
PROTOCOLO ENTRE 0 ExERCITO PORTUGUES E A PRIMUS VITAE-
RESIDENCIAS SENIOR

1. Preambulo

A celebracao do presente protocolo tern como objectivo assegurar aos militares e civis
que prestam service no Exercito Portugues, e respectivas familias, 0 acesso em
condicoes preferenciais a urn conjunto de servicos de apoio a idosos, disponibilizados
pela PRIMUS VITAE LDA.

2. Identiflcaeao das partes
Entre:

a) 0 ExERCITO PORTUGUES, pessoa colectiva nurnero 600 021 610, como
primeiro outorgante, representado neste acto pelo Director da Direccao de Services
de Pessoal, Sr. Major-General Adelino Rosario Aleixo; e

b) PRIMUS VITAE LDA, Pessoa Colectiva e Contribuinte Fiscal n? 507990900
Sociedade por quotas com sede na Estrada da Moita n? 48 em Fatima, neste acto
representada pelos seus s6cios e gerentes Sr. Eng. Julio Armindo Aniceto Pires e Sr.
Dr. Vitor Inacio Vieira Dias.

E celebrado 0 presente protocolo de colaboracao, nos termos das clausulas seguintes:

3. Parte dispositiva

Clausula 1.3

Objecto

o presente protocolo tern por objecto assegurar ao pessoal militar, militarizado, e aos
trabalhadores do mapa de pessoal civil do Exercito Portugues, e seus familiares 0 acesso
a condicoes preferenciais, aos services disponibilizados pela "PRIMUS VITAE" no que
se refere, em exclusivo, no apoio a idosos acolhidos no seu Lar de Fatima.



Clausula 2.8

Obrigaeoes do Exercito Portugues

1. 0 Exercito Portugues compromete-se a divulgar os termos deste protocolo, podendo
as formas de divulgacao serem previamente acordadas com a " PRIMUS VITAE"
ao nivellocal, regional e ate nacional;

2. Adicionalmente, 0 Exercito Portugues autoriza a " PRIMUS VITAE" a divulgar os
termos do presente protocolo junto dos militares e civis que prestam service no
Exercito;

3. A realizacao de accoes de informacao pela " PRIMUS VITAE" nas Unidades,
Estabelecimentos e Orgaos do Exercito Portugues estara sempre condicionada it
obtencao da autorizacao previa do respectivo Comandante, Director ou Chefe.

Clausula 3.8

Procedimentos/Obrigaeoes da " Primus Vitae"

1. A" PRIMUS VITAE" possui 0 Alvara de funcionamento n" 0912008 passado pelo
Centro Regional de Seguranca Social de Santarern dispondo da valencia de Lar de
Apoio a Idosos, com internamento e oferece condicoes preferenciais, sobre os
servicos prestados;

2. Todas as condicoes preferenciais nos servicos prestados, deverao ser bem
esclarecidas, pela forma mais adequada, a fim de constituirem uma regalia para
todos os beneficiaries;

3. As condicoes preferenciais aplicam-se aos beneficiarios deste protocolo que venham
a ser acolhidos no lar de idosos que a Primus Vitae possui em Fatima tendo
directamente direito a uma reducao de 10% sobre os precos de tabela em vigor em
cada momento, para 0 tipo de actividades e condicoes contratualizadas
nomeadamente em alojamento, alimentacao, higiene pessoal, tratamento de roupas,
apoio medico, enfermagem e animacao sociocultural.

Clausula 4.8

Beneflciarios

Sao beneficiaries deste protocolo os militares, os militarizados, e os trabalhadores do
mapa de pessoal civil do Exercito Portugues e respectivos familiares, devidamente
identificados como tal, pelo bilhete de identidade, cartao de service de assistencia na
doenca ou outro documento comprovativo dessa condicao,



Clausula 5.3

Encargos financeiros

o Exercito Portugues nao assume a qualquer titulo, nenhuma responsabilidade
decorrente deste protocolo, pelos pagamentos nas aquisicoes de bens e servicos que
venham a ser feitos pelos beneficiaries, competindo a " PRIMUS VITAE " a sua
resolucao.

Clausula 6.3

Comunicacao entre as partes

1. Para facilitar a cornunicacao entre as partes sera criada uma Comissao de
Acompanhamento para prop or a adopcao das medidas julgadas necessarias para
cumprimento do presente protocolo;

2. A Comissao de Acompanhamento reune-se a pedido de qualquer uma das partes e
sera constituida por dois elementos de cada uma delas.

Clausula 7.3

Aditamentos

o presente protocolo pode ser alterado, por vontade expressa das partes, atraves de
aditamentos que, apos aprovacao e assinatura, serao juntos ao protocolo, dele passando
a constituir parte integrante.

Clausula 8.3

Resolucao e den uncia

1. As partes poderao, a todo 0 tempo, e com uma antecedencia minima de 60 dias,
relativamente a data de cessacao de efeitos do presente protocolo, denunciar 0

mesmo mediante carta registada com aviso de recepcao dirigida a outra parte, sem
necessidade de invocar justa causa, ou qualquer fundamentacao;

2. 0 Exercito Portugues podera proceder a sua rescisao quando as alteracoes as
condicces especificas previstas no n° 3 da clausula 3.a, deixarem de constituir uma
vantagem, quando comparadas com as condicoes oferecidas a generalidade das
pessoas acolhidas no Lar;

3. A denuncia ou resolucao do protocolo, qualquer que seja a causa e
independentemente de quem tome a iniciativa, nao exonera a PRIMUS VITAE de
cumprir pontualmente, e ate final, os contratos individuais celebrados com os J
beneficiaries. b'4-
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4. A resolucao ou denuncia nao confere qualquer direito de indemnizacao por parte do
Exercito.

Clausula 9.3

Prazo de vigencia

o protocolo entra em vigor na data da sua assinatura e e valido ate 31 de Dezembro de
2010, renovando-se sucessiva e automaticamente por periodos anuais, salvo se for
denunciado, por qualquer dos outorgantes, com a antecedencia minima de 60 dias,
relativamente ao termo do periodo em curso.

Feito em dois exemplares originais, ficando urn em poder de cada uma das partes.

Assim 0 outorgaram, em Lisboa, aos 2 dias do mes de Marco de 2010:

Pelo 1.° Outorgante:

"""l-I u. ""U<:J

n~


