Comunicação Interna
De: Direção
Para: Sócios e Colaboradores
Assunto: Protocolo de colaboração com o Grupo Multifarma
Data: 25 de março de 2013

Informação
A direção do Infantário do Povo celebrou um acordo de colaboração com a Farmácia Pinto Leal com o
intuito de oferecer um novo serviço a todos os colaboradores e associados.
Neste acordo, a Farmácia Pinto Leal oferece a todos os funcionários, sócios do Infantário do Povo e
respetivos familiares, as seguintes condições:







Receitas médicas – 10% de desconto no valor a pagar pelo utente exceto nos medicamentos que
têm um PVP acima de 69,03€, em que o desconto a fazer pela farmácia é de 10%, até um máximo
de 5€, ou seja, nos medicamentos que, após comparticipação individual, tenham um preço a pagar
igual ou superior a 50 euros, o desconto máximo é de 5 euros por cada medicamento.
Medicamentos não sujeitos a receita médica - 10% de desconto sobre o PVP;
Produtos de Fitoterapia, Homeopatia e artigos de Ortopedia - 10% de desconto sobre o PVP;
Produtos de Dermocosmética/ Higiene - 10% de desconto sobre o PVP.
As tiras da diabetes não são sujeitas a desconto.

Será entregue, a cada sócio ou colaborador do Infantário do Povo, um cartão devidamente identificado (
nome e identificação do Infantário) que terá que ser apresentado na Farmácia Pinto Leal, aquando a
aquisição de medicamentos e/ou outros produtos de farmácia. Este cartão terá validade enquanto o sócio ou
colaborador estiver vinculado ao Infantário do Povo.

Outras Farmácias do Grupo Multifarma.
UNIÃO, pessoa coletiva n.º 500 832 412, com sede na Estrada de Benfica, n.º 592-594, 1500-107 Lisboa,
representada por Tiago Farrajota Santos;
FARMÁCIA PINTO LEAL, pessoa coletiva nº 504 822 632, com sede na Av. Américo Ferrer Lopes, 1A.
2745-862 Massamá, representada por Maria Inês Brito;
FARMÁCIA SALUTAR, pessoa coletiva nº 508 958 091, com sede na Rua Conde Redondo, nº 9 A, 1150101 Lisboa, representada por Solange Escobar;
FARMÁCIA SOUSA, pessoa coletiva n.º 509 103 774, com sede na Estrada de Benfica, n.º 429 A, 1500-078
Lisboa, representada por Madalena Patrão.
A Direção
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