identificação. 

SEGUNDA 

Sempre que um sócio do SMMP deseje formalizar a sua 
inscrição, deverá pagar o respectivo valor no acto, sendo-lhe o 
mesmo integralmente descontado aquando do pagamento da 
primeira mensalidade. 

TERCEIRA 

A Creche e o SMMP comprometem-se a fazer a divulgação 
deste protocolo através dos seus meios normais de 
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comunicação, podendo para isso utilizar os logótipos, sempre 
com a autorização prévia da outra parte. 

QUARTA 

Não obstante a concessão das vantagens específicas 
mencionadas na CLÁUSULA PRIMEIRA, a assinatura deste 
protocolo não poderá garantir a existência de vagas para os 
filhos e netos dos sócios do SMMP. 

QUINTA 

Este protocolo é válido por um ano a partir da data da sua 
assinatura, sendo automaticamente renovável por iguais 
períodos, salvo se qualquer das partes o denunciar por escrito 
mediante pré-aviso de 30 dias. 

Feito em duas vias de igual valor, ficando um exemplar, 
devidamente assinado, na posse de cada uma das partes. 

Lisboa, 21 Junho de 2010 

Creche do Gato Amarelo 

Sindicato dos Magistrados do Ministério Público 
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