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Nº de processo: ________________ 

 
Entre: 
Primeiro Outorgante: APPACDM do Porto - Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão 
Deficiente Mental, Instituição Particular de Solidariedade Social, pessoa coletiva nº 504646842, com 
sede na Travessa da Costibela, 85, 4100-186 Porto, devidamente registada na Direcção-Geral de 
Segurança Social, sob a inscrição nº 50/83, representada 
por______________________________________________________________________________ 
(nome), portadora do Cartão de Identificação nº__________________________, na qualidade de 
Presidente da Direção da APPACDM do Porto e com os poderes que lhe são conferidos para o ato.  
  
E: 
Segundo Outorgante: (pessoa singular) ______________________________________________ 
(identificação do tutor legal ou representante ou cliente), portador do Documento de Identificação 
nº ______________________________ (colocar número) com o Número de Identificação Fiscal 
______________________________ (colocar número) residente em 
________________________________________________________________ (colocar morada) 
 
Segundo Outorgante: (pessoa coletiva) _________________________________________ 
________________________________________________ (identificação da Instituição) pessoa 
coletiva nº ____________________, com sede em _______________________, representada por 
___________________________________________________________________________ 
(nome), na qualidade de _________________________ (cargo) com os poderes que lhe são 
conferidos para o ato. 
 
Representando o cliente: (Não preencher se o cliente for o segundo outorgante) 
Nome: ________________________________________________________________________ 
portador do Cartão de Identificação nº  _____________________________, com o Número de 
Identificação Fiscal nº  _____________  residente em ___________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
Celebra-se o presente contrato nos termos da Portaria nº 59/2015 de 2 de março, o qual se rege 
pelas cláusulas seguintes: 
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CLÁUSULA I 
 OBJETO DO CONTRATO 

 
1. A Primeira Outorgante compromete-se a prestar cuidados e serviços ao Segundo Outorgante, nas 

instalações da Instituição, no âmbito da resposta social de Lar Residencial. 
2. Os serviços a serem prestados, no âmbito do Lar Residencial serão os seguintes: 

a. de alojamento; 
b. alimentação; 
c.  higiene e conforto pessoal; 
d. apoio no desempenho das atividades da vida diária; 
e.  tratamento de roupa; 
f. apoio no cumprimento dos planos individuais de medicação; 
g. apoio no planeamento e acompanhamento regular de consultas médicas e outros 

cuidados de saúde, quando a família/representante não o possa fazer; 
h. atividades de animação sociocultural; 
i. atividades desportivas e lúdico-recreativas; 
j. atividades de desenvolvimento pessoal e social; 
k. outros serviços definidos no Plano de Desenvolvimento Individual.  

 

CLÁUSULA II 
LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

 
No âmbito do presente contrato, o Primeiro Outorgante compromete-se a prestar serviços no Lar 
Residencial _________________________________________ (colocar nome), sito na 
_____________________________________________________ (incluir morada) 
 

CLÁUSULA III 
REGULAMENTO INTERNO DO LAR RESIDENCIAL 

 
Com a assinatura do presente documento o Segundo Outorgante declara que toma conhecimento e 
aceita as normas do Regulamento Interno da APPACDM do Porto relativo ao Lar Residencial 
____________________________________ (colocar nome),que lhe foi entregue, e que aqui se dá 
por integralmente reproduzido para os devidos efeitos, sendo anexado ao presente documento.  
 

CLÁUSULA IV 
DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA PRIMEIRA OUTORGANTE 

 
No âmbito do presente contrato constituem direitos e obrigações da Primeira Outorgante, os 
constantes no Regulamento Interno da APPACDM do Porto, relativo ao Lar Residencial, nos termos 
dos normativos e legislação em vigor. 
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CLÁUSULA V 
DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO SEGUNDO OUTORGANTE 

 
No âmbito do presente contrato constituem direitos e obrigações do Segundo Outorgante, os 
constantes no Regulamento Interno da APPACDM do Porto, relativo ao Lar Residencial, nos termos 
dos normativos e legislação em vigor. 
 

CLÁUSULA VI 
PERÍODO EXPERIMENTAL 

 
Com a assinatura do presente documento o Segundo Outorgante declara que: 
a) toma conhecimento que o período experimental de ____/ ____/______ a ____/ ____ /______, 
(30 dias, conforme regulamento interno) que poderá cessar em qualquer altura, caso se verifique 
inadaptação. 
 

CLÁUSULA VII 
AUTORIZAÇÕES 

 
Com a assinatura do presente documento o Segundo Outorgante declara que: 
a)                  autoriza  
                    não autoriza 

a realização de filmagens ou fotografias suas/do seu representado para fins pedagógicos ou de 
divulgação da APPACDM do Porto e seus serviços incluindo o sitio institucional e em redes sociais.   

b)                autoriza  
                    não autoriza 

o seu representado a participar em saídas ao exterior no âmbito do Plano de Atividades do Lar 
Residencial; 
c) O 2º outorgante autoriza a intervenção de estagiários, supervisionados pelo técnico da respetiva 
área de intervenção. 
d) O 2º outorgante autoriza a intervenção de voluntários, supervisionados pelos elementos da 
equipa do Lar Residencial. 
 

CLÁUSULA VIII 
COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA 

 
1. Pela retribuição dos serviços prestados, o Segundo Outorgante obriga-se a pagar ao primeiro 

outorgante a quantia mensal de ______ €, calculada de acordo com as normas vigentes 
reguladoras das comparticipações dos utentes/famílias pela utilização de serviços e equipamentos, 
montante a atualizar no início de cada ano civil, sem prejuízo da alterações que ocorram, 
designadamente no rendimento per capita e nas opções de cuidados e serviços a prestar; 

2. A comparticipação mensal será paga até ao dia 8 do mês a que se refere, sendo a primeira no ato 
de admissão; 
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3. O Segundo Outorgante tem direito a uma redução de 10% da mensalidade em caso de ausência 
por doença devidamente comprovada que exceda 15 dias consecutivos;  

4. Qualquer outra ausência não será considerada e é devida a respetiva mensalidade. 
5. O pagamento da mensalidade rege-se pelo que consta no Regulamento Interno. 
6. Com a assinatura do presente Contrato de Prestação de Serviços o Segundo Outorgante aceita 

as condições de pagamento propostas pela Primeira Outorgante, conforme previsto nos 
números anteriores. 

 
CLÁUSULA IX 

PAGAMENTOS SUPLEMENTARES 
 
1. No ato da admissão é devido o pagamento da primeira mensalidade ou o seu proporcional. 
2. Constitui obrigação do Segundo Outorgante, a compra de medicação, fraldas, vestuário e outros 

bens sempre que necessário.  
3. No caso de a Primeira Outorgante realizar atividades que careçam de pagamentos 

suplementares, deve o Segundo Outorgante ter conhecimento antecipado e autorizar as 
mesmas, dando o seu aval em documento próprio.  

 
CLÁUSULA X 

TRATAMENTO DE DADOS 
 
Todos os dados recolhidos do cliente destinam-se ao uso exclusivo da APPACDM do Porto, para a 
prestação de serviços a que se propõe, estando todos os colaboradores obrigados ao sigilo 
profissional.  

 
CLÁUSULA XI 

VIGÊNCIA DO CONTRATO E CONDIÇÕES DE CESSAÇÃO 
 

1. O presente contrato tem início em ___/___/____, vigorando por tempo indeterminado, 
podendo cessar por caducidade, por motivo de falecimento do cliente, pela integração do 
cliente noutra resposta da Instituição, encerramento do estabelecimento ou extinção da 
Instituição;  

2. O contrato pode ser denunciado a todo o tempo por iniciativa de qualquer dos outorgantes, 
com antecedência de 30 dias por escrito. 

3. Pode ainda cessar em caso de incumprimento reiterado ou grave dos deveres consignados no 
presente contrato ou no Regulamento Interno a ele anexo, ou ainda resolvido, por iniciativa do 
cliente sem dependência de justa causa com a antecedência mínima de 30 dias.  
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CLÁUSULA XII 
 INTERRUPÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  
 

No âmbito do presente contrato a Interrupção da Prestação de Serviços rege-se pelo constante 
no Regulamento Interno do Lar Residencial e nos termos dos normativos e legislação em vigor. 

 
CLÁUSULA XIII 

FORO COMPETENTE E RESOLUÇÃO ALTERNATIVA DE LITÍGIOS  
 

Em caso de conflito o foro competente é o tribunal judicial da comarca do Porto, podendo, 
qualquer das partes recorrer aos meios alternativos de resolução de litígios legalmente 
previstos.  

 
CLÁUSULA XIV 

DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
1. Depois de lido o contrato, ambos concordam com o seu teor e será outorgado em duplicado, 

sendo o original arquivado no processo individual do cliente e o duplicado entregue ao Segundo 
Outorgante.  

2. Qualquer alteração ao contrato será efetuada por mútuo consentimento e assinada pelas 
partes.  

3. Em tudo o que o presente contrato for omisso, aplica-se o disposto na legislação e normativos 
em vigor, bem como nos Regulamentos Internos da Primeira Outorgante. 

 
Primeira Outorgante: ____________________________________ 
 
Segundo(s) Outorgante(s):  ________________________________ 

 
 Data: ___ / ___ / ______ 
 
 
Nota:  
- As indicações de preenchimento a vermelho devem ser retiradas. A Nota deve ser retirada. Os campos que não 
necessitam de ser preenchidos devem ser retirados. 
- No caso do 2º Outorgante, preencher os dados respetivos, conforme se trate de uma Pessoa Coletiva ou Pessoa 
Singular. E retirar o campo que não se aplicar.  
 


