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ADENDA AO CONTRATO PROGRAMA

TRANSFEnf;,NCLq. DE VERBA PARA PAGAMENTo AoS BENBnrctAnIos

uo sunsiDlo Ao ARRENDAMENTo - ANo DE 2020

PRIMEIRO OUTORGANTE: DOMINGOS BRAGANQA SALGADO, com

domicilio profissional no Largo C6nego Jos6 Maria Gomes, nesta cidade de Guimarfles,

iltervindo em representagdo <1o MUNICipfO OB CUfnnAnAES, na qualidade de

Presidente da respetiv a Cdmara Municipal, pessoa coletiva de direito priblico n" 505 948

605, com sede na morada acima referida, adiante designado por MUNICIPIO, adiante

designado por MUNICiPIO.

SEGUNDOS OUTORGANTES: PAULA CRISTINA DOS SANTOS OLryEIRA,

titular do cartdo de cidadSo n" 09518003 6 ZY2, eMANUEL MARTINS SALGADO,

titular do cartSo de cidaddo n" 03012326 7 ZX2, ambos com domicilio profissional na

Rua Capitao Alfredo Guimar6es, n" 354, da Uni6o das Freguesias de Oliveira, 56o Paio

e Sdo Sebastido, 4800-026, Guimardes, que outorgam em representag6o da empresa

local .,CASFIG - CooRDENAqAo DE AMBITo SoCIAL E FINANCEIRo

DAS HABITAQOES DO MUNICiPIO DE GUIMIRANS, EM, UNIPESSOAL,

. LDA", na qualidade de, respetivamente, Presidente e Vogal do Conselho de GestSo,

NIPC 504 885 855, matriculada com o mesmo ntmero na Conservatlia do Registo

Comercial de Guimardes, com sede na morada acima referida, com o capital social de

quarenta e nove mil oitocentos e setenta e nove euros e setenta e nove c6ntimos,

conforme certid6o permanente subscrita em 9 de novembro de 2016 e vilida at6 9 de

novembro de 2020, acedida hoje em www.portaldaempresa.pt e a que corresponde o

c6digo de acesso 4023-3041-0851, adiante designada apenas por CASFIG. ---------------

Considerando que:

1. A atribuigEo do Sunsfmo Muxrcrp.nr, Ao AnnTNDAMENTo se insere numa politica
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social de habitagSo que se pretende adequada ds necessidades reais da populagdo,

potenciando solugdes que permitarn uma efectiva inclusSo social o uma rnelhoria

significativa da qualidade de vida das familias que residem no Concelho de

2. O Murqrcipro DE. GuruanArcs pretende aumentar o ntmero de familias

benefici6rias deste apoio at6 ao final do ano de 2020, dando resposta aos efeitos

econ6micos que a pandemia de COVID-L9 terd na situag6o econ6mica e financeira

dos agregados familiares, cuja perda acentuada de rendimento projeta a dificuldade

em cumprir o pagamento da renda da habitagdo. ----------

3. O Murqrcipro on Guruani,ns pretende que a empresa de habitagdo social

CASFIG, integralmente detida pelo Munieipio, assuma todas as competCncias

passiveis de delegagdo 6luz do Reguiamento para a atribuigdo do Subsidio Municipal

ao Arrendamento, designadamente a instrugdo de todo o processo at6 ir elaboragdo da

proposta de candidatura, bem como todos os atos subsequentes i sua aprovagdo. -------

E celebrada uma Adenda ao Contrato-Programa outorgado em 10 de dezembro de

2019 entre o MUNICipfO e a CASFIG, atrav6s do qual o primeiro (MUNfCIPIO)

transferia para a segunda (CASF,IG) a verba de €i55.000,00 (cento e cinquenta e

cinco rnil euros) destinada ao pagamento do Subsidio Municipal ao Arrendarnento ds

Aqsim, pela presente Adenda dquele Contrato-Programa, sdo definidas as condiqdes

em que o MUNICIPIO procede ao reforgo daquela verba, no montante €100.000,00

(cem mil euros), destinada, rinica e exclusivamente, ao pagamento do subsidio

municipal ao arrendamento aos respetivos benefici6rios, da seguinte forma:
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Objeto

O presente contrato tem por objeto a transfer6ncia para a CASFIG da verba de

€100.000,00 (cem mil euros), em reforgo da verba atribuida pelo Conhpto-Programa

outorgado em 10 de dezembro de 2019, no valor de €155.000,00 (cento e cinquenta e

einco.mil euros), destinadaao pagamento do SubsidioMunicipal ao drrendarnento iis-

familias beneficiririas, conforme proposta aprovada pela Asserntleia Municipal em

sessdo de 15 de maio de 2020, sob proposta da Cdmara Municipal aprovada em

Cl6usula 2"

(Transfer6ncia da verba)

1 - para a prossecugdo do estabelecido na cl6usulalu, areferida verba ser6 transferida

pelo MuNrcigo para a CASFIG em prestagdes peri6dicas, de acordo com o seguinte

plano de pagamento: ---------- ---------:---:------------;---

SunSiorO MuNrCrrar-.q,O ARRENDAMENTo - Pr,aNo pn PaCa,UENTO

Dar.ls MoNraNres

At6 31 de maio de2020 €15.000,00

At6 30 de junho de2020 €15.000,00

At6 31 de julho de2020 €15.000,00

At6 31 de agosto de2020 €15.000,00

At6 30 de setembro de2020 €15.000,00

At63l deoutubro de2020 €15.000,00

At6 30 de novembro de2020 €10.000,00
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Cl6usula,3"

(Gestor do contrato)

Nos termos do artigo 290."-4 do C6digo dos Contratos Priblicos, fica designado como

gestor de contrato a Chefe da DivisSo de 496o Social, Alexandra Isabel Quinta Cunha, a

quem compete acompanhar permanentemente a execugdo do contrato e asseggrar a

qualidade do trabalho, medindo os niveis de desempenho do cocontratante, a execugdo

financeira, t6cnica e rnaterial do contrato. Caso o gestor detete desvios, defeitos ou

outras anomalias na execugdo do contrato, deve comunic6-los, de imediato, ao 6196o

competente, propondo, em relat6rio fundamentado, as medidas corretivas que,'em cada

caso, se revelem adequadas. ------------- -----:-------

Clfusula 4u

(Prazo)

para rcalizaqal ao objeto do presente contrato contido na cl6usula 1", a CASFIG

compromete-se a assumir todas as compet6ncias que ora lhe s6o cometidas durante o

anode2o2o,-.----.-------------j---..----;-------.
Cliusula 5u

(Revisflo do contrato Programa)

Qualquer alteragSo ou adaptagdo, por p7ulre da CASIF'IIG, dos tennos ou dos resultados

previstos neste contrato, carece de previo aeordo escrito do MUNICiPIO, que o

poder6 condicionar aalteragdo ou adaptagIo.

Clfusula 6u

(Validade e caducidade do contrato programa)

1 - O presente contrato 6 v6lido para o a1o econ6mico de 2020, podendo ser

prorrogado anualmente se o MuruICiPIo assim o entender'

2 - O preseute eontrato caduea quando, por falta n6o imput6vel ds pafies, se torne
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objetivamente impossivel de conctetizar o seu objeto' -----------------------

Cl6usula 7'

(Resolugflo do contrato Programa)

A resolugao deste contrato efetuar -se-6 attavls da respetiva notificagao d GASFIG'

O presente contrato, feito. em dois exemplares, foi aprovado em minuta pelo

nnUUfCipIO, por deliberag6o da Assembleia Municipal tomada em sess6o de 15 de

maio de 2020 sob proposta da cdmata Municipal de 4 de maio de 2020, e pela

CASFIG, por deliberagSo do Conselho de GestSo de23 de abril de 2020'

O primeiro outorgante declarou que a despesa relativa a este contrato encontra-se

cabimentada pela proposta de cabimento n.o 2119, correspondendo-lhe o compromisso

no 2144, com a seguinte classificaqdo orgamental: orgdnica: 07 - Departamento de

Intervengdo Social e Educagao, econ6mica: 04080202 - outras.

Pelos segUndos outorgantes foram exibidas: a) Uma certiddo comprovativa em como a

sua representada tem a situagSo regUlarizada relativamente a impostos devidos ao

Estado, emitida erfi 26 de maio de 2020 pelo 1o Servigo de Finangas de GuimarSes; b)

Uma declaragao comprovativa em como a sua representada tem a situagao

contributiv a reg-/rairzada para com a Seguranqa Social, emitida em 30 de abril de

2020; c) Documentos emitidos pelo Minist6rio da Justiga em 15 de junho de 2020,

comprovativos de que os titulares dos 6rg5os sociais da sua representada nao foram

condenados por sentenqa transitada em julgado pelos crimes de participagfio em

atividades de uma otganizaqdo criminosa, comrp96o, fraude e branqueamento de

capitais.



Munieipio de Guimardes, 15 de junho de2020.

Primeiro outorgante:

Segundos outorgantes:
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