
 
Associação Recreativa e Cultural de Sousel 

                  Centro de Artes e Ofícios - Estrada da Circunvalação  7470-210 SOUSEL 
                  Telef./Fax. 268558017/8   www.arcsousel.pt 

 

Instituição Particular de Solidariedade Social desde 28/02/97  - Diário da República III Série N.º 84/ 97 
de 10/04/97 

 
FILIADA: NA ASSOCIAÇÃO DE FOLCLORISTAS DO ALTO ALENTEJO  -  INATEL  -  INSTITUTO PORTUGUÊS DA JUVENTUDE  

FEDERAÇÃO DE BANDAS DO DISTRITO DE PORTALEGRE 

 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

 
Entre a Associação Recreativa e Cultural de Sousel, Instituição Particular de Solidariedade Social, pessoa 
colectiva n.º 502731460 com sede no Largo do Mercado em Sousel, como primeiro Outorgante, 
representada pelo seu Presidente, Francisco José da Silva Dordio, e 
_______________________________________________________________, como segundo 
Outorgante, representado por____________________________________________________________, 
com o B.I. n.º____________________, Contribuinte n.º___________________, com residência em 
_______________________________________________________________. É celebrado o seguinte 
contrato, o qual fica subordinado às seguintes clausulas livremente acordadas e aceites por ambas as 
partes. 
 

CLÁUSULA I 
(Fins) 

 
O presente contrato visa regular a prestação de apoio social efectuada pelo 1.º outorgante ao 2.º 
outorgante, no âmbito da resposta social de CATL – Centro de Actividades de Tempos Livres para 
Extensões de Horário e Interrupções Lectivas. 

 
 
 

CLÁUSULA II 
(Objeto do Contrato) 

 
Constitui objeto do presente contrato: 
1 - A prestação de serviços, abrangendo: 
a.  Actividades de CATL 
2 – O CATL para extensões de horário e interrupções lectivas presta serviços e desenvolve actividades 
visando especialmente: 
a. Proporcionar às crianças experiências que concorram para o seu crescimento como pessoa, 
satisfazendo as suas necessidades de ordem física, intelectual, afectiva e social. 
b. Criar um ambiente propicio ao desenvolvimento da personalidade de cada criança, de forma a 
ser capaz de se situar e expressar num clima de compreensão, respeito e aceitação de cada um. 
c. Favorecer a inter-relação família/escola/comunidade – estabelecimento, em ordem a uma 
valorização, aproveitamento e recuperação de todos os recursos do meio. 

 
 

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. 

 
 

CLÁUSULA IV 
(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. 

 
 

CLÁUSULA V 
(Local da Prestação de Serviços) 

 
No âmbito do presente contrato, o 1.º contratante compromete-se a prestar serviços no Centro de Artes e 
Ofícios, Estrada da Circunvalação – Sousel, freguesia de Sousel, concelho de Sousel, Distrito de 
Portalegre, para frequência no CATL de Sousel, ou em Rua Padre Silva em Cano, concelho de Sousel 
para a frequência do CATL de Cano. 
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 CLÁUSULA VI 

(Duração e Horário da Prestação de Apoio Social) 
 

1. No âmbito do presente contrato os cuidados são prestados durante o seguinte horário: 
 - Em dias úteis do Calendário Escolar, das 15.30h às 18.00h. 
 - Durante as interrupções lectivas: das 9.00h às 17.30h. 
2. Qualquer alteração ao horário, deve ser acordado previamente, por escrito, entre as partes 
outorgantes, com a maior antecedência possível. 

 
 

CLÁUSULA VII 
(Interrupção da Prestação de Cuidados) 

 
As ausências não justificadas superiores a 30 dias determinam o cancelamento da respetiva inscrição. 
 
 

CLÁUSULA VIII 
(Pagamento da Mensalidade/Comparticipação Familiar) 

 
1. As comparticipações familiares são determinadas de forma proporcional ao rendimento do 

agregado familiar dos utentes, de acordo com a Circular normativa n.º5  
2. O pagamento da mensalidade/comparticipação é efectuado entre o dia 25 do próprio mês e 

o dia 8 do mês seguinte, caso se aplique. 
 
 
 

CLÁUSULA IX 
(Depósito de Bens do Cliente à Guarda do 2.º Outorgante) 

 
Será da responsabilidade da família os casacos e outros objectos que as crianças tragam para o CATL. 

 
 

CLÁUSULA X 
(Vigência do Contrato) 

O presente Contrato entra em vigor em ___________, tendo a duração de um ano. 
 
 

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 30 dias. 
Caducidade, quando se verifique a impossibilidade definitiva de funcionamento das actividades objecto do 
presente contrato. 

 
 

CLÁUSULA XIII 
(Foro Competente) 

 
Em caso de conflito o foro competente é o tribunal judicial da comarca de Fronteira. 
 
 
 
 
 
      O Primeiro Outorgante                        O Segundo Outorgante 
                                          
 
__________________________                                              __________________________  

 
 


