DECLARAÇÃO CONTRATUAL

Eu,

, titular do BI com o

número

, emitido em

, contribuinte nº

residente em

;

; com o contacto

telefónico

/

, declaro, * em representação e na

qualidade de responsável de
Bilhete de Identidade nº

; titular do
, emitido em

, contribuinte nº

; residente em
celebrar com a Casa de Repouso e Saúde de S. Brás Lda., um contrato de prestação de serviços
que se rege pelas cláusulas gerais constantes do Regulamento Interno, documento que é do
meu conhecimento e cuja aplicação expressamente aceito.
Sem prejuízo e em complemento do disposto no referido Regulamento, o presente contrato
integra ainda as seguintes cláusulas específicas:

1º
Regime de estadia e prazo
1. O regime de estadia é * mensal/diário e estabelecido por um período de
contar da data de admissão.

dias a

2. O prazo previsto no nº anterior será automaticamente renovado por iguais períodos se não
ocorrer a denúncia do contrato, a qual terá de ser comunicada por escrito com a
antecedência de 15 dias em relação ao termo do prazo ou sua renovação.

2º
Preço e quarto atribuído

1. Considerando o tipo de quarto seleccionado e a situação clínica do utente, o valor
actual da * mensalidade /diária é de:
.
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2. O quarto atribuído é o nº

e localiza-se no

piso

3. Foi entregue caução no valor de
, valor que será devolvido ou
deduzido na última mensalidade nos termos do nº 2 do Artigo 8º do Regulamento
Interno.

3º
Pagamentos
Os pagamentos (mensalidade/diárias e despesas) são feitos antecipadamente ao período a
que respeitam nos prazos e termos previstos no Regulamento.

4º
Direitos e deveres
O utente/ representante e responsável, declaram ter conhecimento dos direitos e deveres
resultantes do presente contrato, aceitando o regime previsto no Regulamento Interno e não
manifestando dúvidas quanto aos seus termos e aplicação.

5º
Acompanhamento dos responsáveis
Os responsáveis pelo utente, comprometem-se a efectuar o acompanhamento e a prestar o
apoio necessário para potenciar a sua melhor integração e permanência durante o período de
internamento, e ainda a providenciarem a sua recepção nos casos de cessação, a qualquer
título, do presente contrato de prestação de serviços.

6º
Do contrato
1. O presente contrato é composto pela Declaração Contratual, Regulamento Interno e a
relação de bens pessoais entregues, denominada “Anexo”.
2. Será entregue ao utente/responsável uma cópia do contrato, passando o original a integrar
o processo individual com o nº
.
3. Todas as eventuais questões não previstas, serão resolvidas por decisão da Direcção.
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4. Em caso de litígio que não possa ser resolvido consensualmente, as partes acordam no foro
da comarca de Faro.

Assinatura do Utente/Responsável

S. Brás de Alportel,

Nota: Nos campos assinalados com *, riscar a opção não aplicável.
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