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CONTRATO PROGRA.MA _,ANO

2O2O

PRIMEIRO OUTORGANTE: DoMINGos BRAG.A,NCA SALGADO,

com

domicilio profissional no Largo C6nego Jos6 Maria Gomes, nesta eidade de Guimaraes,
intervindo em representagdo do MUNICIPIO DE GUIM.aRAES, na qualiddde de
Presidente da respetiva Cdmara Municipal, pessoa coletiva de direito priblico

n' 505 948

605, com sede na morada aeima refer.ida.

SEGUNDOS 0UT0R.G,{NTES: P,{[JL.A CRxSTI]\A DoS SANTOS or,IvEIR.A,
titular do cafiao de cidadao n" 09518003 6 ZYz e MANUEL MART'II{S SAI-GADO,
titular do eartdo de eidaddo n" 03012326 7 ZYO, ambos oom dornicilio profissional na
Rua Capitdo Alfredo Guimardes , no 354,da Uni6o das Freguesias de Oliveira, S5o Paio
e S5o Sebasti6o, do eoncelho de Guimar6es, que outorgam em representagdo da empresa

_ COORDEN,{qAO

E

F'NIN,4INCEIR.O

D.{S H.ABXT.{qOES DO MUINXCIPXO DE GUIMAR.AES, EM,

UNTPESSO,AT,,

IOCA1

"C,{SF'XG

LDA", na qualidade de, respetivamente,

DE, AMBXTO SOCIAtr,

Presidente e Vogal do Conselho de Gestdo,

NIPC 504 885 855, matriculada oom o mesmo nirmero na Conserv atoia do Registo
Comercial de Guimar5es, 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

e6ntimos,

confotme certidlo permanente subscrita em 9 de novembro de 2016 e v6lida at6 9 de
novembro de 2020, acedida hoje ern ll,ww.pofieldagluprsEa,p! e a que corresponde o
c6digo de acesso 4023-3041-0851, adiante designada apenas por cASFIG. ------:-

Considerando que:
a)

A CASFIG 6 uma

empresa loeal, integralmente detida pelo IMUiNtCfPlO, regida

pela Lei n." 5012012, de 31 de agosto, a quem oumpl'e, de conformidade com o seu
objeto prineipal constante do no 1 do arligo 3o dos seus Estatutos, a promogSo e gestdo

do patrim6nio imobilidrio habitaeional, em especial e primordialmente, as habitaq6es

sociais do Municipio de Guimardes; --:----------

b) O MUNICiPXO

6o

fnico titular do capital social da CASFtrG;

e) De acordo oom os nos 2 e 3 do arl.o 3o dos seus Estatutos, a CASFIG, no Ambito
socioecon6mico, pode tamb6m eriar e exerser servigos de apoio e acompanhamento
social no dominio das carOncias habitaeionais na 6rea do MUNICfPIO de Guimardes; a

CASFIG exercerd ainda todas as aotividades que, acessoriamente, digam respeito

ao

d) Nos termos estatut6rios, a gestdo do parque habitacional abrange, designadamente,

as

fungdes de vigil0ncia

e

supervisionamento, de assegurar a manutengdo do parque

habitacional por parte dos inquilinos, de cobranga de rendas ou outros quantitativos
devidos pela utrhzagdo dos fogos amendados, de elaboragdo de propostas de atuahzagdo

de rendas, de prestar apoio e acompanhamento t6enico aos agregados familiares
wrendathnos, de elaborag[o de estudos e projetos, de prornover pennutas de fogos e de
assegurar aligaqdo com as entidades promotoras de habitag6o social;

e)

A

CASFIG est6 estruturada e organizada por forma

a

assegurar

a

gest6o

especializada do parque de habitaeional municipal, desde o atendimento aos municipes,
d gestio e fiscalizagdo da oeupaglo das habitag6es sociais, incluindo aprhtica de agdes

preventivas e planeadas, tendo em vista a eonseryagEo, manutengSo e recuperagdo do
edificado;

f) A

eoncentragdo num4 irnica estrutura juridica

e

organrzacional das eompetOncias

t6cnicas neeess6r'ias d criteriosa gestdo do parque habitaeional e demais infraestruturas

municipais, nas suas diferentes valOncias, permite superar eonstrangimentos
evidenciados na org0nica do IVXUNICIPIO, onde tais aptiddes se encontram dispersas

por v6rios'departamentos e divis6es, fruto da natural dimensdo e da estrutura vertical da
sua organizagao.
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g) Por esta razdo, a CASFIG, aliando a espeeializaEdo d agilidade da sua gest6o,
consegue intervir no parque habitaoional municipal, nas suas diferentes dimensdes, de

forma integrada, com mais celeridade, superando as demoras que a estrutura municipal
impunha d concretizagdo de tais procedimentos;

h) A CASFIG atingiu um nivel de organrzagdo, especiahzaqdo na fungdo e eustos, que
permitem a adogdo de um novo paradigma na sua gest6o: a autossustentabilidade
financeira na sua atividade eorrente, de gestSo e manutengdo do parque habitacional, por
recurso ds rendas por ele geradas e que, para aquele efeito, fieam na sua disponibilidade;

i)

A Assembleia Munieipal de Guimardes, na sua

sessSo

de 15 de novernbro de 2019,

sob proposta da Cdrnara Municipal de Guimar6es aprovada ern reunido de 31 de outubro

de 2019, aprovou o presente eontrato-progratrra, nos termos do disposto no n.o 5 do
artigo 47."da referida Lei n.o 5012012, aprovado tamb6m pela C.ASFtrG por deliberagdes

do Conselho de GestSo de 11 de outubro de 2018 e da Assembleia Geral de 14 de
outubro de 2019; ----------

j)

O fiscal rinico da C,{SFIG emitiu, nos termos previstos na alinea e), do n.o 6, do

utrgo 25.o, do citado diploma legal, parecer pr6vio sobre a eelebragSo do

presente

contrato-programa;

Entre os outorgantes 6 acordado celebrar o presente contrato-programa, nos termos e

para os efeitos do disposto no n.o
subordinado

ds

i

do artigo 50.o da aludida Lei n.o

seguintes cl6usulas, que

recipro camente aceitarn

5012012,

as partes livremente determinam

e

:

I - Disposig6es Gerais
Cliusula l.u
(Objeto e miss6o)

1.- O presente contrato-programa determina, concretiza e especifica os

objetos

\\>
//

imediatos e mediatos da delegagdo de poderes operada pela C6mara Municipal de
Guimar6es no artigo 5o dos Estatutos da CASFIG.

2.- Os objetivos setoriais

a prosseguir pela

plano de atividades, comunicado

i

CASFIG comespondem aos fixados no

seu

Cdmara Municipal de Guimardes, nos termos do

disposto no artigo 42.o da Lei n.o 5012012, de 31 de agosto.

3.- As elAusulas seguintes definem os termos juridicos, financeiros e materiais segundo
os quais ser6 disciplinada a atuaqdo e o funeionamento da CASFIG.

Clf,usula 2.u
(Execug6o)

1.-

A

CASFIG, para efeitos de execug6o do presente contrato-prograrrLa

e

para

cumprimento do seu objeto social, pratrcard todos os atos juridicos, administrativos e
materiais neeess6rios ir gestdo que lhe foi delegada,

2.- Os poderes confiados A CASFIG,para a16m dos atos expressamente indicados nas
cl6usulas do presente eontrato-programa, ineluirdo os demais que, por preparat6rios,
complementares ou subsidiSrios daqueles, se venham a revelar necess6rios, adequados
ou indispens6veis d perfeigdo da gestdo confiada.

3.- Salvo quando expressamente indicado no presente eontrato-programa, a CASFIG
adotarb os procedimentos, na gestdo do parque habitacional do

MUNICIPIO e no

exercicio da atividade da sua manutengSo, que, no seu entender, se mostrem legal e
tecnicamente mais adeqlrados.

II -

Gestflo do Parque Habitacional

liusula

3.u

(Parque habitacional)
1.- Os poderes de gest6o confiados e CASFIG t6m por objeto o parque habitacional do

Municipio.
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2.- Os bens que integram o parque habitacional, para efeitos do disposto no nfmero
anterior, s6o os seguintes:

Todos os fogos da propriedade do MUINICIPIO, independentemente da exist6ncia, ou
n6o, de titulo que legitime o direito, a sua posse ou a sua ocupagdo por terceiro, bem
como as lojas, oaves, arrumos, garagens e outros equipamentos.

3.- Os poderes confiados no presente titulo a C.A.SFIG, repoftados aos

fogos

habitacionais, eonsiderafit-se igualmente reconhecidos, nos precisos termos e com

as

alteragdes necess6das, aos equipatnentos ali refereneiados. ---

Ct6usula 4."
(Obrigag6es e responsabilidades de gestflo do parque habitaeional)
1.- Os poderes de gestEo confiados a C.ASFIG e para os quais est6 aquela devidamente
martdatada s6o os seguintes:

e

a) Promover

a

MUI\ICIPI0

eonsoante o que the for designado pela tutela; ---

gestdo integrada

parlieipada

do patrim6nio habitaeional

b) Promover uma adequada administragdo patrimonial

do

e social, designadamente,

organizando e mantendo atvalizado o cadastro de bens im6veis e um baneo de dados

relativos aos seus residentes quando se relaeionem com as respetivas neeessidades
habitacionais e salvaguardando-se sempre os direitos de personalidade, eonstitueional e
legalmente consagrados, em especial no tooante d reserva da.intimidade e vida privada;

c) Assegurar acorreta oeupagdo dos fogos;
d) Assegurar todo

o

processo administrativo de cobrauga das rendas devidas pela

utlhzaEdo dos fogos, proeedendo ds respetiv'as atualizaq6es; --------

e) Assegurar todo o prooesso administrativo de eobranga dos valores de eondominio
devidos pelautilizagdo das zofias oomuns, procedendo irs respetivas atualizagdes; -------

f)

Promover

a pennuta dos fogos o respetivos agregados farniliares de forma a

rentabrlizar os recursos da CASFIG e do MUNICfPIO;

g) Assegurar, designadamente por aq6es de vigilAncia e superuisionamento, a boa
manutengdo do parque habitacional por parte dos inquilinos;

h) Promover

i)
j)

ag6es de

formagio e informagdo junto das populagSes;

Elaborar estudos e propostas de atualizagEo de rendas;
Elaborar estudos e projetos;

2.- No exereicio dos

poderes

de gestdo ficam

compreendidos

os poderes

de

administragEo e de disposigdo dos bens, nos termos definidos nas cl6usulas seguintes.

Cliusula

5.u

(Fung6es)
1.- No podqr de organizar e executar os processos de atribuigdo e gestdo de fogos est6o

a) Proceder ao levantamento do quadro fisico e social do patrim6nio habitacional,
atualizando sistematicamente os elementos relativos aos agregados familiares; -----------

b) Decidir sobre os pedidos de coabitagio, sucess6o, transfer6ncia e permuta dos fogos

e

d

do MUI.{ICIPIO a

de propostas

de

c) Outorgar diretamente, na qualidade de mandatdna do MUNICipfO e no uso

de

sociais

submeter

aprovaqdo

decisdo

realojamento; -------=-

compet6ncias delegadas, titulo s de ocupagdo imobili6ri a;

----------

-

2.- No poder de assegurar a correta oeupagdo dos fogos est6o compreendidas as fungdes
de: ---------

a) Executar atos de frscalizagdo no Ombito da ocupagSo e da vacatura dos fogos

b) Proceder

d

instrugSo dos processos neeessdrios

desencadeados os procedimentos administrativos

e

de forma a

poderem

ser

eontenciosos tendo em vista a

nome pr6prio mas com a refer6ncia de que o faz ao abrigo de urna delegagdo de poderes
operada pelo

MUNICIPIO.

2.- Ao Conselho de Gest6o da CASFIG, com o enquadramento estatut6rio definido,
caberdrepresentar e exercer os poderes que deeorrem do presente contrato-programa, ---

3.- Os efeitos juridicos dos atos praticados e dos eontratos outorgados pela CASFtrG,
nos termos do nrimero anterior, projetam-se, direta e automaticatnente, na esfera e no
patrimonio municipal.

III -

Manutengfio do Parque l{abitacional, Infraestruturas, Equiparnentos

e

dernais ag6es complemrentares

Cliusula

8.u

(Ambito)
1.

A CASFIG proceder6

ir manutengdo do parque habitacional sob a sua gest6o.

2.- As a95es e atividades indicadas no nimero anterior ser6o financiadas direta e
autonomamente pela CASFIG, por recurso

3.-

A

is respetivas receitas.

CASFIG executar6, ainda, as demais ag6es que, ao abrigo de

contratagSo

especifica, mais concretamente nos termos do disposto no n.o 2 do artigo 36.o da referida

Lei n.o 50l2}l2,o MUNICIPIO nela venha a determinaf.
Cl6usula 9."
(Subcontratagfio)

1.-

A atribuigdo d CASFIG

das ag6es previstas na cl6usula anterior compreende,

designadamente, a faculdade de proceder d aquisigSo de servigos, projetos, empreitadas

ou de quaisquer outras prestagdes tidas por indispensdveis para assegurar a

sua

2.- Nas situag6es a que alude o niimero anterior, a CASFIG atuard oomo entidade
contratante e dona da obra para todos os efeitos das disposig6es legais aplic6veis.
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atuagEo em caso de incumprimento pelos amendat6rios ou por outros titulares de direitos

de ocupagdo de fogos municipais, ou que sobre eles exergam poderes de fato.

3.- No poder de assegurar todo o prooesso adrninistrativo de cobranga das rendas e
condominios devidos pelautllizagdo dos fogos estlo eompreendidas as fungdes de: -----

a) Definir e aplicar os quantitativos devidos por ocupagdo dos fogos rnunieipais; --------

b) Cobrar os quantitativos devidos por ocupagSo, aplicar as respetivas indemnizaqdes
morat6rias e emitir os competentes reeibos; -----------

c) Cobrar

os quantitativos devidos pelos condominios e emitir os competentes reeibos;

d) Identificar as situagdes em matlna de n6o pagamento de quantitativos devidos por
oeupag6o.

4,- Para a16m dos atos que se encontrem compreendidos nos nrimeros anteriores,
C,{SFIG tem legitimidade parapraticar quaisquer outros atos

e fonnalidades,

a

de cardter

instrumental ou material, indispens6veis para dar oorpo e conteirdo d delegagdo

Ckfusula

5.u

(Situag6es de incumprirnento)

1.- Sempre que a C.ASFIG identifique situag6es de ineurnprimento das obrigagdes
demais prescrigOes decomentes dos titulos que legitimam

e

a ocupagdo dos bens

munieipais enquadrar|os respetivos fundamentos para eventuais efeitos eontenciosos.
2.- A promoqdo de eventuais meeanismos administrativos ou conteneiosos destinados a

agir sobre as situagdes de inoumprimento compreende-se nos poderes delegados

d

CASFIG por via deste contrato-programa.

Clfusula 7."
(RepresentagEo)
1.- No exercicio dos especificos poderes de gestdo do parque habitacional, nos termos

do n.o 2, da cl6usula 3.u, do presente oontrato-programa, a CASFIG atuard sempre em
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Cliusula

10."

(Informagdes)

A C.ASFIG informar6 periodicamente o nAUNlCiptrO do resultado da sua atividade e,
sempre que este

tltimo solicite,

prestar6 qualquer esclarecimento adicional sobre o

calend6rio de execugdo dos trabalhos, planos de reahzaqlo das despesas ou outras que

julgue convenientes. ---------

IV -

R.eeeitas

ClSusula LL."
(R.endas e outros quantitativos)

As rendas devidas pela uttJizaqdo do parque habitacional constituem reeeita pr6pria da

CASFIG, que as afetar:6

d promogdo das agdes de manuteng6o preventiva e corrente do

edifieado de habitagdo municipal e d cobertura finaneeira dos custos da estrutura afetos
a estas ag5es. Para o ano de 2020, a

CASFIG estima o valor de€396.945,00 (trezentos e

noventaeseismilnovecentosequarentaecincoeuros)dereceitasemrendas.
Cl6usula

12.u

(Subsidios ir explorag6o)

A

larga maioria dos arrendamentos do parque habitacional municipal rege-se pelo

Regime de Renda Apoiada, que faz depender o valor mensal da renda do rendimento
mensal liquido dafamilia, corrigido nos termos da Lei n" 8112014, de 19 de dezembro,
alterada pela Lei

n'

3212016, de 24 de agosto.

A reeeita anual prevista

revela-se, assim, insuficiente para

du cabal cumprimento

obrigagdes assumidas pela CASFIG, pelo que lhe ser6 atribuido pelo

ds

MUI{ICiPIO um

subsidio d exploragSo no montante de €65.000,00 (sessenta e cinco mi1 euros), dos quais

€35.000,00 (trinta e cinco mil euros) se destinam

d

realizaqdo de pequenas obras de

reparagio e manutengdo do patrim6nio de habitag5o soeial e €30.000,00 (trinta mil

euros) ao oumprimento de todas as responsabilidades de gestdo que the est6o eometidas.

O subsidio ir exploraqio

ser6 pago pelo IMUNICIPIO

a CASFIG em prestag6es

peri6dicas, de acordo com o seguinte plano de pagamento: --------

SUBSIDIO A rcxpT,oRACAo _ PLANO DE PAGAMENTO
DATAS

MONTANTES

At6 31 de Janeiro de 2020

€13.000,00 'J

At63l deMarqo de2020

€13.000,00

At6 31 de Maio de2020

€13.000.00

At63l deJulho de2020

€13.000,00

At6 30 de Setembro de2020

€13.000,00

V 0utras Disposig6es

Cliusula 13.'
(trndicadores de Desernpenho Organizacional)

O

desempenho organizactonal da CASFIG,

e a produtividade por ela

anualmente, ser6 medido, atrav6s de indicadores
permitam habilitar o

MUI\ICIFIO com informaqdo

assegurada,

de efrcircia e de efici0ncia

que

sobre as caracteristicas, os atributos

e os resultados do servigo de manutengdo corrente, preventiva e reativa que constitui o

processo atrav6s do qual a empresa cumpre o seu objeto social, indicadores esses que
sdo enunciados nas cl6usulas seguintes.

Clfusula

14""

(Indicadores de eficicia)
1

-

O servigo prestado pela CASFtrG ser6 medido atravds dos indicadores de eficScia

previstos nos nrimeros

2-

A

seguintes

efi,cbcia da CASF'IG, ao

---'-:-------

nivel da cobranga de situag6es de incumprimento do
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pagamento dos quantitativos devidos por ocupagSo dos fogos rnunieipais, compet6ncia

que lhe est6 delegada pelo presente contrato-programa, ser6 medida atravds dos
seguintes indieadores : -----------

a) Prestagflo muito eficaz: contratualizag6o de Acordos de pagamento de rendas em
atraso com todos os arrendat6rios com dividas de renda e/ou condominio, salvo

as

situagdes de contencioso atinentes d recusa de pagamento por parte do inquilino;

b) Frestagdo eficaz: contratualizagdo de Acordos de pagamento de rendas em atraso
com 90oh dos arrendat6rios com dividas de renda e/ou condominio, salvo as situagSes
de eontencio.so atinentes d recusa de pagarnento por parte do inquilino;

e) Prestagflo ineficaz: contratualizaqdo de Acordos de pagamento de rendas em atraso
com menos de 90oh dos arrendatdrios com dividas de renda e/ou condominio, salvo as
situag6es de contencioso atinentes d recusa de pagamento por parte do inquilino;

3-A

eficdcia da C.A.SFIG, ao nivel da instrugdo dos processos necess6rios para

desencadear os procedimentos administrativos e eontenciosos com vista
casos de incumprimento

a atuar

em

dos arcendalhios, competOncia que the est6 delegada pelo

presente contrato-programa, ser6 medida atrav6s dos seguintes indieadores:---------------

a) Prestag6o

muito eficaz: instruir os

procedimentos administrativos
arrendat6rios

e

processos necess6rios para aeionar

eonteneiosos ern nitmero superior

em incumprimento, cujas

diligOneias

a

80o/o dos

da CASFIG oom vista

e

contratualizagdo e/ou eumprimento dos Acordos de pagamento de rendas em atraso
tenham sido esgotadas; --------

b) Prestag6o eficaz: instruir os processos necess6rios para aeionar procedimentos
administrativos e contenciosos em numero igual ou superior a 70oh dos arrendat6rios

em incumprimento, cujas dilig6ncias da C.ASFIG com vista ao d elaboraE6o e/ou
oumprimento dos Acordos de Pagamento de Rendas em Atraso tenhatn sido esgotadas;

c) Prestagflo ineficaz: instruir os processos necess6rios para acionar proeedimentos
administrativos

e

conteneiosos em nfmero inferior

a 70oh dos arrendat6rios

incumprimento, cujas dilig6ncias da CASFIG ooln vista ao

d

em

elaboragdo e/ou

eumprimento dos Acordos de Pagamento de Rendas em Atraso tenham sido esgotadas;

4-

A

efrcdcia da CASFIG, ao nivel da organizagEo e atuahzaqdo do cadastro de bens

im6veis e do banco de dados dos seus residentes relativos d habitagdo (Fichas T6cnicas),
competdncia que the est6 delegada pelo presente contrato-programa, ser6 medida
atrav6s dos seguintes indieadores: -------

a) Prestagflo muito eficaz: organizar e atualizw o cadastro de bens im6veis e do baneo
de dados dos seus residentes relativos d habitag6o (Fichas T6cnicas), emprazo inferior a

20 dias ap6s verificada alterugdo;

b) Frestag6o eficaz: organizar e atuahzar o cadastro de bens im6veis e do banco
dados dos seus residentes relativos

inferior

a 30

i

de

habitaq[o (Fichas T6cnieas), em prazo igual

dias ap6s verificada alterugdo;

c) Prestag6o ineficaz: organizar e atualizar o cadastro de bens im6veis e do banco

de

dados dos seus residentes relativos d habitagSo (Fichas T6cnieas), em prazo superior a
30 dias ap6s verificada alterag5o; ---------

5-

A

eficdeiada CASFIG, ao nivel da atualizaqdo dos valores do Prego T6cnico das

habitagdes, resultante da rcalizaqrio de obras de reparag.do e recuperagSo, ser6 medida
atrav6s dos seguintes indieadores: -------

a) Frestag6o muito eficaz: assegurar a rcavaliaqio, e consequente aplicaglo, do Prego
T6cnico de todas as habitagdes cujo valor 6 passivel de ser alterado por forga da
execugdo de obras de reparagSo e recuperagdo, mediante

a aplicaqdo da formula e

m6todo de c6lculo constantes nos Decretos de Lei n'329-N2000 de 22 de dezembro
n"16612003 de 7 de maio

e

b) do art.o 36o da Lei

5012012, de 31 de agosto, em valor superiol

a80oh;

c) Prestagflo eficaz: assegurar o cumprimento da prestagdo dos servigos que vierem
ser definidos com o
da

Lei

5012012, de

MUNICIPIO,

3i

a

ao abrigo dos termos do disposto no no 2 do arlo 36o

de agosto, em valor igual ou superior a70oh;

d) Prestagflo ineficaz: assegurar o cumprimento da prestagdo dos servigos que vierem

a

ser definidos com o MUNXCIPIO, ao abrigo dos termos do disposto no no 2 do aftn 36o
da

Lei

5012012, de 31 de agosto, em valor

inferior

a 60oh;

ClSusula 15.u
(trndicadores de efici6ncia)

I - A produtividade

da CdSFIG ser6 medida atrav6s dos indicadores de eficidncia

previstos nos nirmeros seguintes
2

-

Sem prejuizo do disposto na lei, a eficiOncia da CASFIG, ao nivel do cumprimento

da aplicaqdo e atualizaqdo dos quantitativos devidos por ocupagdo dos fogos municipais,
ser6 medida pelos seguintes indieadores:

------------

----------:--

a) Prestag6o rnuito eficicnte: assegurar a attalizaqdo das rendas em Regime de Renda
Apoiada em prazo inferior a 10 dias ap6s a confinnagEo documental de alterag6o de
rendimentos;

b) Pnestag6o eficiente: assegurar

a

apoiada em prazo igual ou inferior
alteragdo de rendimentos;

at:ualizagiio das rendas em Regime de Renda

a 15 dias

ap6s

a confirmagdo documental

de

-------

c) Prestagfio ineficiente:

asseg

urat

a

atualizagdo das rendas

em Regime de Renda

apoiada em prazo superior a 15 dias ap6s a confirmag[o de alteragdo de rendimentos;

3 - A eficiOncia da C,ASFIG, ao nivel do prazo 0n6dio) decorrido entre a vacatura de
uma habitagEo e a sua ocupagdo por via de realojamento, ser6 medida pelos.seguintes
indicadores: ------------

I

(ffiffi;r
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b) Prestagflo eficaz: assegurar

a reavaliaqdo, e

oonsequente aplicagdo,

do

Prego

T6cnieo de igual ou90oh das habitag6es cujo valor 6 passivel de ser alterado por forga

da execugSo de obras de reparagdo e reeuperaEdo,mediante

a

aplieaEdo da formula e

m6todo de e6leulo constantes nos Decretos de Lei n"329-N2000 de 22 de dezembro

e

n'16612003 de 7 de maio.

c) Frestaqf,o inefieaz: assegurar a reayaliaqdo, e consequente aplicagdo, do

Preqo

T6cnieo de menos de 90oh das habitagSes eujo valor 6 passivel de ser alterado por forga

da execugdo de obras de reparagdo e reeuperagdo, mediante a aplicagdo da formula e
m6todo de cdlculo constantes nos Decretos de Lein"329-N2000 de 22de dezembro e
n'16612003

6-

A

de7 demaio.

eficheia da CASFIG, ao nivel da implementagdo de Resid6ncias Partilhadas,

competOncia que

lhe est6 delegada pelo presente contrato-programa, serh medida

atrav6s dos seguintes indieadores: -------

a) Prestagfio muito efrcaz: implementar Resid6ncias Partilhadas em mus de 20oh
(m6dia anual) das habitagdes que ficarem vagas, existindo candidatos;

b) Prestagf,o eflicaz: implementar Resid0ncias Partilhadas em percentagem igual ou
superior a lSoh (m6dia anual) das habitagdes que ficarem vagas, existindo candidatos;

e) Prestag6o ineficaz: implernentar Resid6neias Partilhadas em pereentagem inferior

a

l1oh (mddia anual) das habitagdes que ficarem vagas, existindo candidatos;

7-

A

eficdcia da CASFIG, ao nivel do cumprimento da prestagdo dos servigos que

vierem a ser definidos ao abrigo de contratagdo espeeifiea, a efetuar pelo MUNICiPIO
nos termos do disposto no no 2 do art.o 36'
atrav6s dos seguintes indicadores:

daLei

--------

5012012, de 31 de agosto, ser6 rnedida

-----------:-

a) PrestagSo muito eficaz: assegural' o cumprimento da prestaqdo dos servigos que
visrem a ser definidos com o MUNICIFIO, ao abrigo dos termos do disposto no no 2

t/
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a) Frestag6o muito efieiente: o prazo (m6dio) decorrido entre
habitagSo

a

vacatura de uma

e a sua oeupag6o por via de realojamento 6 inferior a 30 dias fiteis,

salvaguardando-se as habitaEdes cujas obras de reparagdo obrigarn

a

abertura de

procedimento de empreitada ao abrigo do C6digo dos Contratos Pirblicos (CCP);

b) Frestag6o efieiente:

o prazo (m6dio) decorrido entre a vaeatura de uma habitagdo e a

sua ocupagSo por via de realojamento

6 igual ou inferior a 40 dias rlteis,

salvaguardando-se as habitag6es cujas obras de reparagdo obrigam

a

aberfura de

procedimento de empreitada ao'abrigo do CCP;

c) Frestagflo ineficiente: o prazo (m6dio) deeorrido entre a vaeatura de uma

habitagdo

e a sua ocupagdo por via de rgalojamento 6 superior a 40 dias itteis, por motivos
exclusivamente atinentes d CASFIG, salvaguardando-se as habitaq6es cujas obras de
reparaqdo obrigam a abefiura de procedimento de empreitada ao abrigo do CCP,

Ck{usula tr 6."
(Avatiag6o Peri6diea)
O desempenho da CASFIG, d luz dos indicadores consignados nas cliusulas anteriores,

ser6 periodicamente objeto
semestralmente ao

de

avahaqdo, eujos resultados ser6o reportados

MUNICIPIO.
Clfusula

17.o

(Principio de Cooperagflo)
O primeiro e segundo outorgantes, na indicada qualidade, obrigam-se, mutuamente,
cooperar entre si no sentido de garantir

a

a

realizagdo integral do objeto do presente

contrato-programa.

Cl6usula

1.8"

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

gestor de contrato a Chefe da Divisdo de 4.96o Soeial, Alexandra isabel Quinta Cunha a

quem compete acompanhar permanenternente a exeeuEdo do contrato e assegurar a
qualidade do trabalho, medindo os niveis de desempenho do cocontratante, a execuqdo

financeira, t6cnica e material do contrato. Caso o gestor detete desvios, defeitos ou
outras anomalias na execugSo do contrato, deve eomunic6-los, de imediato, ao 6196o
competente, propondo, em relat6rio fundamentado, as medidas corretivas que, em cada
caso, se revelem adequadas

Clfusula

19.o

ryigGncia)

O presente contrato-programa entra em vigor na data da sua assinatura e conhecer6
seu termo aquando da avocagdo da mat6ria delegada na CdSFtrG, pelo

o

MUNICIPIO.

O primeiro outorgante declarou que a despesa relativa a este contrato encontra-se
cabimentada pela proposta de cabimento n.o 5863, correspondendo-lhe o eompromisso
no 6390, datadas de 29 de outubro de 2019, corn a seguinte classifieagdo orqamental:

org0nica: 07

- Departamento

de Intervengdo Social e Educag6o, econ6mica:020225

-

Outros servigos.
Pelos segundos outorgantes foram exibidas: a) Uma certidlo comprovativa em como

a sua representada tem a situagdo regalaizada relativamente a irnpostos devidos
Estado, emitida em21de novembro de 2019 pelo

1o

ao

Servigo de Finangas de Guirnardes;

b) Uma declaragdo comprovativa em como a sua representada tem a

situaglo

contributivaregtlartzada para com a Seguranga Social, emitida em 30 de outubro de
2019; c) Uma declaragdo em como a sua representada ndo se encontra em nenhuma das
situagdes previstas no art.o 55o do Codigo dos Contratos Priblicos, datada de 21 de

novembro de 2019;

d)

Doeurnentos emitidos pelo Minist6rio da Justiga em 19 de

novembro de 2019, comprovativos de que os titulares dos 6rg6os sociais da sua
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representada nlo foram eondenados por sentenqa transitada em julgado pelos erirnes de

participaqdo em atividades de uma organizagfro criminosa, comrpg6o, fraude
branqueamento de eapitais.

Municipio de Guimardes, 10 de dezembro de 2019.

Prirneiro outorgante:

Segundos outorgantes:

e

