Minuta de Contrato trabalho para empregados domésticos
Entre (nome da entidade patronal), residente na (morada), no concelho de (concelho), portador
do BI/CC nº _________________, nº de contribuinte ___________________, daqui em diante
designada por primeiro outorgante,
E,
(nome do colaborador), residente na (morada), no concelho de (concelho), portador do BI/CC nº
_________________, valido até __/___/____, nº de contribuinte ___________________, daqui
em diante designada por segundo outorgante,

É nesta data livremente outorgado um contrato de prestação de serviços domésticos, nos
termos do Código Civil em vigor, o qual se rege pelas seguintes cláusulas:

1ª

O segundo outorgante é contratado ao serviço do primeiro outorgante na qualidade de
_____________________________________________________, afim de exercer as
suas funções e tarefas, ou quaisquer outras, desde que requeridas pelo primeiro outorgante
e que sejam compatíveis com a sua qualificação profissional.

2ª
As suas funções serão desempenhadas no horário de ____________________ das
_______ ás ______,

a decorrer na residência do primeiro outorgante, sita em

________________________________________. Caso se preveja alguma alteração
referente ao horário laboral, quer da parte do primeiro outorgante, quer da parte do
segundo, tal deverá avisar a outra parte com, pelo menos, _____ dias de antecedência.

3ª
O primeiro outorgante retrubuí, mensalmente, ao segundo outorgante, pela prestação
dos seus serviços, o valor de ______________€.

4ª
O presente contrato terá inicío em ______________ de 201__ e vigorará a termo
_______________, até que quaisquer dos outorgantes denuciêm, por escrito, com a
antecedência máxima de ( _____ dias úteis), o seu termo.

5ª
O segundo outorgante compromete‐se a manter válidos os seus documentos comprovativos do
cumprimento das disposições legais relativas à entrada e à permanência ou residência para
efeitos de trabalho em Portugal.

6ª
O segundo outorgante deverá informar o primeiro outorgante, caso lhe seja retirada, temporária
ou definitivamente, a autorização para permanecer em Portugal.

7ª

Das importâncias monetárias dadas pelo primeiro outorgante e recebidas pelo segundo
outorgante, relativamente ao serviço doméstico prestado, serão declaradas e realizadas
todas as contribuições legais previstas, repartidas, respectivamente, por ambas as
entidades.

8ª

1 – Em tudo o que não esteja previsto no presente contrato vigorarão as medidas legais
aplicáveis.
2 – Informa‐se ainda que o segundo outorgante beneficiará de um seguro de acidentes
de trabalho, que o prevenirá de eventuais acidentes laborais. O pagamento de tal
seguro é da responsabilidade do primeiro outorgante.

________________, ______ de ________________ de __________

O Primeiro Outorgante,
_________________________________________

O Segundo Outorgante,
_________________________________________

