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Ficha de adesão 

Cartão Municipal do Bebé 

Condições Especiais de Colaboração 

 

O Município de Vila Nova de Gaia, com sede na Rua Álvares Cabral, 4430-017, Vila Nova de Gaia, 

contribuinte n.º 505 335 018, representado pelo Presidente da Câmara Municipal, Prof. Doutor Eduardo 

Vítor Rodrigues, que outorga no uso dos poderes que lhe são conferidos pela Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, e 

A sociedade comercial, __________________________________________________________________ 

Com sede em _________________________________________________________________________ 

Código Postal: ______ - ____  Localidade: __________________________________________________ 

Tel.: __________________________ Fax: _______________________________________________ 

E-mail: ______________________ Site: ____________________________________________________ 

representada por ___________________________________________________________________, 

na qualidade de ____________________________________, adiante designada por Entidade Aderente. 

ACORDAM 

Colaborar no âmbito da iniciativa municipal denominada Cartão do Bebé, nos termos e condições 

especiais abaixo referidas, bem como nas condições gerais em anexo: 

Nome do Estabelecimento: ______________________________________________________________ 

Morada: ___________________________________________________________________________ 

Código Postal: ______ - ____ Localidade: ________________________________________________ 

Tel.: ____________________________ E-mail: ____________________________________________ 
Setor de Atividade: __________________________________________________________________ 

Contacto pessoal: ______________________________________ 

Descontos/Vantagens nos bens e ou serviços: 

__%  

__%  

__%  

 

__% Em todos os bens e/ ou serviços disponíveis no estabelecimento 

O presente Acordo é reciprocamente aceite por ambas as Partes e é feito em duplicado. 

Vila Nova de Gaia, ____/____/_____ 

A Entidade Aderente, 

______________________________ 

O Município, 

__________________________________ 
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ACORDO  

Cartão Municipal do Bebé  

Condições Gerais de Colaboração 

1. A Entidade Aderente à iniciativa municipal compromete-se a conceder aos titulares do 

Cartão do Bebé as vantagens ou descontos acordados com o Município de Vila Nova de Gaia, 

nos termos e condições especiais de colaboração, sem qualquer contrapartida financeira. 

2. Os titulares do Cartão do Bebé beneficiarão da redução de preço no fornecimento de 

bens e/ou prestação de serviços, mediante a apresentação do respetivo cartão, acompanhado 

da exibição de documento de identificação. 

3. As vantagens a conceder aos titulares do Cartão do Bebé, na aquisição de bens e/ou 

serviços têm por base os preços publicitados pela Entidade Aderente, exceto nos períodos 

legais de saldos ou promoções devidamente publicitados. 

4. A Entidade Aderente compromete-se a afixar nas suas instalações, em local visível, um 

aviso, segundo modelo a fornecer pelo Município, de publicitação da presente parceria. 

5. A Entidade Aderente pode, a todo o tempo, rever ou excluir das Condições Especiais 

de Colaboração na iniciativa municipal do Cartão do Bebé os bens e/ou serviços em que não 

lhe seja possível conceder as vantagens acordadas, desde que tal comunique ao Município, por 

escrito, através de carta dirigida à Câmara Municipal, ou de correio eletrónico para o e-mail 

presidencia@cm-gaia.pt, com a antecedência de vinte dias úteis relativamente à data em que 

pretenda que a comunicação produza efeitos. 

6. O Município reserva-se o direito de não aceitar qualquer desconto ou outro tipo de 

vantagem de Entidade que viole ou seja suscetível de pôr em causa o cumprimento das 

atribuições e competências ou se apresente inadequada aos objetivos municipais desta 

iniciativa. 

7. Qualquer uma das Partes pode, a todo o tempo, desvincular-se do presente Acordo de 

Colaboração, mediante a comunicação escrita, com a antecedência de 20 dias úteis 

relativamente à data em que pretenda que a comunicação produza efeitos, dirigida para os 

endereços referidos no n.º 5 das presentes condições gerais, no caso do Município, e para os 

endereços referidos nas condições especiais, no caso da Entidade Aderente. 

8. O Município compromete-se a elaborar e a publicitar um guia informativo do Cartão 

do Bebé, em formato de papel e/ou digital, onde consta a identificação de todas as Entidades 

Aderentes à data da sua publicação, a atualizar periodicamente, assim como a sua localização, 

ramo de atividade e vantagens a conceder por força deste Acordo. 
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9. O incumprimento das presentes condições gerais, confere à parte não faltosa o direito 

de o resolver imediatamente, através de comunicação escrita, por carta registada com aviso de 

receção, dirigida à outra parte, se a falta não for reparada no prazo de cinco dias úteis a contar 

de comunicação escrita para esse efeito, realizada nos mesmos termos. 

10. Em caso de cessação do presente Acordo de Colaboração a Entidade Aderente 

compromete-se a retirar toda a publicitação alusiva à iniciativa do Cartão do Bebé, podendo o 

Município proceder à respetiva fiscalização e, em caso de incumprimento, proceder à sua 

remoção. 

11. Ao presente Acordo de Colaboração aplicam-se, ainda, as normas de utilização e 

atribuição dos cartões municipais, aprovadas em reunião da Câmara Municipal, de 19 de 

setembro de 2016, e reunião da Assembleia Municipal de ---/---/--- e publicadas no Boletim 

Municipal n.º-----e demais disposições legais e regulamentares em vigor. 

 

 

 

 


