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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

Apoio Domiciliário 

PRIMEIRO OUTORGANTE:______________________________________, 

portador do B.I/C.C. nº _________________ e contribuinte n.º ______________ 

residente em ___________, Freguesia de _________.  

 

SEGUNDO OUTORGANTE: A Associação de Solidariedade Social Coração 

Imaculado de Maria, Instituição Particular de Solidariedade Social, com o NIF. 505939754 e 

NISS. 20003522833, com sede na Rua do Eirol nº1, 5430 – 201 Rio Torto VLP, adiante 

designada por IPSS, representada por Luís Barroso Batista, titular do Cartão de Cidadão 

n.º03714267, valido até 03/07/2016, emitido pela República Portuguesa, NIF 157307794 na 

qualidade de Presidente da instituição, ou pelo Vice-Presidente, Carlos António Santos 

Moura Barreira.  

Celebra-se o presente contrato nos termos do Guião Técnico DGAS.  

 

CLÁUSULA I 

Fins 

O presente contrato visa regular a prestação de apoio social efetuada pelo 2.º outorgante 

ao 1.º outorgante, no âmbito da resposta social de Apoio Domiciliário.  

 

CLÁUSULA II 

Objeto do Contrato 

Constitui objeto do presente contrato:  

1 - A prestação de serviços, abrangendo
1
:  

a. ________________________ 

___________________________ 

1
 Indicar o tipo de cuidados prestados de acordo com a legislação em vigor relativa à resposta social 

específica e em conformidade com o Regulamento Interno.  



 

 

Associação de Solidariedade Social Coração Imaculado de Maria de Rio Torto 
 

Contrato de Prestação de Serviços 

Serviço de Apoio Domiciliário 

 

Rua Eirol nº 1, 5430-201 Rio Torto – Valpaços | Telefone / Fax: 278 717 102 E-mail: asscimfrt@live.com.pt 
 

2 

 

 

b. ____________________ 

c. ____________________ 

d. ____________________ 

  

2 – A realização das seguintes actividades
2
 complementares:  

a. Poderá ao longo do ano realizar-se passeios.  

b.  Diversas atividades Orientadas realizadas na Associação.  

c. Consultas Médicas/tratamentos fora de Valpaços.  

d. Outro tipo de transportes.  

 

CLÁUSULA III 

Obrigações do 1.º Contratante 

No âmbito do presente contrato constituem direitos e obrigações do 1.º contratante, os 

constantes no Regulamento Interno de funcionamento, nos termos dos normativos e 

legislação em vigor.  

 

 

Os Utentes têm como deveres:  

1- Participar, tanto quanto possível, na execução das atividades desenvolvidas pela 

Associação;  

2- Comparticipar nos custos da prestação dos serviços que acordaram e usufruem 

de acordo com as tabelas de comparticipação em vigor na Associação; 

3- Não exigir dos funcionários do Apoio, trabalhos e tarefas que excedam o âmbito 

das suas competências;  

4- Respeitar a instituição, diretores, funcionários e restantes utentes; 

5- Pagar sempre a mensalidade até ao dia 08 de cada mês;  

 

 

_______________________ 

2
 Indicar o tipo de actividades extras realizadas a pedido do cliente e que não são abrangidas no 

preço/comparticipação base. 
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6- Pagar sempre a mensalidade até ao dia 08 de cada mês;  

7- Ter consciência dos rendimentos que possui, e dos trabalhos que foram 

acordados com o Centro, pagando o justo valor pelos serviços prestados sem 

prejudicar a instituição nem ser prejudicado;  

8- Pagar à parte quaisquer outros serviços que não constem neste contrato;  

9- Respeitar as normas de higiene da instituição.  

 

Os Utentes têm como Direitos:  

 

1. Obter a satisfação das suas necessidades básicas, físicas, psíquicas, sociais e 

espirituais;  

2. Ser informado das normas e regulamentos vigentes;  

3. Ser tratado com consideração, reconhecimento da sua dignidade e respeito pelas 

suas convicções religiosas, sociais e políticas;  

4. Ter assegurada a confidencialidade dos serviços prestados, sendo na sua vida 

privada respeitada e preservada;  

5. Participar em todas as atividades, de acordo com os seus interesses e 

possibilidades;  

6. Ter acesso à ementa semanal; 

7. Receber visitas dos seus familiares e amigos;  

8. A inviolabilidade da correspondência e do domicílio, não sendo, neste caso, 

permitido fazer alterações, nem eliminar bens ou outros objetos sem a sua prévia 

autorização e/ou da respetiva família;  

9. Apresentar reclamações sobre o serviço à Diretora Técnica ou à sua substituta.  

10. Exigir qualidade, eficiência, eficácia e pontualidade nos cuidados acordados.  
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CLÁUSULA IV 

Direitos e Obrigações do 2.º Contratante 

No âmbito do presente contrato constituem direitos e obrigações do 2.º contratante, os 

constantes no Regulamento Interno de funcionamento, nos termos da legislação em 

vigor.  

 

São direitos do Apoio Domiciliário/Instituição:  

 

1. Serem tratados com respeito e dignidade todos os dirigentes e funcionários;  

2. Fazer cumprir com o que foi acordado no acto de admissão, de forma a 

respeitar e dar continuidade ao bom funcionamento deste serviço;  

3. Receber atempadamente a mensalidade acordada;  

4. Ver respeitado o seu património;  

5. Proceder à averiguação dos elementos necessários à comprovação da 

veracidade das declarações prestadas pelo Utente e/ou familiares no ato de 

admissão;  

6. À Instituição é reservado o direito de suspender este serviço sempre que os 

Utentes, grave ou reiteradamente, violem as regras constantes do presente 

regulamento, de forma muito particular, quando ponham, em causa ou 

prejudiquem a boa organização dos serviços, as condições e o ambiente 

necessário à eficaz prestação dos mesmos, ou ainda, o são relacionamento com 

terceiros e a imagem da própria Instituição.  

 

São deveres do Apoio Domiciliário:  

 

1. Garantir a qualidade e o bom funcionamento dos serviços de acordo com os 

requisitos técnicos, bem como, o conforto necessário ao bem-estar do Utente;  

2. Assegurar a existência de recursos humanos adequados;  

3. Proceder à admissão dos Utentes de acordo com os critérios definidos no 

regulamento;  
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4. Prestar, com qualidade, os serviços disponíveis;  

5. Proporcionar o acompanhamento adequado a cada Utente;  

6. Assegurar o acesso ao regulamento interno da valência.  

 

CLÁUSULA V 

Local da Prestação de Serviços 

No âmbito do presente contrato, o 2.º contratante compromete-se a prestar serviços na 

Associação de Solidariedade Social Coração Imaculado de Maria da Freguesia de Rio 

Torto.  

 

CLÁUSULA VI 

Duração e Horário da Prestação de Apoio Social 

1. No âmbito do presente contrato os cuidados são prestados durante o dia, com o 

seguinte horário: das 8,30horas às 15,30 horas, exceto aos fins-de-semana e Dias 

Santos que funciona das 8,30 horas às 13 horas, fornecendo apenas a refeição.  

2.  Qualquer alteração ao horário deve ser acordada previamente, por escrito, entre 

as partes outorgantes, com a maior antecedência possível.  

 

CLÁUSULA VII 

Interrupção da Prestação de Cuidados
3
 

1. A interrupção do serviço pode ser feita excecionalmente quando o utente se 

encontra hospitalizado;  

2. O pagamento da mensalidade do utente sofre uma redução de 20% quando este 

se ausenta durante 15 ou mais dias não interpolados, devendo o Centro ser 

avisado com antecedência;  

3. Se o utente se ausentar sem avisar as entidades competentes deverá pagar a 

mensalidade na totalidade; 

_______________________ 

3 
Indicar as situações em que se pode verificar a suspensão da prestação de cuidados por motivos não 

imputáveis ao 1.º contratante e que forma de compensação é garantida pelo 2.º contratante 
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4. Quando o Utente vai de férias a interrupção do serviço deve ser comunicada 

pelo menos com 8 dias de antecedência à Diretora Técnica ou à Direção.  

 

CLÁUSULA VIII 

Pagamento da Mensalidade/Comparticipação Familiar
4 

O pagamento da mensalidade/comparticipação é efetuado no seguinte período: de dia 1 

a dia 8 de cada mês, na Secretaria/ Gabinete Técnico da Instituição.  

Pelos serviços mencionados, o utente comparticipa com a quantia de ______ mensais, 

os quais podem ser atualizados anualmente, conforme estipulado pela Direção.  

 

CLÁUSULA IX 

Depósito de Bens do cliente à guarda do 2º Outorgante 

1. A custódia da chave do seu domicílio em local seguro, sempre que esteja 

entregue aos serviços.  

 

 

CLÁUSULA X 

Vigência do Contrato 

Este contrato entra em vigor desde a data da sua assinatura até que se verifiquem 

alterações na prestação dos serviços, que justifiquem a modificação do contrato, ou 

quando novos modelos de contratos nos forem solicitados pela Segurança Social. 

 

 

 

 

 

 

____________________ 

4
 Referir o montante da mensalidade ou comparticipação a pagar pelo cliente, bem como o local onde 

deve ser efetuado o pagamento, periodicidade e data limite e forma de quitação. Igualmente deve ser 

previsto o que acontece em caso de atraso de pagamento. 
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CLÁUSULA XI 

Cessação da Prestação de Serviços 

O contrato pode ser denunciado a todo o tempo por iniciativa de qualquer dos 

contratantes, com a antecedência de 1 mês, quer a iniciativa seja do 1.º ou do 2.º 

contratante.  

 

CLÁUSULA XII 

Foro Competente 

Em caso de conflito o foro competente é o tribunal judicial da comarca de Valpaços, e 

segundo o decreto- lei nº 144/2015. 

 

 

CLÁUSULA XIII 

Disposições Finais 

1. O presente contrato deve ser celebrado por escrito, em três exemplares, 

devidamente assinados e rubricados, sendo um exemplar para o 1.º outorgante, 

outro para o 2.º outorgante e o terceiro a remeter para o centro distrital, nos 

termos da legislação em vigor.  

2. Em tudo o que o presente contrato for omisso, aplica-se o disposto na legislação 

e normativos em vigor, bem como no Regulamento Interno do 2.º outorgante.  

 

 

CLÁUSULA XIV 

Entrada em vigor 

O presente contrato entra em vigor a __/___/______ data da sua assinatura/atualização. 

 

 

 

1º Outorgante/Utente                                            2ºOutorgante/Direção 
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________________________                       _______________________ 

 


