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Protocolo de Colaboração entre a Junta de Freguesia de Fafe
e a Associação Sócio-Cultural Sol Poente

Protocolo

Considerando que:
a) Compete à Junta de Freguesia, no disposto da alínea m) do n.º 1 do art. 16º do Anexo I
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, “discutir e preparar com instituições públicas,
particulares e cooperativas que desenvolvam a sua atividade na circunscrição
territorial da freguesia protocolos de colaboração, designadamente quando os
respetivos equipamentos sejam propriedade da freguesia e se salvaguarde a sua
utilização pela comunidade local”;
b) É interesse da Junta de Freguesia de Fafe proporcionar à população fafense um espaço
condigno para a prática de atividades de lazer, incentivando o convívio e o contacto
com a natureza;

A Junta de Freguesia de Fafe, adiante designada como JF Fafe, com sede na Praça Mártires do
Fascismo n.º 26, 4820-146 Fafe, pessoa coletiva número 506 990 435, representada pelo seu
Presidente, Sr. Fernando Paulo Teixeira Soares, atuando como primeiro outorgante;
e
A Associação Sócio-cultural Sol Poente, com sede na Urbanização Sol Poente, n.º 157, titular
do Cartão de Identificação de Entidade Equiparada a Pessoa Coletiva n.º 506053253,
representada pelo seu Presidente da Direção Nelson Sampaio Rodrigues, atuando como
segundo outorgante;

Celebram entre si o presente protocolo, com o objetivo de proceder à cooperação, entre as
partes, no que se refere à vigilância, conservação, manutenção e limpeza dos balneários e do
Parque de Lazer do Sol Poente, o qual se rege pelas cláusulas seguintes:

Cláusula Primeira
O primeiro outorgante compromete-se a transferir para o segundo outorgante, de 1 de janeiro
a 31 de dezembro de 2018, a quantia de 1.500,00 Euros (mil e quinhentos euros).
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Cláusula Segunda
O primeiro outorgante compromete-se a pagar ao segundo outorgante a verba em questão,
em três prestações, a transferir até ao dia 15 dos meses de janeiro, maio e setembro.

Cláusula Terceira
O segundo outorgante compromete-se a manter todas as infraestruturas do Parque de Lazer
do Sol Poente (fonte, churrasqueira e mesas) limpas e asseadas, a proceder à abertura dos
balneários diariamente de 15 de junho a 15 de setembro e aos fins-de-semana nos restantes
meses do ano, em horário compreendido entre as 8 horas e as 20 horas, a efetuar a limpeza
dos balneários e WC’s (com reposição do papel higiénico e líquido para lavar as mãos) e
substituição dos sacos dos contentores do lixo. Compromete-se ainda a gerir o consumo de
água e eletricidade dos balneários e WC’s.

Cláusula Quarta
Os casos omissos decorrentes da aplicação deste protocolo serão dirimidos pelas partes.

Cláusula Quinta
O não cumprimento, por parte de qualquer dos outorgantes, do mencionado no presente
protocolo, cessa automaticamente os efeitos deste.

Por ser verdade e intenção dos dois outorgantes se celebra o presente protocolo, que vai ser
assinado pelos legais representantes, e feito em duplicado.

Fafe, 01 janeiro 2018

O Presidente da JF de Fafe,

O Presidente da Ass. Sócio-cultural Sol Poente

(Fernando Paulo Teixeira Soares)

(Nelson Sampaio Rodrigues)

