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ACOMPANI{.{N4EIVTO SOCIAL IN,A AMNA D,{ }IABXTAqAO ICAN.EruCMS

IIABITACION,AIS), CTSTAO DOS PR.OCESSOS PO SUSSIDXO M{JNICIPAI,

.A,o,AR.R'EIND4MEI{T0 E TRAT.{MENTO, MANUTETgao E LIMPEZ,A D,AS

Anpas AJ.qRDINADqs Dos EMpREENDIMENTos socxAxs MUNICIp.{IS -
,dNo DE 2020

PR.TMEIRO ouroRG,{INTE: Don4INGos ERAGANQ,a s,a[,GADo, co,lr

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

intervindo em representagSo do MUNtrCiprO um GUxM,ARAES, na qualidade de

Presidente da respetiva Cdmara Munieipal, pessoa coletiva de direito pfblico n" 505 94g

605, com sede na morada aeima referida.

sEGUNDos OUT0RGANTES: p.duL.a CRISTIIYA Dos sANTos oLxvEtrRA,

titular do cartao de cidadao n" 09518003 6 zy2, e MANUEL MAR.TII\S SALGADO,

titular do cartdo de eidadio n" 03012326 7 ZY\, ambos com dornieilio profissional na

Rua Capitdo Alfredo Guimaries, nu 354, da Uni6o das Freguesias de Oliveira, Sdo paio

e S5o Sebastido, 4800-026, Guimardes, que outorgam em representagdo da empresa

IOCAI "CASFIG _ COOR,DEI{ACAO DE AIUts{TO SOCNAL E FINANCENR.O

DAS I{ABIT,{qOES DO MUNICfPIO DE GUIMARAES, EM, UNIPESSO,{L,

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

NIPC 504 885 855, matriculada com o mesmo nfmero na Conserv at6ria do Registo

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

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

confotme certiddo permanente subscrita em 9 de novembro de 2016 e vrilida at€ 9 d.e

novembro de 2020, acedida hoje em www.portaldaernprg$aCIL e a que corresponde o

e6digo de acesso 4023-3041-0851, adiante designada apenas por CASFlG. --------------_
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a) A CASFIG 6 uma empresa local, integralmente detida pelo Municipio, regida pela

Lei n.' 5012012, de 3l de agosto, a quem cumpre, de conformidade com o seu objeto

principal, a promogfio e gestfio do patrim6nio imobili6rio habitacional, em especial e

primordiahnente, as habitagoes sociais do Municipio de Guimar6es.

b) A CASFIG, de acordo com os nos 2 e 3 dos seus Estatutos, pode tamb6m eriar e

exeroer servigos de apoio e acompanhamento soeial no dominio das careneias

habitacionais na 6rea do Municipio de Guimar6es, no Ambito socioeeon6mico, podendo,

ainda, exercer todas as atividades que, acessoriamente, digam respeito ao seu objecto e
ndo sejam excluidas por lei.

c) Ao nivel do apoio e acompanhamento social na 6rea da habitaq6o do Concelho

de Guirnarf,es:

i ' Existe um elevado nitmero de pedidos de habitagao, decorentes de car6ncia

econ6mica e habitacional, que constam do Fieheiro de procura; ------------

2' Se torna indispens6vel prestar apoio e acompanhamento social na 1reada habitagdo

do concelho (earoncias habitacionais), instruindo processoi de concurso ou candidatura

para atibuigao de novas habitagOes soeiais e de habitaqoes sociaisj6 existentes; --------

3' A CASFIG est6 especialmente vocacionada e prepar ada paraassumir a delegag6o de

todas as competOncias d luz do Regulamento Municipal de Atribuigao de Habitag6o

Social;

4' A resolugdo de muitos dos muitos pedidos d.e habitaqdo n6o passa pelo realojamento

em habitagdo municipal, podendo o seu enquadramento s6cio-habitaeional ser resolvido

por via de programas de apoio financeiro para areabilitagfio; _--__-__-__-

5' o correto aeompanhamento e instrugdo deste tipo de processos poder6 revelar-se

muito importante, quer do ponto de vista da resolug6o de problemas de cargncia

habitacional, quer na perspetiva da recuperagio do edifieado, com as vantagens
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inerentes nos planos urbanistico, arquitet6nieo, soeial e eeon6mieo; ----------

6. A conjuntura social e econ6mica atual,

ear6neias habitacionais, exigem a e.'iragdo e

q;HP
tr)

e os consequentes problemas sociais

implementagdo de rnedidas inovadoras

altemativas ao realojamento conveneional;

d) Ao nivel do Subsidio Municipal ao Arrendamento:

1. Se mant0m todos os pressupostos que levaram d eiaqdo do Regulamento Munieipal

do Subsidio ao Atrendamento, ratificado pela Assembleia Municipal de Guimardes em

sess6o de 26 de setembro de 2008 - Regulamento n.o 32)l2}OS,publieado em Di6rio da

Repriblica, 2.u sdrie, N." 115, de 17 de junho de 200g;

2. Ate d data, e faee d atual conjuntura socioeeon6miea, n6o foi possivel satisfazer a

totalidade das ear6noias habitacionais existentes no concelho de Guirnaraes, visto a sua

coneretizagSo implicar forqosamente um longo periodo temporal que ndo se eompadece

oom a urg6ncia dos problemas habitacionais que afetam vSrios agregados familiares. ----

3. A C.A.SF''IG estd especialmente vocacionada e prepa ruda paruassumir a delegag6o de

todas as competdncias d luz do Regularnento Munieipal de Atribuigdo do Subsidio

Munieipal ao At'rendamento, designadamente, a instrugdo de todo o processo at6 d.

elaboragdo da proposta de eandidatura, bem eomo de todos os atos subsequentes d sua

aprovagdo (pagamento das subvengSes aos benefici6rios, acompantramento das familias,

controlo e fiscalizagdo do Acordo de Desenvolvimento e Acompanharnento, reeolha

trimestral de elementos, etc.);

4. Em razdo do nrirnero anterior se estabelecer6 naturalmente uma relagdo de

proximidade com os benefici6rios que aeonselha a que sejam os seliqos da C.ASFSG a

prooessar o pagamento mensal do subsidio; ---------_-_

5. A CASFIG dispde de reeursos t6cnicos e rnateriais que the pennitem assumir, com

eficiOneia e efiedeia, as exig6ncias inerentes a todo o prooesso de atribuigdo do Subsidio

e
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Municipal ao Arrendamento; -------

e) Ao nivel do tratamento, limpeza e manutenqEo das 6reas ajardinadas dos

empreendimentos de habitagflo social:

1. No dmbito da gestSo patrimonial que lhe est6 estatutariamente cometida, a C,{SFIG

depara-se, frequentemente, oom a necessidade de ser realizado o tratamento, alirnpeza e

a manutengdo das zonas ajardinadas dos diferentes empreendimentos de habitagdo

social municipal, cuja gestdo 6 da sua responsabilidade;

2' O tratamento, manutengdo e limpeza das zonas ajardinadas nos nircleos de habitagdo

social t6m utn impacto determinante no tratamento que as familias residentes d6o ao

empreendimento em que residem; ------------ _-___-_-____-

3. O Departamento dos Servigos Urbanos e Ambiente da Cdmaru Municipal de

Guimardes (DSUA), atendendo o atual volume de trabalho e a escassez dos recursos

humanos, n6o tem capaeidade para exeeutar, no corrente ano, os trabalhos de

tratamento, limpeza e manutengdo solicitados pela C,ASFIG;

f) A espeeificidade t6cnica e material da CASF'trG habilitarn-na a responder, eom

efieiencia e eftclcia, ds exig6ncias inerentes d prestag6o dos seruigos referidos nas

alineas anteriores, uma Yez que se encontra especialmente voeacionada para a irea d.a

habitagdo social;

g) A natureza do seruigo prestado pela CASF'trG reconduz-se dprevisdo da alineae), do

n.o 1 do artigo 48." da Lei n.o 5012012, de 31 de agosto, eonfigurando o modo oomo o

mesmo 6 prestado ao MUNICIPIO, por mandato administrativo, ao tipo de prestag6o

subsumivel ao disposto no n.o z do artigo 36.o da Lei n.o so/2012,de 31 de agosto; ------

h) O MUNICIPIO decidiu contratar a CASFIG, oom dispensa de observdncia de um

procedimento de contratagEo pr6vio, nos termos admitidos no n.o 2 do artigo 5.o do

C6digo dos Contratos Priblicos, pelos seguintes motivos:
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1' Exerce, sobre a C,ASFIG e sobre a sua atividade, de forma isolada, n6o apenas uma

infludneia dominante, nos termos do n.o l, do artigo l9.o da Lei n.o 5012012,de 31 de

agosto, mas tamb6m e inclusive um controlo em tudo an6logo ao que exeroe sobre os

seus pr6prios seruigos, etn resultado da detengdo da totalidade do capital soeial da

empresa;

2' A C'ASFIG desenvolve praticamente toda a sua atividade em beneficio exslusivo do

MUNICIPTO; --------

3. A c,A,sFIG encontra-se apta a exercer, para o MUNICIpI6, os servigos

compreendidos no presente eontrato, habilitagdo essa que rcalizounos termos previstos

no capitulo vIII do Titulo II da parte II do c6digo dos contratos priblicos, por

aplieagdo do disposto no n.o 7 do artigo 5.o daquele C6digo, n6o tendo sido prestada

caugdo, por tal n5o ser obrigatorio; ------------

4' A extet:ralizagdo, na CASFIG, da ativid,ade de manutengdo, desenvolvida atrav6s do

prooesso pr6prio e especifico, enquadrada pelo artigo 6.o da referida Lei n.o 50lZOl2,

implica que a presente contrataqdo se apresente como imprescind ivel para a rcalizaqdo

do interesse pirblico munieipal inerente ao normal e regular funcionamento dos

equiparnentos, edificios e infraestruturas municipais e ao atendimento prestado a

situagdes de car6neia habitaeional do concelho; ------_-_

5' A C0mara Munieipal de Guimardes, na sua reunido de 31 de outubro de 2019 e o

eonselho de Gestdo da CASFIG em reuniSo de 11 de outubro de 2019, deliberou a

adjudicagdo A C.ASFIG do presente contrato, tendo, por inteln6dio da mesma

deliberagEo, aprovado a minuta do contrato; --------____

6. A telaqdo juridiea constituida pelo presente contrato assume natureza administrativa,

nos termos do artigo 278.'do cddigo dos contratos priblicos; -----------

7" A C,{SFIG planeou, mobilizou e comprorneteu os seus recursos internos, humanos e

M



materiais, em coffespond6ncia ao seu plano de atividades para o ano 2121,eonstituindo

a'sua contrataqdo, por pafte do MUNICipIo, um dos pressupostos em que est6o

suportadas as projegdes compreendidas nos instrumentos de gestao previsionais

apresentadosdCAmaraMunicipaldeGuimar5es;----.----

Entre os outorgantes 6 acordado celebrar o presente contrato, rlos termos e para os

efeitos do disposto no n.o 2 do artigo 36.o da aludida Lei n.o 5012012, subordinado is
seguintes cl6usulas, que as partes livremente determinam e reciprocamente aceitam: ----

Clfusula 1.u

(objeto)

Pelo presente instrumento, o MUNICfPICI comete A CASFIG a responsabilidade de

execugSo das seguintes ag6es:

1' Apoio e acompanhamento social na 6rea da habitaqtio social do Concelho de

Guimar6es (cardncias habitacionais) ; _-- _--- __

2' Instru96o de processos de concursos ou candidaturas para atribuigdo de novas

habitag6es sociais e habitagdes sociaisj6 existentes; ___-___-_,-

3' Aplicagdo do Regulamento Munieipal de Atribuiqdo de Habitag6o Social; __-_--___-__-

4' Aplicagao do Regulamento Municipal de Atribuigdo do subsidio Municip al ao

Arendamento, designadamente no que se refere d instrugao de todo o processo at6 A

elaboragSo da proposta de candidatura, bem como de todos os atos subsequentes i sua

aprovagao (pagamento da subvengdo aos benefiei6rios, acornpanhamento das respetivas

farnilias, controlo e fisealizaqdo do Acordo de Desenvolvimento e Acompanhamento,

recolha trirnestral de elementos, etc.);

5' Apoio e aeompanhamento tdcnicos no dmbito dos programas de finaneiamento d

reabilitagdo urbana;

6' Manutengdo, tratamento e limpeza das 6reas ajardinadas de todos os
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elnpreendimentos de habitagSo social municipal cuja gestdo 6 da responsabilidade da

CASFIG;

CtrSusula 2.,

(lMandato administnativo)

1'- A CASFIG, para cumprimento do objeto do presente eontrato, atuardem nome

pr6prio e no interesse do MUNICfPXO.

2.'Para cumprimento do objeto do presente contrato, a C.{SFtrG mobilizar| os seus

recursos internos, humauos e materiais, e promover6 a perfeita e oportuna execuq6o das

ag6es que lhe est6o cometidas. ------

3.- Cabefi ao MUNICfFnO provideneiar e C.ASFIG os meios que a habilitem ao

cumprimento das responsabilidades inerentes d observdncia das ag6es que lhe est6o

cometidas.

Cldusula 3.u

(Foderes de gest6o)

A outorga do presente contrato constitui autonzagdo bastante para a C.ASF1G pratiew

todos os atos de administraqdo, t6cnieos, juridicos, econ6mico-finaneeiros e matedais

necess6rios d correta execugSo dos servigos que lhe est6o cometidos. ------

Cl6usula 4.u

(Foderes do Munie{pio)

1'- O MUNICiPIO fiea investido nos poderes administrativos do contraente ptblieo,

nos termos do disposto no artigo 302.o do C6digo dos Contratos priblicos, podendo,

designadamente: -------

a) Dirigir o modo de execugdo da prestag6o da C,ASF,IG;

b) Fiscalizar o modo de execugdo do presente contrato pela cdsFxG; --------

c) Modificar unilateralmente as eldusulas respeitantes ao conteiido do presente contrato

dr,,$,,&fr
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d) e ao modo de execugdo das prestagdes nele previstas.

2'- As modificagdes ao contrato, nos termos previstos na alinea c), do nfmero anterior,

serao, prefereneialmente, objeto de acordo endoeontratual, nos termos previstos no

artigo 310.'do C6digo dos Contratos priblicos. _______-_-_

3'- A CASFxG n6o se opor6 ds modificag6es referidas na alinea c) do n.. 1, cabendo ao

MUNxCIPIO promover ou garantir a reposigdo do equilibrio financeiro do contrato

sempre que de tal modificag6o, ou por verifieagao de outra causa superveniente e

relevante, resulte alteraqdo dos pressupostos com base nos quais a C,ASFXG determinou

o valor das prestagdes a que se obrigou, pressupostos esses que s6o do conhecimento do

MUI\rICIPIO. --------

Clfusula 5"u

(trncorporag6o no patrim6nio municipal)

Todas as aq6es de recuperagSo e manutengdo promovidas pela CASFIG ter6o por

objeto o patrim6nio fisico integrado na esfera juridica do MUNlCiplo, ficando, assim,

o resultado pretendido oom o presente contrato integrado e incorporado, de forma direta,

autom6tica e sem necessidade de qualquer outra formalidade, no patrim6nio municipal.

Clfusula 6"u

(Fre9o)

1- o IMUNICiFTO, a titulo de contrapartida peio desenvolvimento e prossecugdo das

ag6es cometidas na irea da habitaqdo, inscritas no presente contrato, remunerar6 a

CASFIG, com o montante de 129.500100€ (cento e.vinte e rlove mil e quinhentos

euros), apurado em fungdo dos eneargos de gest6o, de acordo coln o documento junto ao

presente contrato, que constitui o seu Anexo l.
2 - A remuneragEo prevista no nfmero anterior ser6 paga em

CASFIG, de acordo com o seguinte plano:

prestagdes peri6dicas d
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REMUNERAqAO - PLANO pE PAGAMENTO

D.ATAS MOl\TA1\TES

At6 28 de Fevereiro de2020 €13.400,00

At6 31 de Margo de 2020 €12.900,00

At6 30 de Abril de2020 €12.900,00

At6 31 deMaio de2020 €12.900,00

At6 30 de Junho de2A20 €12.900,00

At6 31 deJulho de2020 €12.900,00

At6 30 de Setembro de220 €12.900,00

At6 31 de Outubro de2020 €12.900,00

At6 30 de Novembro de 2020 €12.900,00

Ate29 de Dezembrc de2020 €12.900,00

3- O IVA ser6liquidado nos termos legais em vigor.

Cliusula 7u

Gestor do contrat

Nos termos do artigo 2gOJ-A do C6digo dos Contratos Priblicos, fica designado eomo

gestor de contrato a Chefe da Divis6o de A96o Social, Alexandra Isabel euinta Cunha, a

quem compete acompanhar permanentemente a execugfio do contrato e assegurar a

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

financeira, t6cnica e material do eontrato. Caso o gestor detete desvios, defeitos ou

outras anomalias na execug6o do contrato, deve somunic6-los, de imediato, ao 6196o

competente, propondo, em relat6rio fundamentado, as medidas coretivas que, em eada

caso, se revelem adequadas.
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Cliusula 8.u

(Prazo)

opresenteconttato,vigoraat631dedezembrode2020,

Cldusula 9.u

Frincipio de Cooperagfio

o primeiro e segundo outorgantes obrigam-se, mutuamente, na indicada

cooperar entre si no sentido de garantir a realizagdo integral do objeto

qualidade, a

do presente

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

eabimentada pela proposta de cabimento no 5863, de 29 de outubro de 2079,

eorrespondendo-lhe o compromisso no 6391, de 15 de novembro de 2019, oom a

seguinte classificaqdo orgamental: org6nica:07 - Departamento de Interveng5o Social e

Educaqao, econ6mica: 05010101 - Empresa Priblicas Municipais e intermunicipais. ----

Declararam os segundos outorgantes:

- Que se obrigam a eumprir os deveres previstos no Regularnento (uE) 2016/67g do

Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 deabril de zlll,doravante RGpD, e demais

legislagao relativa d protegdo de dados pessoais aplic6veis ao presente eontrato,

assegurando os direitos dos seus titulares.

- Que as definigdes de "respons6vel pelo tratamento,,, ,,subconttatante,,,,,titular 
dos

dados", "dados pessoais" e "tratamento de dados" tOm o significado que lhes d atribuido

no RGPD, comprometendo-se, em nome da C,aSFIG, a assegurar, para os efeitos do

presente contrato: ------

a. Que protegem a confidencialidade dos dados aos quais tenha aoesso;

b' Que as pessoas autoizad'as atatarcm os "Dados Pessoais" est6o sujeitas a adequadas

obrigag6es legais de confideneialidade;
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c' A implementar as medidas tdcnicas e organizativas adequadas para proteger os

"Dados Pessoais do Municipio" eontta tratamento ilegal ou n6o autorizado e destruig6o

acidental ou perda. -r---__--___-___-

d' A notificar imediatamente, ap6s o seu eonhecimento, qualquer evento que possa

resultar nulna violaqSo da confidencialidade ou proteqSo dos dados, tratados no 6mbito

do presente contrato.

- Que, pata a sua repres entada, aeeitam o presente eontrato nos termos exarados,

declarando conhecer o contetdo e teor dos documentos atr6s referidos.

Felos segundos outorgantes forarn exibidas: a) Uma cefiiddo eomprovativa em como

a sua representada tem a situagdo regolarizada relativamente a irnpostos devidos ao

Estado, emitida em27 de novembro d,e2019 pelo 1o Servigo de Finangas de Guimar6es;

b) Uma declaragEo comprovativa em como a sua representada tem a situag6o

contributiva regularizada para com a Seguranga Social, emitida em 30 de outubro de

2019; c) Uma declaragdo em como a sua representada n6o se encontra em nenhuma das

situag6es previstas no art.o 55o do C6digo dos Contratos Pirblicos, datada de 2l de

novembro de 2019; d) Documentos emitidos pelo Minist6rio da Justiga em 19 de

novembro de 2019, eomprovativos de que os titulares dos 6rgios sociais da sua

representada ndo foram condenados pbr senten Ea transitada em julgado pelos erimes de

participagEo em atividades de uma organizagdo criminosa, comrpgdo, fraude e

Municipio de Guimardes, 20 de dezembro de 2019.

Primeiro outorgante:
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ANEXCI 1A QUE SE REFER.E O TNUMERO I DA CI,ASULA 6" DO CONTRATO

ANEXO I A QUC SE REFERE O ruUNAENO I OE CIASUI.R 6" DO CONTRATO

AcoupamnauENTo soctAl ttR Anre DA HABTAqAo

soctAL Do coNcELHo oe GurueMs
(cenEucns nnrmncronrus)

Recursos humanos (valor
remunerat6rio de 2 t6cnicos
superiores e 25% do valor

remuneratorio de urn administr

€51 .700,00

I e Consumiveis informdticos
Comunicaq6es (lnternet, telefone,

Sussloro Multcrper ao AnnErvonl,tEruro

Recursos humanos (valor
remuneratdrio de 2 t6cnicos
superiores e 5096 de valor

remunerat6rio de um

€54.2 50,00

Material inform6tico (computador e

Comunicaq6es (lnternet, telefone,

TMraueruro, LIMeEZA E MANUTENqAo ons Anens

A'ARDINADAS DOS EMPREENDIMENTOS DE HABIAqAO

Recursos humanos (valor
remunerat6rio de um Assistente

ional e de dois benefici6rios do
€r 3.s00,00

;i\qi.ttlr i rl {ri(e}.l nI,r
I il :iciii.l lllo-Ji .r,f 11 ri iiolr;


