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Cartão Amigos 

REGULAMENTO DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO AMIGOS 

SOBRE À CASA DE EURÍPEDES – É uma instituição genuinamente filantrópica, sem fins lucrativos, 

que funciona de forma regular e ininterrupta no município de Goiânia desde o ano de 1973, 

dedicada ao tratamento de pessoas portadoras de transtornos mentais, inclusive dependentes 

químicos, em regime ambulatorial, hospital dia e internação hospitalar. Em sua maioria, os 

pacientes são atendidos pelo SUS – Sistema Único de Saúde. 

O hospital Eurípedes Barsanulfo, na qualidade de prestador de serviços, e os ASSOCIADOS que se 
vincularem ao sistema do CARTÃO AMIGOS, aderindo às condições gerais e especiais previstas 
neste Regulamento, cada qual no propósito de preservar os princípios da boa-fé e do equilíbrio nas 
relações entre as partes, se obrigam mutuamente a cumprir e respeitar, o quanto segue. 
 

Artigo 1º - O CARTÃO AMIGOS é um PROGRAMA DE COLABORAÇÃO RECÍPROCA na modalidade de 

participação financeira na manutenção da Casa de Eurípedes, espontânea e altruísta, no qual a 

pessoa física ou jurídica contribui mensalmente, na forma de DOAÇÃO, com o valor mínimo de R$ 

30,00 (Trinta reais). 

Artigo 2º - O participante receberá em contrapartida BENEFÍCIOS DE DESCONTOS em diversos 

estabelecimentos comerciais e empresas, mediante a apresentação do CARTÃO. 

Artigo 3º - As empresas e estabelecimentos comerciais que participam do programa são chamados 

de EMPRESA AMIGA, e terão o nome e logomarca divulgada entre todos os participantes, no site e 

em todas as nossas mídias sociais. 

Artigo 4º - O participante não estabelece compromisso jurídico e fiscal com a Instituição, podendo 

se desligar a qualquer momento de seu compromisso sem ônus financeiro e legal, perdendo apenas 

o direito aos benefícios que o cartão oferece. 

Artigo 5º - Cada EMPRESA AMIGA estabelecerá o valor e a forma do desconto a ser oferecido em 

seus produtos e/ ou serviços, mediante contrato assinado com a Casa de Eurípedes. 

Artigo 6º - Para ter direito aos descontos, o participante deverá manter suas DOAÇÕES mensais em 

dia. Atrasos implicarão em suspensão deste direito. 

Artigo 7º - A Casa de Eurípedes participará como EMPRESA AMIGA oferecendo descontos em seus 

serviços, mediante termo de compromisso definido pela Administração da Instituição. 
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Funcionará da seguinte forma:  

- O desconto será concedido sobre o valor da consulta com o profissional médico, na diária de 

enfermaria,  diária de hospital dia e atendimento de emergência; 

- O contribuinte deverá ter pago no mínimo 3 (Três) parcelas com o valor mínimo de R$ 30,00 

(Trinta reais) ou pagar de uma única vez o valor mínimo de R$ 90,00 (Noventa reais) para obter o 

desconto; 

- As consultas deverão ser marcadas de acordo com a disponibilidade de vagas e agenda de cada 

médico. 

- Para internações deverá verificar a disponibilidade de vagas previamente, caso não tenha irá para 

fila de espera. 

- O participante do CARTÃO amigos ao utilizar os serviços de emergência deverá observar os 

horários de funcionamento do estabelecimento. 

Artigo 8º - O CARTÃO AMIGOS pessoa jurídica – CARTÃO AMIGO EMPRESARIAL oferecido pelas 

Empresas aos seus colaboradores, com ou sem ônus aos funcionários, com o mesmo custo de R$ 

30,00 (Trinta reais) por pessoa, e os mesmos benefícios do CARTÃO AMIGOS pessoa física, com o 

acréscimo dos seguintes benefícios para a Empresa: Cursos, Treinamentos, Workshop sobre 

dependência química, depressão, qualidade de vida, nutrição natural, saúde e espiritualidade, 

reengenharia familiar e outros temas oferecidos gratuitamente pela Casa de Eurípedes, 

direcionados aos colaboradores e seus familiares. 

Artigo 9º - O participante deverá apresentar o CARTÃO AMIGOS e documentos pessoais nos 

estabelecimentos credenciados para obter o desconto, bem como informar o número do cartão 

quando for solicitado. O CARTÃO AMIGOS é de USO PESSOAL E INTRASFERÍVEL, não podendo o 

mesmo ser repassado a terceiros. 

Artigo 10º - O emissor poderá alterar este regulamento, ampliar a utilidade do CARTÃO ou agregar-

lhe outros serviços de acordo com a necessidade, dando prévia ciência entre todos os participantes, 

no site e em todas as nossas mídias sociais. 

Goiânia – GO, 11 de Dezembro de 2017. 

 

 

 

Jeziel da Silva Ramos 
Presidente 

wlb
Draft


