..?'ACE

üR1\l-i*
Protocolode Parceria
ENITE:

com o NlPc n.e 513599932,
GSSI- Gestãode serviçosde SaúdeIntegrados(ORAL+),
Prior
Velho,
com o Tlm ns 926077936,
2 1eEsq. 2685-313
com sedena R.Bìssau,
por
por lsabelMarìaRìbeiroPereìraGoulão,doravantedesìgnada
aqui representada
PrimeiroOutorgante,
e
ACE- AssociãçãoCientíficados Enfermeiros,pessoacoletiva n-s 504 752 197,com
- 1150'199
como telêfone
Lisboa,
s,losé- Penã,
RualoséAntónlo
SeÍrano
sedeno Hospitêl
por
de
Leâl Presldente
com poderes
n.s 218891 896, aqui representado Filornena
íepresentação,
comosegundooutorgântê.
quesê regepelas
de boafé e pelopresentereduzidoa escritoo Protocolo
É celebrado
cláusulas
seeuintes:

cláusulale
_

1.
o primeiro outorganteaplcará a todos os associadose Íamiliarêsdiretos do
segundooutorganteum descontode 10%em tratamentosde medicinadentáriaao
(as deslocações
ìncluemequipamentomédico,médicoe
domicílioe desiocações
prestados
naTabela
constantes
sobreo preçodosserviços
assistente)
e 15%em clínica,
presente
Protocolo.
viSor
na
assinatura
do
constante
do ANEXO
l, em
datada

2e
Cláusula
O primeiro outorganteobri8â-sea:
1.
concederaos associados
do segundooutorgantê,bem como âos respectivos
ïamiliaresdiretos,o descontoprevistono Anexo,a efectuarâquandodo pagamento
serviços,
sempreque estesfaçamprovâdoseuvínculoouexibamo cartãoque
desses
lhesestáatribuídoparao efeito;
solicitados,
nuncâinferior
2.
Garantirelevadaqualidade
na prestação
dosserviços
dosmesmosserviços
semdescontosi
àquelaque empreganâ prestação
sempreque se verifique
3Dar conhecimento
atempadoao segundooutoagãnle
preços;
alBumddlteídçào
a tèbelade
4.
Permitir que o segundo outorgante publicite por qualquer canal de
website,etc., a parceria
designadamente
redes socìais,newsìetter,
comunicação,
constantedo presenteprotocolo,utilizandoo nome e ìogotipo do primeiro
ouÌorganre;
fornecerá
Paraefeìtosdo conteúdodo númeroanterior,o primeirooutorgante
5.
Vector
ou
alta
resolução.
ao segundooutorgante
o logotipoem formato
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Cláusula
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O segundooutoÍgantecompromete
sea:
1.
lnformare divulgaraos seusãssociados
os servjçoshabitualmente
prestados
pelo primêirooutorgante,
bem como os preçose descontos
prâticados
ao ãbrigodo
ProtocoÍo;
2.
lncluir, no seu website os dados relativos ao pfimeiro outorganÌe,
nomeadamente
o nome,a(s)morada(s)
e o(s)teÍefone(s).

Cláusula
4ê
1.
O presenteProtocoloentraráem vigorna datada sua celebração
e terá uma
d!raçãode um ano,sendosucessiva
e automaticamente
renovável
por iguaisperÍodos
se nãofor denunciado
por qualquerumadaspartes;
2.
Qualquerumadaspartespoderádenunciar
o presenteprotocolo,
devendopara
o eíeÌto enviarà outra parte uma comun;cação
escritanessesentido,por carta
registadacom avjso de receção,com antecedênciamin ma de sessentadjas
relativamente
ao fjm do prazode vigênciadeste protocoloou de uma das suas
renovacões.

Lisboa,03
de Novembro
de 2015

O Primei

or8ênte

GSSI,Lda.
IPC:513599932
lua BiJsau,
2 - 1c Eso.
2685-313PrlorV.lh;
O Segundo
Outorgante

