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CONTRATO. PROGRAMA

TR.dl\sFEnfncm DE vERBA pAR.A pAGAMENTo Aos BrcNnrtclAnros

Do suBsioto MUNICIpAL Ao ARnEND.aMENTo - ANo DE z0z0

PRIMEIRO OUTORGANTE: DOMINGOS BRAGANQA SALGADO, com

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

intervindo em representaqdo do MUNICiptO DE GUIMARAES, na qualidade de

Presidente da respetiva Cdmaru Municipal, pessoa coletiva de direito pirblico n" 505 948

605, com sede na morada acimareferida.

SEGUNDOS OUTOI(GA1\TES: P,{UL.{ CRISTII\A. DOS S,ANTOS OLfi/EIR.A,

titular do eartSo de cidaddo n'09518003 6 ZYZ, e MANUEL MARTINS S.A,[,GADO,

titular do eartdo de cidaddo n' 030L2326 7 ZY\, ambos com domieilio profissional na

Rua Capit6o Alfredo Guimardes, no 354, da Uni6o das Freguesias de Oliveira, Sdo Paio

e 56o Sebastido, do eoneelho de Guirnardes, que outorgam em representagSo da empresa

local *GASFIG - COORDENAqAO DE AMBITO SOCI.AL E FINANCEIRO

DAS ITAEIT'Aq0ES DO MUI\ICIPIO DE GUIMAR.AES, EM, {]NIPESSOAL,

LDA,", na qualidade de, respetivamente, Presidente e Vogal do Conselho de Gest6o,

NIPC 504 885 855, matrieulada oom o mesmo nirmero na Conservat6ia do Registo

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

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

conforme certiddo permanente subscrita em 9 de novembro de 2016 e v5lida at6 9 de

qffi

novembro de 2020,

c6digo de aeesso 402

acedida hoje em www.portaldaempresa.pt e a que corresponde o

:3-3041-0851, adiante designada apenas por CASFIG. --------

Considerando que:

1. A C,ASFIG 6 uma empresa local, integrahnente detida pelo Municipio, regida pela

Lei n.o 5012012, de 31 de agosto, a quem cumpre, de conformidade oom o seu objeto
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prineipal, a promogdo e gestEo do patrirn6nio irnobili6rio habitaeional, em especial e

primordialmente, as habitagdes sooiais do Municipio de Guimarfies.

2. A CASFIG, de aeordo coln os nos 2 e 3 dos seus Estatutos, pode tarnb6m eriar e

exercer seruigos de apoio e acompanhamento social no dorninio das carOncias

habitacionais na 6rea do LUNIAfPtrO de GuimarSes, no Ombito socioecon6mico,

podendo, ainda, exercer todas as atividades que, aoessoriamente, digam respeito ao seu

objecto e ndo sejam excluidas por lei.

3. Se mant6m todos os pressupostos que levararn d criagdo do Regulamento

Municipal do Subsidio ao Arrendamento, ratificado pela Assembleia Municipal de

GuimarSes em sessdo de 26 de setembro de 2008 - Regulamento n.o 320120A8,

publicado ern Di6rio da Repirbli ca,2! s6rie, N.o 1 i 5, de 17 de junho de 2008;

4. Que o Regulamento para a atribuigdo do Subsidio Municipal ao Arendamento, se

insere numa politica social de habitaglo que se pretende adequada irs necessidades reais

da populagdo, poteneiando solugdes que permitam uma efetiva inclusdo social e uma

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

Guimar6es; ------------

5. Ate e data,e face d atual conjuntura socioecon6mica, n6o foi possivel satisfazer a

totalidade das sar0ncias habitacionais existentes no concelho de Guimardes, visto a sua

eoneretrzaqSo implicar forgosamente um longo periodo temporal que ndo se compadece

com a urg6ncia dos problemas habitacionais que afetamv6rios agregados familiares. ----

6. Que o MUNICIPIO pretende que a empresa de habitagSo social CASFIG assuma

todas as compet0ncias passiveis de delegagdo d luz do aludido Regulamento

(designadamente, a instrugdo de todo o processo at6 i elaboragSo da proposta de

candidatura, bem como de todos os atos subsequentes d sua aprovagdo); ------------------
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7. Que, em ruzdo da delegagdo anterionnente eitada, se estabelecer6 naturalmente

uma relagdo de proximidade cofil os benefiei6rios que aeonselha a que sejam os servigos

da CASFIG a processar o pagamento mensal do subsidio; ------------

8. A CASFIG dispde de recursos t6cnicos e materiais que the permitem assumir,

com eficiCncia e efic6cia, as exig6ncias inerentes a todo este prooesso.

E celebrado o presente Contrato-Programa entre o MUNICIPIO e a CASFIG, onde s6o

definidas as condig6es em que o MUNICfPXO proceder6 d transfer6neia de uma verba

para a CASFIG destinada riniea e exelusivamente ao pagamento do subsidio municipal

ao arrendamento aos respetivos benefici6rios: ---------

Cl6usula lu

Objeto

O presente contrato tern por objeto a transfer6neia para a CASFIG, da verba de

€155.000,00 (cento e einquenta e cinco mil euros), aprovada em reunido da Cdmara

Municipal de Guimardes reahzada em 31 de outubro de 2019, destinada ao pagamento

do Subsidio Municipal ao Arrendamento is familias beneficidrias. ---------------------;----

Cl6usula 2u

(Transfer6ncia da verba)

7 - Para a prosseoug6o do estabelecido na cl6usula lu, a referida verba

pelo MUNICfPIO a CASFIG em prestaqdes peri6dieas, de acordo

lano de

ser6 transferida

com o seguinte

ano

Sussioro MuNrctpar, Ao.A.RRENDAMENTo - Pr.aNo DE PAGAMENTo

Daras MoNralqrns

At6 31 de janeiro de2020 €26.000,00

At6 31 demargo de2020 €25.800,00

At63l demaio de2020 €25.800,00

At631dejulho de2020 €25.800,00



At6 30 de setembro de2020 €25.800,00

At6 31 de outubro de2020 €25.800,00

ClSusula 3u

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 Social, Alexandra Isabel Quinta Cunha, a

quem compete acompanhar permanentemente a execugio do contrato e assegurar a

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

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

outras anomalias na execugdo do contrato, deve eomunie6-los, de imediato, ao 6195o

competente, propondo, em relat6rio fundameirtado, as medidas corretivas que, em cada

caso, se revelem adequadas.

Cliusula 4a

(Prazo)

Pua realizagSo do objeto do presente contrato contido na cl6usula lu, a CASFIG

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

ano de 2020.

Cliusula 5o

@evisflo do contrato programa)

Qualquer alteragdo ou adaptagdo, por parte da CdSFIG, dos termos ou dos resultados

previstos neste contrato, careee de prdvio acordo escrito do MUNICIFIO, que o poder6
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Clfusula 5u

(Validade e eadueidade do contrato programa)

1 - O presente eontrato 6 vdlido para o ano econ6mieo de 2o2\,podendo ser prorrogado

anualmente se o MUNICipIO assim o entender.

2 - O presente contrato eaduca quando, por falta n6o imput6vel is partes, se tome

objetivamente impossivel de conuetizar o seu objeto' ----------------

Cl6usula 7"

(Resolugf,o do contrato programa)

A resolugdo deste contrato efectuar-se-6 atrav6s da respectiva notifieagdo d CASFIG.

O presente eontrato, feito em dois exemplares, foi aprovado om minuta pelo

MUI\ICIPIO, por deliberagSo da Assembleia Munieipal tomada em sessdo de 15 de

novembro de 2019 sob proposta da edmara Munieipal de 31 de outubro de 2019, e pela

CASFIG aprovado tamb6m por deliberag6es do Conselho de Gestdo de 11 de outubro

da Assembleia Geral de 14 de outubro de 2019.

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

eabimentada pela proposta de cabimento n.o 5863 correspondendo-lhe o compromisso

n" 6397, com a seguinte classificagEo orgamental: org0nica: 07 - Deparlamento de

Intervengio Social e Educag6o, eeon6mica: 04080202 - Outras.

Pelos segundos outorgantes for:arn exibidas: a) Uma certiddo comprovativa em como

a sua representada tem a situagdo regularizada relativamente a impostos devidos ao

Estado, emitida em2l de novembro de 2019 pelo 1o Servigo de Finangas de Guimardes;

b) Uma declaragdo eomprovativa em oomo a sua representada tem a situaqdo

contributivaregtlaizada para oom a Seguranga Social, ernitida 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 Priblicos, datada



de 21 denovembro de 2019;d) Documentos ernitidos pelo Minist6rio da Justiga ern 19

de novembro de 2019, comprovativos de que os titulares dos orgdos soeiais da sua

representada ndo foram condenados por sentenga transitada em julgado pelos crimes de

participagdo em atividades de uma organizaqdo criminosa, comrpgdo, fraude e

branqueamento de capitais.

Municipio de Guimardes, 10 de dezembro de 2019.

Primeiro outorgante:

Segundos outorgantes:
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