
(,,,sasH;E

PLANo DE GesTAo PREVISIoNAL
ANO ECONOMICO DE 2O1g

PLANO PLURIANUAL 2019.2022

iqi:I

F
coordeno96o de Ambito sociol e Finonreiro dos Hobitogoes do Muniripio de Guimoroes, EM, unipesool, Ldo.

- Jl tl. r-nl " '
"'l llij i't r't tr

' ',',', ,rrr l r r I ' I t I

::-ll,,J,tlJ!l,ft I I

Contribuinte 504 885 85S

Matriculada na C.R.C.G. sob o n" SO4 BB5 855.

Capital Social € 49.879.79

R. Cap. Alfredo cuimar6es, n.o 354
4810-019 cuimarees

Telef.: 253 519 881 - Fax: 253 519 883
E-mail: geral@casfig.pt - www.caslig.pt



("sasrig
DoCUMENToS DE cTsTAo PREVISIoNAL PARA o ANo ECoNoMICo DE 2OI8

PLANO PLURIANUAL 201 9 -2022

Em cumprimento da alinea e), do art. I0", e das alineas a) e c), do no 2, do art. I6o, dos
Estatutos da CASFIC, apresentam-se os documentos previsionais para o exerc[cio econ6mico de
20]9, e plurianuais 2019-2022, a submeter posteriormente d aprovagAo da Assembleia Ceral.

Em cumprimento do seu objeto social, bem como das compet6ncias que lhe estio
delegadas pela CAmara Municipal de Cuimaries, a CASFIC i16 assegurar a gestAo social, financeira
e patrimonial do parque de habitaqao de cariz social do Municipio, bem como um conjunto de
servigos de apoio e acompanhamento social na 6rea da habitagao: pedidos de habitaqdo e

consequente alojamento, subsidio municipal ao arrendamento (SMA), reparaqio, reabilitagdo e

conservagAo das habitag6es, tratamento, manutengio e limpeza das areas ajardinadas dos
diferentes empreendrmentos sociais.

O Plano de Atividades que aqui se apresenta, fixa os objetivos setoriais definidos para o
ano de 2019, nos termos do disposto na Ler n.o 50/2012, cle 31 de Agosto, tendo por base uma
linha de atuagAo de indole social que procura valorizar a qualidade de vida das famflias, quer das
que residem nas habitaq6es municipais quer as que necessitam de outras modalidades de apoio
na area da habitagio.

A unicidade de cada familia que recorre a CASFIC exige que se d6 continuidade d politica
social de habitaqio que caracteriza esta empresa municipal, intervindo muito para al6m da
dimensAo urbanistica e financeira do patrim6nio cle que 6 responsdvel. O nrjmero elevado de
pedidos de apoio que continuamos a receber, permite nos perspetivar mais um ano de trabalho
de grande exigencla e empenho.

As familias que solicitam o apoio da CASFIC t6m como dominador comum a sltuaqdo de
grande car€ncia econ6mica, provocacla por sltuag6es de forte rutura familiar, pelo desemprego ou
emprego precario e pelos baixos rendimentos provenientes de pens6es ou prestac6es sociais.
Para al6m da escassez economica, estes grupos populacionais apresentam problemas de outra
natureza, associados a uma forte instabilidade nas relag6es sociais e familiares. Nesta llnha,
continuamos a ter particular atenqao as familias que se encontram em situaqdo de maior
fragilidade e em evidente desgaste dos seus recursos emocionais e materiais.

Na linha da rentabilizaqao de recursos e estruturas de apoio existentes e dispon[veis, a
CASFIC contlnuare avalorizar a colaboraq5o e o envolvimento das instituiq6es locais, priblicas ou
privadas, sdo exemplo o Centro Regional de Seguranqa Social (CRSS), o Centro Hospitalar do Alto
Ave, os Centros de Sa[rde do Concelho, a ComissAo cle Proteqio cle Criangas e Jovens (CPCJ), o
Centro de Respostas lntegradas (CRI), o lnstituto de Emprego e Formaqdo profissional (lEFp), as
lnstitui96es Particulares de Solidariedade Social (IPSS), as entidades formadoras, as Escolas do
Concelho e muttas outras.

A par do trabalho de intervengdo social, a CASFIC continuara a zelar e a assegurar o bom
estado de conservagAo do patrim6nio de que e responsdvel, mantendo um acompanhamento
proximo e uma fiscalizaqio cliAria, quer clo edificado quer das dreas envolventes aos
empreendimentos. Esta monitorizagAo 6 de extrema importincia, uma vez que a boa conservaqdo
do patrim6nio habitacional influencia a forma como os individuos se relacionam no seu espaqo e

o modo como constroem a sua identidade social.
O parque habitacional municipal de que a CASFIC 6 responsavel 6 constituido por 493

habitag6es,6 espaqos destinados a realizagdo de reuni6es de condomfnio e atividades diversas e
uma sede.
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pnfOtOS SOS CfSfAO DA CASFTC (Sede, Salas de Condomfnio,

Emprgendimentos, Bairros, Habitag6es dispersas, outros espaqos)
N.o de pr6dios

Sede da CASFIC - R. Capitao Alfredo CuimarAes, n'354 - Azurem I

>alas de Condominio e outros espacos 6

:mpreendimento de Azurem 25

1ua da F6 (Monte Larqo) Azu16m I

-uqar do Bom Retiro Azurem 2

-ugar da Taipa ou 416m, Lote 5, n" I 55 Caldelas 2

3airro da Arcela Costa 3

Quinta da Azenha Costa I

R. Monsenhor Antonio Arariio Costa, I 35 - Costa 2
)arque das Hortas, n'3l2 Costa I

mpreendimento de Creixomil 72

\touquia Rua H - Creixomil 2

\touguia - Rua A - Creixomil 3

lua Cruz de Pedra - Creixomil 9

luinta da Honra - Crerxomil I

im preend mento de Matadugos - Ferment5es 60
mpreendimento de Monte S. Pedro - Ferment6es 39

:mpreendimento de Coradeiras - Ferment6es 98
1ua da Rebanha - Cuardizela I

mpreendimento de MesAo Frio 24
lairro Leio Xlll - Oliveira do Castelo 12

Rua da Arcela, n' 58 - Oliveira do Castelo I

Rua de Santa l\4aria Oliveira do Castelo 3
)raqa de S. Tiago - Oliveira do Castelo I
)raceta Cuilherme Faria, n' l e n'2 - Oliveira do Castelo 2

Lua Abel Salazar Oliveira do Castelo 4

i.ua Dr.JoAo Antunes CuimarAes, n" 280, R/C Dto. - Oliveira do Castelo I

lua Manuel Peixoto, n.o 270, 3.o Esq. - Creixomil I

:mpreendimento de Urgezes 32
3airro Municipal de Urgezes 67
lloco Habitacional de Urqezes 8
lairro de Sernande (Candoso S. Martinho) 9
lairro do Sardoal (R. Com. Jose Luis Pina) Urqezes 6

TOTAL s00



$

Na 6rea de intervenqAo social, a CASFIC procura concrliar o apoio de emerg6ncia com o
apoio prolongado de cariz transformativo. Na pr5tica, a par da satisfaqao das necessidades mais
imediatas,6 essencial desenvolver estrategias de capacitagdo que assentem na valorizaqio da
qualidade da vida dos agregados familiares, assegurando que cacla familia seja parte ativa no
processo de mudanga, apoiando-a na integragdo da sua recle comunitaria e orientando-a para os
servigos adequados.

E fundamental apoiar as familias no senticlo da autonomia, para que consigam resolver e
ultrapassar os problemas que desencadearam a sua situaqdo de crise e que esteve na origem do
pedido de ajuda e o grande objetivo do trabalho clesta empresa municipal. Este trabalho, muitas
vezes feito de avangos e recuos,6 feito respeitando sempre as especificiclades de cada agregado
familiar, a sua cultura e o que tem de melhor e mais autCntico, para que se reconstrua e
harmonize. Cada familia e [rnica no seu funcionamento e a necessidade de nelas intervir surge
quando sozinhas nAo conseguem dar resposta a um conjunto de alteraq6es que se vdo registando
ao longo da p16prla vida.

Ao mesmo tempo que intervengio numa dimens6o psicossocial, a CASFIC procura atuar no
sentido de garantir o bom estado de conservagflo e limpeza de cada nIcleo residencial, impedindo
a sua degradagio fisica e social.

O combate d exclusdo social implica necessariamente uma mudanga de atitudes e valores
da populagdo. Sabemos que esta mudanga 6lenta, dificil de conseguir, e passa por um processo
de envolvimento de toda a comunidade na resolugio clos problemas.

Realojar em habitagao social nAo se resume a atribuigao de uma habitaqdo com todas as
condig6es dlgnas de habitabilidade, deve tamb6m assegurar as condiq6es necess6rias para
permitir ds familias melhorar os niveis de satisfagdo das suas necessidades em dominios tdo
diferentes como o econ6mico, o cultural e o social.

Os agregados familiares para quem diariamente a CASFIC direciona o seu trabalho, quer a
que residem nas habitagdes do Municipio quer as que solicitam ou usufruem de outros apoios na
area da habitaqdo, t6m como dominador comum a falta de emprego e o emprego prec6rio, que
tnevitavelmente da origem a baixos sal6rios e a escassez de rendimentos. A esta condiqao, que
afeta a traJet6ria de muitas familias, JUnta-se a pouca qualificag6o escolar e profissional, que
constituem uma incontest6vel desvantagem na integraqio desta populagao no mercado de
trabal ho.

Merece nos destaque a situagio dos desempregados de longa duraqAo e das familias
monoparentais, maioritariamente femininas, que se situam quase sempre em situagAo de quase
ou mesmo total ausOncia de rendimentos. E importante, portanto, criar condiq6es que potenciem
a inse196o socioprofissional desta populagao e que aumentem os seus nfveis de qualificaqao.

Por estas raz6es, o desemprego continuara a ser um dos eixos importantes da estrat6gia de
trabalho a desenvolver, j6 que reflete varias ruturas com a sociedade porque para al6m da sua
dimensSo economica o trabalho e tamb6m revelaclor cle estatuto social, gera pertenqas grupais e

facilita a rntegraqAo e a coes6o social.
Ao longo do ano de 2019 continuaremos a integrar parcerias com entidades formadoras, no

sentido de integrar a populaqio desempregada em cursos de educagdo/formaqdo ao abrigo do
quadro comunitario. Na planificagao clas ag6es formativas, procuraremos responder ds
necessidades da populaqAo residente.

Consideramos rgualmente importante dar continuidade d intervenqAo que temos vindo a
desenvolver, que visa promover a confianga cla populagAo residente, adultos e jovens, valorizando
as suas qualidades e compet6ncias profissionais como fatores decisivos na procura ativa de
e m preg o.
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| - 2 - Rendimento Social de lnserqdo e Solidiirio para ldosos

/4
Durante o ano de 20l9 continuaremos a acompanhar os processos das familias residentes

que beneficiam deste regime nAo contrjbutivo da seguranqa social, em sede do Nrjcleo Local de
lntervenqao (NLl).

O conhecimento e a proximidade que a CASFIC possui com as famflias residentes que
beneficiam de RSl, permite-nos trabalhar conjuntamente com os gestores dos respetivos
processos, quer na sua atualizag6o, quer na definigAo e avaliagio dos Acordos de lnserg5o, que
contemplam ag6es nas 6reas da sa[de, da educaqdo, do emprego, da formaqao profissional, do
trabalho socialmente necess6rio, entre outras.

Para alem dos beneficiarios residentes, a CASFIC toma ainda a responsabilidade de instruir,
analisar e dar seguimento aos processos dos benefici6rios nAo residentes que nos sflo
encaminhados, competindo a CASFIC avaliar a possibilidade de dar solugio aos problemas que
apresentam na area da habitacio.

| - 3 - Rede Social de Cuimaries
A CASFIC 6 membro ativo das Comiss6es Sociais lnterfreguesias (CSIF) Comunidade

Solidiiriae Couros, onde se localizam os empreendimentos de habitaqdo que gere, nos diferentes
grupos de trabalho definidos pela Rede e, ainda, na concretizagdo das v6rias aq6es realizadas
junto da populaqao concelhia.

Dada a importdncia de participar e contribuir para o trabalho desenvolvido pela Rede Social,
daremos o nosso contributo para a promogAo de uma maior e melhor racionalizagdo da
intervenqdo social no Concelho e para garantir uma maior adequaqio das aq6es ds necessidades
I ocai s.

I l- 4 - Comissao de Protecqao de Crian(as eJorens em Risco (CPCJ) -----l
A CASFIC continuar6 a disponibilizar um t6cnico superior para gestao de processos da CpCJ,

com participagdo nas Comiss6es restrita e alargada.
Como sempre o fizemos, na eventualidade de detetarmos situag6es de menores vltimas de

neglig6ncia ou maus-tratos, procederemos ao seu encaminhamento para a CPCJ, acompanhando
sempre as respetivas familias.

I I - 5 - PrestacSo de Trabalho a favor da Comunidade (pTFC) 
,

Em cumprimento da parceria protocolada com o lnstituto de Reinserq6o Social (lRS), a
CASFIC continuara a dar cabimento is obrigag6es assumidas, nomeadamente com a integraqdo de
indivfduos a quem foi determinada uma pena de cumprimento de prestaqdo de Trabalho a Favor
da Comunidade. Continuaremos, assim, a prestar a devida colaboraqio sempre que formos
solicitados para tal.

l-6-Educacdo*ensino de co ssoars e soctats
A educagAo influencia diversas dimens6es cla vida familiar, como os rendimentos, o acesso

i informaqio e o emprego, pelo que continuar6 a ser um eixo importante do trabalho da CASFIC
ao longo do ano de 201 9.

os niveis de escolaridade regulam a integragSo dos indivlduos no mercado de trabalho,
quanto menor 6 o nivel de escolaridade maior 6 a probabilidade de possuirem empregos
desqualificados, o que agrava ainda mais a sua vulnerabilidacle a pobreza e a exclusdo social.

E funclamental portanto dar continuidacle ao trabalho que temos vindo a desenvolver, na
medida em que a eliminaqAo de situag6es de grande fragilidade estrutural em termos de
qualificagoes escolares na populagio residente, sobretudo nas criangas e jovens, constltuiu uma
aposta futura fundamental no combate as desigualdades cle ordem socioecon6mica,
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eueremos que a aposta que ao longo dos anos temos vindo a fazer contin u"^A^y/rru,

frutos, traduzindo se no continuo aumento do numero de jovens residentes que frequentam o

ensino superior.

Sublinhamos o facto de que, em mat6ria de Educagao, o trabalho da CASFIC nflo se resume

apenas ds quest6es ligadas ao percurso escolar das criangas e jovens residentes, mas tamb6m ao

desenvolvimento de compet6ncias pessoais e sociais da populag6o em geral, com especial

ocorr6ncia na populagio adulta.

lntervir na 6rea da educagio continua a ser, por ventura, um dos maiores desafios da

CASFIC, 16 que o retorno do investimento no percurso escolar como aposta na vida futura apenas

tem visibilidade a longo ptazo.

O insucesso escolar e o abandono precoce do sistema de ensino por parte de algumas

criangas e jovens residentes e ainda uma realidade no seio da populaqao residente. A falta de

acompanhamento familiar no percurso escolar dos filhos, o desinteresse pela escola e a pouca

valorizag6o que os pais lhe atribuem sio fatores que muito contribuem para os maus resultados

escolares e para o abandono precoce do sistema de ensino.

Na verdade, ndo raras vezes, verificamos que a situagio socioprofissional dos educadores e

os modelos de educaq6o parental desalustados comprometem, em alguns casos, o
desenvolvimento integral das criangas e jovens residentes, razio pela qual a CASFIC est6

particularmente atenta ao seu percurso escolar.

A falta de ambigAo escolar por parte de muitos dos jovens residentes resulta de uma

recorrente experi6ncia de desilusdo que muitas das vezes remonta a v6rias geraq6es, ou de uma

aus6ncia de expetativas perante a realidade socioecon6mica do circulo familiar que lhes est6

p16ximo.

A promogdo de ag6es de desenvolvimento e promogio das compet6ncias parentais, em

parceria estreita com os estabelecimentos de ensino frequentadas pelas criangas e os jovens

residentes, continuara a ser uma forte aposta da CASFIC. Esta colaborag6o decorre da certeza de

que os pais devem ser agentes ativos na integragdo e no 6xito escolar dos seus filhos,
participando ativamente na dinAmica das escolas que frequentam.

E indispensdvel transmitir a ideia de que os pais/encarregados de educagAo t6m um papel

fundamental no bom rendimento escolar dos seus filhos e que 6 fundamental prestar-lhes apoio e

acompanhar o seu processo educativo.

Nesta linha de orientagAo, a CASFIC continuar6 a garantir o funcionamento das salas de

apoio ao estudo a funcionar nos empreendimentos de Monte S. Pedro, l\4ataduqos e Coradeiras.

Por riltimo, continuaremos a sensibilizar os pais para a integragio das crianqas no sistema

de ensino pr6-escolar, uma que tem consequOncias positivas ao nivel da integragAo nos niveis de

ensino posteriores.

As aq6es ja mencionadas neste documento exigem simultaneamente, para al6m do trabalho

no imbito das compet€ncias escolares, a promoqio das capacidades de agir e reagir, de forma

est-ruturada, a situag6es mais ou menos complexas. Na verdade, as competencias pessoais, que

estao para al6m das compet6ncias formais, sAo dimens6es essenciais e facilitadores da integragdo

social e, consequentemente, um fator protetor e inibidor de risco. Reside aqui a importAncia de

apostar na educaqdo nao formal, que promova habitos, estimule as capacidades intelectuais e as

rotinas de trabalho, o que inevitavelmente se reflete numa maior autonomia de vida e no reforqo

da motivagAo e da autoconfianqa.

Neste ambito, prevemos concretizar agoes em 6reas tdo diversificadas como as de

competOncias parentais, intervengAo clvica da populag6o jovem, alimentaqao e gestdo do

economato, igualdade de 96nero, cuidados com os animais dom6sticos, artes pl6sticas, etc.



l-7-Safde

No acompanhamento tecnico de proximidade realizado d populagAo residente, as quest6es

ligadas d saide merecem particular atengdo, pelas implicaq6es econ6micas, sociais e relacionais

que tem nas suas vidas. As despesas com a sar-ide tem um peso importante no orqamento dos

agregados familiares que residem nos diferentes empreendimentos de habitagio social.

Acresce a existoncia de alguns comportamentos de adigio, que constituem um fator de

risco nio so para a sa[de mas tambem pelas consequOncias negativas que provocam na dinAmica

familiar, social e laboral.

Aceder aos cuidados basicos de saide ndo e so um direito de todos mas 6 tamb6m um

fator decisivo para o desenvolvimento humano e para o crescimento economico.

Com o nosso trabalho, procuramos contribuir para a diminuigdo as desigualdades ainda

existentes no acesso a estes cuidados por parte dos agregados familiares residentes, que por

falta de recursos economicos recorre unicamente ao setor p[blico de prestaqio de serviqos de

saride.

Promover estilos de vida saud6veis, atraves de ag6es de sensibilizaqio e encaminhamento

para os servigos de saride especfficos, continuare a ser um enfoque importante no trabalho a

desenvolver nesta 6rea.

Continuaremos a apostar na prevenqio e na redugAo de danos, mas tambem no

acompanhamento e encaminhamento t6cnicos da populagdo residente que apresente problemas

de saride consequentes de comportamentos aditivos, problemas oncol69icos, sa[de materno-

infantil, saude mental, e outros.

Em mat6ria de saride, trabalhamos em colaboragflo com os varios serviqos, nomeadamente

com os Centros de Sauide e respetivos m6dicos de familia, com o Hospital Nossa Senhora de

Oliveira, com a unidade de psiquiatria do Hospital de Braga, com o Centro de Respostas

lntegradas (CRl), com o IPO do Porto, com a Rede Nacional de Cuidados Continuados lntegrados
(CNCCI), entre outros.

- 8 * Atividades de carSter Recreativo e Social

As atividades de car6ter social, educativo, cultural e recreativo que a CASFIC organiza

anualmente sAo um complemento aos eixos de intervengio que at6 agora enunciamos. Estas

atividades sio importantes porque promovem a integragdo da populagio residente na

comunidade envolvente e a reforgam os laqos de vizinhanqa. N6o menos importante e o fato de

estas aq6es permitirem reforgar a proximidade e a confianga entre as familias residentes e os

trabal hadores da CASFIC, fundamental para o trabalho que desenvolvemos.

Destacam-se as comemorag6es de forte significado social como o Natal, o Dia Mundial da

Crianqa e o Dia Europeu da Boa Vizinhanga, mas tambem a realizaqio de atividades culturais e

recreativas que proporcionam as familias residentes a possibilidade de visitar locais que de outra

forma nAo teriam oportunidade de conhecer.

I- 8.-| - Equipamentos - Centros de Recursos e equipamentos de lazer

Os centros de recursos existentes nos empreendimentos de Monte S. Pedro, Mataduqos e

Coradeiras continuarao a ser dinamizados ao longo do ano de 20,l9. Estes espaqos, que se

encontram devidamente equipados, permitem nos desenvolver um trabalho complementar d

intervenqio social que diariamente realizamos em contexto habitacional.

Os espagos funcionam em habitag6es que foram transformados com recursos acess[veis a

toda a populagAo residente, bem como plataformas para a implementaqio e desenvolvimento de

atividades de natureza social, formativa, escolar (apoio ao estudo) cultural, desportiva e

recreativa.

O reforqo de intervenqio social que damos a estes empreendimentos 6 motivado pelo facto

de serem de maior dimensdo populacional e apresentarem um elevaclo grau cle risco social. A

[/UNICIPAL



de espagos que nos permitissem trabalhar com as familias residentes, pelo que se considerou

imprescindlvel a criagio de estruturas que possibilitassem i CASFIC intervir ao nivel das

competAncias pessoais e sociais.

Destaca se aqui o empenho especial que pretendemos continuar a ter junto da

populagdo mais lovem, uma vez que nela detetamos comportamentos de risco que se manifestam

atraves de atitudes e comportamentos desviantes, nomeadamente o consumo de substAncias

ilicitas, o pouco investimento no percurso escolar, a situagio inativa face ao emprego e a

desresponsabil izagdo social.

r-8.2, Cultural e Recreativa de Monte S. Pedro

A CASFIC acompanha de perto o trabalho que a Associaqdo Cultural e Recreativa de Monte

S. Pedro/Ferment6es realiza, quer com a concretizaqio de parcerias em projetos comuns quer

com o apoio t6cnico que muitas vezes nos 6 solicitado.

r-8.3- ama Escolhas - Pro Crescer Soliddrio e ln o

Continuaremos a integrar o cons6rcio de parceiros do Projeto Crescer Soliddrio e lntegrado,

cuja entidade gestora e a Cooperativa Fraterna. O projeto estd direcionado ds criangas e jovens,

dos I I e os I B anos de idade, residentes no parque habitacional municipal e nas habitaq6es sob a

responsabilidade do lnstituto da Habitagio e da ReabilitaqSo Urbana (IHRU).

lntegram o cons6rcio de parceiros a CAmara Municipal de CuimarAes, a Comissdo de

Protecqio de Crianqas e Jovens (CPCJ), o lnstituto de Reinsergio Social (lRS), a Cooperativa Tempo

Livre, a Escola EB 2,3 Fernando Tavora e o lnstituto Portugu6s daJuventude (lPJ).

l-8.4-Med lnfantil e 56nior

As sess6es de meditagao dirigidas a criangas e a seniores residentes continuar6o a ser

uma aposta desta empresa municipal, dado o 6xito e recetividade que temos registados nestas

faixas etarias.

A meditagio infantil visa promover junto das criangas residentes uma maior capacidade

de lidar com as emog6es e relacionamentos sociais, maior clareza mental, concentragio, atengAo

e criatividade, bem como um melhor desempenho escolar, permitindo um crescimento com uma

maior consciencia de si pr6prio. Na Meditagao lnfantil sdo utilizados jogos e atividades criativas

para ensinar as criangas a respirar, usar a imaginagdo, sentir e entender emoq6es, distinguir

sensag6es, aprender a viver em sociedade e a aprender a conhecer se de forma mais clara.

Por sua vez, a meditagio para seniores e um forte aliado da diminuigao de sentimentos

relacionados com a solidao, o medo e a inseguranCa, promovendo tamb6m melhorias na postura

corporal, no humor e na respiragio.
As sessSes continuarSo a ser ministradas nos Centros de Recurso dos empreendimentos

de Coradeiras, Matadugos e Monte S. Pedro, situados na freguesia de Ferment6es.

- 8.5 - Atividades - Ferias Escolares

Os escassos recursos econ6micos da maioria das famllias residentes nio permitem que as

criangas e jovens usufruam de atividades lIdicas organizadas durante os perlodos de f6rias

letivas. Continuaremos por isso a promover programas de f6rias, em especial no periodo das

ferias escolares de Verao.

Procuramos garantir que a populaqAo mais jovem experiencie um conjunto de atividades
que ocupem os seus tempos Iivres, conciliando as vertentes lrjdica e desportiva com as de

caricter pedagogico. Por outro lado, temos como objetivo que as crianqas e jovens vivenciem

experi6ncias novas, em contextos sociais diferentes, promovendo a igualdade de oportunidades.

(,, ffiASFTHG
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ll.l - Subsidio ao Arrendamento

A CASFIC continuara respons6vel pela organizaqSo e monitorizagdo dos processos dos

benefici6rios do Subsidio Municipal ao Arrendamento (SMA), de acordo com o respectivo

Regulamento Municipal.
para o ano de 2019, a atribuigio cleste subsidio ira ser6 feita em conformidade com a

dotaqao orgamental disponibilizada pelo Municipio no valor de €l55.000,00 (cento e cinquenta e

cinco mil euros). Para uma atribuiq6o justa e equitativa do SMA, a atribuiqAo das subvenq6es serd

feita com base no cumprimento escrupuloso do regulamento existente. O SMA 6 uma subvenqdo

de caracter provisorio e por isso limitado no tempo, por respeito d gestao da coisa priblica, bem

como na sencla da prestaqao de um servigo cle equidade e Justiqa social, esta empresa municipal

continuar6 a efetuar uma gestAo rigorosa e justa deste subsidio.

Continuaremos assim a ser responsdveis pela tramitagdo e fiscalizagdo processual deste

subsidio, pelo que se prop6e a celebragAo do correspondente contrato-programa, como mais it

frente se explica.

ll.2 - Resid6ncias Partilhadas

As Resicl6ncias Partilhadas (RP) resultam da necessidade de criar e implementar medidas

inovadoras que permitam responder adequadamente aos novos desafios e realidades que se

colocam na 6rea da habitagao social. Assumimos o compromisso de dar continuidade d

implementagdo de RP, medida que nos permite realizar o alojamento dos agregados familiares

unipessoais, compostos por um so elemento.

A RP define-se como uma habitaqAo partilhada por duas, tr6s ou quatro pessoas,

clependendo da tipologia, que de forma aut6noma, ocupam o mesmo espaqo habitacional.

O aumento exponencial do n[rmero de pedidos de habitagdo de familias unipessoais, quer

masculinas quer femininas, continua a verificar se e esta modalidade de alojamento permite

colmatar, em parte, a inexist6ncia de habitag6es sociais de tipologia I em nImero suficiente,

garantindo ao mesmo tempo as condiq6es de autonomia e de privacidade que todos os residentes

merecem.

Ao longo do ano de 20.l9, propomo nos criar pelo menos mais duas residGncias

partilhaclas, obletivo sempre dependente da maior ou menor mobilidade das famflias residentes,

ou seja, do n0mero de habitagoes que ficario vagas durante o ano.

ll.3 - Porta 65

O Porta 65 Jovem 6 um programa do governo central que visa apoiar o arrendamento no

mercado livre e dirige se d populagio com idade igual ou inferior aos 32 anos.

A gestSo desta iniciativa 6 da responsabilidade do lnstituto de Habitagio e da Reabilitaqdo

Urbana (IHRU), e tem como objetivo dinamizar o mercado de arrendamento e estimular a

reabilitagio de imoveis, conferindo lhes um caracter social.

Neste ambito, a CASFIC presta apoio t6cnico a todos os jovens cidad6os do Concelho que

pretendam instruir candidatura a este subs[dio, uma vez que estas apenas podem ser submetidas

eletronicamente, facto que cria grandes constrangimentos a muitos jovens, que solicitam a

colaboraqdo desta em presa municipal.

Este programa tem-se revelado importante na medida em que constitui mais uma

alternativa habitacional para os jovens que recorrem e CASFIC e cujos requisitos se enquadram

nos exigidos por este programa estatal.
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No sentido de melhorar a efici€ncia dos servigos prevemos a necessidade de reforgar o

equipamento administrativo ao longo do ano.

E ainda intengio da CASFIC continuar a assegurar o tratamento e manutenqio das zonas

ajardinadas clos diferentes empreendimentos, bem como uma equipa de trabalhadores da drea da

construqao civil para realizaqio das in[rmeros pequenos arranjos que diariamente s5o necessdrios

realizar (pinturas, revisio cle telhados, reparagAo de canalizaq6es, fachadas, etc.), pelo que nos

propomos renovar a candidatura ds medidas de emprego do IEFP (CEl+) em parceria com o
Estabelecimento Prisional de Cuimardes, recrutando dois trabalhadores que se encontrem a cumprir

pena em regime aberto naquele estabelecimento.

Estas medidas cle emprego e lnsergao t6m permitido a CASFIC a contengio de custos, j6 que

evita a contratagio de empresas externas, como tambem integrar no mercado de trabalho pessoas que

se encontram em situaCAo de desemprego e/ou a beneficiar de Rendimento Social de lnse196o. Neste

dmbito, e por toclas as raz6es.1a mencionadas ao longo deste documento, temos privilegiado a

contratagio de moradores da CASFIC.

Serd realizado um conjunto de obras de reparagao e manutenqio das habitaqoes, que estimamos

na ordem dos €l 19.000,00 (cento e dezanove mil euros). Serdo obras de reparagdo dos espaqos

interiores das habitag6es que ficario vagas, jd que por norma e sempre que se justifica a CASFIC

procede d pintura interior clestas habitag6es para que as famllias que vdo ser realojadas encontrem um

espaqo bem conservado e em perfeitas condig6es de habitabilidade. Por outro lado,6 necess6rio dar

resposta atempada a pequenas interveng6es pontuais nas habitag6es que, pela sua natureza, sAo

i m previ sfvei s (tel hados, fachadas, problemas de canal izagAo, etc.).

tv-l- ui de jard a do Ambiente

A boa gestAo dos diferentes empreendimentos de habitagAo social exige que se garanta a boa

e cuiclada manutengio dos espagos exteriores. A experiencia diz-nos que este cuidado tem um

impacto determinante no tratamento que as famflias residentes ddo ao empreendimento em que

residem.

O volume de trabalho e a escassez de recursos humanos da Cdmara de Cuimardes ndo

permite que assegure a limpeza e o tratamento regular das zonas ajardinadas dos diferentes

empreendimentos, pelo que a CASFIC assume o cumprimento dessa obrigagao. Com uma equipa de

dois jardineiros, a CASFIC iri garantir a requalificagSo, a limpeza e a manutenqdo de todas as zonas

verdes existentes na envolvente dos diferentes empreendimentos.

Uma vez que esta tarefa assumida pela CASFIC tem garantido a melhoria substancial das zonas

ajardinadas do parque habitacional que nos est6 delegada pelo Municipio, e que tem vindo a

impulsionar os residentes d participaqio na limpeza e conservaqAo das mesmas, propomo-nos

continuar a ter esta responsabilidade. Para este efeito, conforme, aliis, se explica mais adiante (ponto

Vl 2), propoe se a celebragao do correspondente contrato.

lV - 2 * Parceria com o Estabelecimento Prisional de Cuimaries

O nirmero elevado de obras de reparagAo e manutengio que sAo necess6rias levar a cabo,

destacando-se as casas que ficam vagas e cuJa reparaqAo c6lere garante o ripido alojamento de

famil ias que se encontram a aguardar habitagao social, justifica a exist€ncia de uma segunda equipa

de obras. Uma vez que a experiOncia que temos tido com a equipa de construqAo civil, por via da

medida CEI+ (Contrato Emprego lnsergao +), tem vindo a revelar-se, na pratica, uma mais valia para

III - PESSOAL E EQUIPAMENTO

- OBRAS



(.-,sasHig
a CASFIC, entendeu-se

?-,,0) A
realizar uma nova candidatura ao IEFP para uma equipa alargada de 2

be nef iciSrios.

Continuaremos a apostar na parceria com o Estabelecimento Prisional de Cuimardes (EPG),

para que a referida equipa integre dois reclusos em situaqdo de regime aberto. Deste modo, para

al6m da resposta ds necessidades existentes, a CASFIC cumpre a sua missio social, facilitando a

integraqdo social dos municipes que se encontram em situagAo de maior fragilidade.

- I - Rendas

A CASFIC continuara a exigir e a atuar com rigor no que diz respeito ao cumprimento do

pagamento das rendas por parte dos seus arrendatirios, aplicando os respetivos agravamentos em

situag6es de atraso.

Nas situag6es de atrasos cumulativos, e sempre que se verificarem situaq6es de dificuldades de

ordem financeira por parte dos arrendatarios, a CASFIC continuar6 a celebrar Acordos de pagamento

de rendas em atraso, considerando sempre a situagao socioecon6mica de cada famllia.

A larga maioria dos agregados familiares que residem nas habitaq6es sociais do Municfpio

encontra-se ao abrigo do Regime de Renda Apoiada, que faz depender o valor mensal de renda

clevida em fungio do rendimento mensal bruto da familia, corrigido pelos fatores legalmente

definidos (numero de dependentes, tipo de famflia, problemas de sarjde, idade).

Desta forma, a CASFIC nio pode deixar de exigir a todas as familias residentes o cumprimento

rigoroso de dever de pagamento do valor de renda mensal, acionando os mecanismos legais

existentes para resolugio do contrato de arrendamento sempre que se verificarem situaq6es de

incumprimento injustificado do arrendatdrio e depois de esgotadas todas as dilig6ncias possiveis,

junto da famflia, no sentido de solucionar a divida.

As rendas serAo atualizadas com base na Lei n" 32 12016 de24 de agosto, que alterou a Lei no

81 l2Ol4 cle I9 de dezembro, que estabelece o novo regime do arrendamento apoiado para

habitagAo e revoga a Lei no 21 l2OO9, de 20 de maio, e os Decretos-Leis n"s 608/73, de l4 de

novembro, e 166/93, de 7 de maio.

vl - I - CoNTRATO PROCRAMA - ANO 2019 (ANEXO l

A natureza.1uridica da CASFIC, empresa local integralmente detida pelo Municipio e regida pela

Lei n.'50/2012, de 3l de Agosto, exige a realizagao de um Contrato-programa atraves do qual o
Municipio delega a CASFIC a promogAo e gestao do patrimonio imobili6rio habitacional, em especial e

primordialmente, as habitagdes sociais do Municipio de Cuimar6es.

A concentragio numa unica estrutura juridica e organizacional das competenctas t6cnicas

necessarias d criteriosa gest6o do parque habitacional e demais infraestruturas municipais, nas suas

diferentes valencias, permite superar eventuais constrangimentos evidenciados na orgAnica do

Municipio, fruto da natural dimensio e da estrutura vertlcal da sua organizaqdo.

Desta forma, prop6e-se celebrar o contrato programa anexo ao presente plano previsional, que

determina, concretiza e especifica os objetos imediatos e mediatos da delegaqao de poderes operada

pela CAmara Municipal de Cuimardes nos Estatutos da CASFIC.

Os valores de renda atribuidos a cada famflia residente e calculado em fungao do seu

rendimento mensal bruto, cuja diminuigdo implica igualmente uma redugAo no montante a atribuir

como valor de renda mensal. Como temos vindo a afi rmar ao longo deste documento, as familias

l0

V - RECEITAS

- CoNTRATO-PROCRAMA E CONTRATUALIZAQAO IN HOUSE
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residentes encontram-se quase sempre em situaqAo de precariedade econ6mica,

profissional revestida de grandes perfodos de instabilidade.

t.

E

2.

3.

4.

ll
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sendo a sua situagdo

Assim, esta situagio justifica a celebragdo de um contrato programa com o Municipio de

Cuimardes, com o montante de subsidio d exploragAo no valor de €90.000,00 (noventa mil euros), dos

quais €40.000,00 (quarenta mil euros) se destinam a realizaqSo de pequenas obras de reparaqAo e

manutengdo das habitagoes que comp6em o auto de gestdo da CASFIC e €50.000,00 (cinquenta mil

euros) como verba suplementar ao cumprimento dos objetivos e obrigaqoes estatut6rias, dada a

diminulgAo da receita obtida por via das rendas.

vt - 2 - coNTRATUALtzAqAo tN HousE - DELEGAqAo DE coMprrEnctas NA AREA DA HABlrAqAo,

SUBSIDIo MUNICIPAL Ao ARRENDAMENTo, MERCADO SOCIAL DE ARRENDAMENTO E TRATAMENTO,

MANUTENCAO E LIMPEZA DAS AREAS I

A CASFIC e uma empresa Iocal, integralmente detida pelo Munic[pio, regida pela Lei n."

50/2012, de 31 de agosto, a quem cumpre, por delegagdo do Municfpio, executar as ag6es constantes

no art. 3'dos seus Estatutos.

Considera se aincla que a CAmara Municipal de CuimarAes pretende delegar A CASFIC um

conjunto de compet€ncias e ag6es no Ambito da habitagao social , que n6o constituem o seu objeto

social estatut6rio, nomeadamente o apoio e acompanhamento social na 6rea da habitaqao do

Concelho (carOncias habitaclonais), a aplicagio dos regulamentos muntcipais de atribuiq6o de

Habitagio Social e do Subsidio Municipal ao Arrendamento, o apoio e acompanhamento t6cnico a

programas de fi nanciamento destinados i recuperagAo de imoveis de habitagdo e ao arrendamento

(Porta 65), o tratamento e manutengAo das 6reas ajardinadas dos empreendimentos de habitagdo

soci al.

Com base neste designio, 6 prop6e-se a celebraqio do Contrato in house, cuja minuta se anexa,

no valor total de €129.000,00 (cento e vinte e nove mil euros).

E importante sublinhar que a natureza do serviqo prestado pela CASFIC reconduz-se a previsAo

da alinea c), do n." 1 do artigo 48." da Lei n.o 50/2012, de 31 de agosto, configurando o modo como

o mesmo e prestado ao Municipio, por mandato administrativo, ao tipo de prestaqao subsumivel ao

disposto no n.o 2 do artigo 36." da Lei n." 50/2012, de 3l de agosto;

Por ultimo, refi ra se que o Municipio contrata a CASFIC com dispensa de observAncia de um

procedimento de contrataqio pr6vio, nos termos admitidos no n." 2 do artigo 5.o do C6digo dos

Contratos Prjblicos, porquanto:

Exerce, sobre a CASFIC e sobre a sua atividade, de forma isolada, nAo apenas uma

influencia dominante, nos termos do n.o 1, do artigo 19.' da Lei n." 50 12012, de 31 de agosto, mas

tamb6m e inclusive um controlo em tudo an6logo aos que exerce sobre os seus pr6prios serviqos, em

resultado da detengio da totalidade do capital social da empresa;

A CASFIC desenvolve praticamente toda a sua atividade em beneffcio exclusivo do

M u nicipio;
A CASFIC encontra-se apta a exercer, para o Municipio, os serviqos compreendidos

no presente contrato, habilitaqao essa que realizou nos termos previstos no Capitulo Vlll do Titulo ll

cla parte ll do Codigo dos Contratos Publicos, por aplicaqAo do disposto no n." 7 do artigo 5.'daquele
C6digo, nAo tendo sido prestada caugio, por tal nAo ser obrigat6rio;

A externalizag6o, na CASFIC, da atividade de manutengdo, desenvolvida atrav6s do

processo pr6prio e especifico, enformada pelo n.o 2 do artigo 6.'da Lei n.' 50/20.l2, de 31 de agosto,

implica que a aludida contratagAo se apresente como imprescindivel para a realizaqAo do interesse

pIblico municipal inerente ao normal e regular funcionamento dos equipamentos, ediflcios e

i n Iraestruturas munici pais,

A relaqAo.luridica constituida pelo presente no aludido contrato assume natureza

administrativa, nos termos do artigo 278.'do C1dlgo dos Contratos Ptiblicos',

f
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MUNICIPAL AO ARRENDAMENTO - ANO 2019 (Anexo C)

Tendo em conta que se mant6m todos os pressupostos que levaram d criagio do Regulamento

Municipal do Subsidio ao Arrendamento, a CASFIC assumi16 a responsabilidade de garantir o

pagamento mensal das subveng5es is familias benefici6rias.

Para o ano de 2019, a atribuiqao deste subsidio irA serd feita em conformidade com a dotaqdo

orqamental disponibilizacla pelo Municipio, reforgada em €33.000,00relativamente ao ano de

20.l8, no valor total de €l55.000,00 (cento e cinquenta e cinco mil euros), pelo que se prop6e a

celebragdo do respetivo contrato programa. A verba destina-se inica e exclusivamente ao

pagamento das subveng6es atribuidas.

O apoio social na 6rea da habitagAo constitui um conjunto de respostas importantes para os

problemas habitacionais clos agregados familiares de baixos recursos econ6micos. Estas famIlias

nAo conseguem suportar os encargos financeiros inerentes i compra ou ao arrendamento de

habitagAo no mercado particular.

Po16m, se a disponibilizagio destes recursos sAo de capital importdncia, ndo podemos

nunca perder cle vista a imperiosa necessidade de acompanhar estes apoios de uma intervenq6o

em varias frentes. Esta afirmagao tem por base o facto de a habitaqao social, nAo raras vezes,

conduzir d concentragAo de familias com as mais variadas vulnerabilidades sociais: fracos

recursos economicos, baixa escolaridade, pouca especializaqAo profissional, fraco capital cultural

e social, fracas perspetivas de promoqdo social, pouco contato com outras comunidades de

refe16ncia, e outras. Facilmente se compreende que a homogeneidade desta populagao a coloca

em situaqio de maior vulnerabilidade a fenomenos de exclusAo social.

A habitagao uma das importantes dimens6es da intervenqio social e politica, na medida em

que constitui um bem material essencial ao bem-estar da vida de qualquer fam[lia. Por este

motivo, a CASFIC continuard a pugnar pela manutengio de um elevado grau de exig6ncia em

mat6ria de gestio, bem como no atendimento e na prestaqao de serviqos aos cidaddos.

A multiplicidade das manifestag6es da pobreza e da exclusdo social exige uma intervenqao

em v6rias frentes que ultrapassam em muito a simples car6ncia economica, pelo que a promoqio

do acesso ao emprego, d educagAo, d saude e a cultura sio condig6es fundamentais para a

integrag6o social das populag6es e para o reconhecimento de todos os individuos como cidadAos

na plena posse dos seus direitos e deveres.

A habitaqao social tem que contribuir para uma l6gica de integraqdo e de inclusdo urbana

clos grupos populacionais mais desfavorecidos. Os que nela residem devem sentir-se

iclentificados com o n[rcleo residencial a que pertencem, sob pena de nio o promover, nio o

defender nem aderir a aq6es coletivas de participaqio social e cfvica. Para se estabelecer um

sentimento coletivo de identificagio com o nucleo residencial que habitam, devemos potenciar,

envolver e mobilizar a populagio para participar nas decis6es do empreendimento em que

residem. Para isso, defendemos a adogio de uma atitude negocial, com a exig6ncia de

contrapartidas em troca das melhorias efetuadas, pois so assim se16 possfvel ter cidaddos

conscientes dos seus clireitos e nio cidadAos meramente dependentes das instituiq6es e dos

servigos sociais.

Pelas raz6es afloradas, a estrategia de trabalho planeada d6 enfoque d necessidade de

garantir a boa preservagio do edificado, quer do seu interior quer das dreas envolventes,

procurando sempre implicar os moradores e envolver a comunidade na vida dos

empreendimentos.

t2
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Desta forma, e com a colaboragdo dos moradores, procuramos combater o estigma do

"bairro social" com particrpaqio, solidariedade, afetividade e responsabilidade, para que ds

condiqoes de habitabilidade se possam associar a integraqdo na vida social e o exercicio da

cidadania.

Ambicionamos que a CASFIC progrida e dG continuidade A concretizaqSo de um trabalho

isento e rigoroso, garantindo sempre um tratamento equitativo que d6 seguranqa ds familias

residentes no parque habitacional de que somos respons6veis, is familias com carencias

habitacionais e )s fam(lias que, pela sua situagdo menos favorecida, necessitam dos diversos

apoios sociais que disponibilizamos.

Cuimaries, 08 de outubro de 201 8.

O Conselho de CestAo,

(Manuel Martins Salgado)

l3
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ANEXOS A PROPOSTA DO PLANO PREVISIONAL DE

2019 E PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
2019-2022

ANEXO1 - MINUTAS DE CONTRATOS
ANEXO1A - CONTRATO PROGRAMA - Ano 2019

ANEXO1 B - CONTRATO lN HOUSE - Delegagdo de
CompetAncias na 6rea da habitaEio, pagamento do
subsidio municipal ao arrendamento e tratamento,
manutenEio e limpeza das 6reas ajardinadas - Ano 2019

ANEXOIC - CONTRATO PROGRAMA Transfer6ncia de
Verba para Pagamento do Subsidio Municipal ao
Arrendamento- Ano 2019
ANEXO2 - BALANQO PREVISIONAL
ANEXO3 - DEMONSTRA9AO PREVISIONAL DE

RESULTADOS
ANEXO4 - ORQAMENTO PREVISIONAL DE TESOURARIA
ANExos - DEMoNSTRAEAo Dos FLUXoS DE cAlxA
ANEXOo - PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
ANEXO 7 - PARECERES DO FISCAL UNICO

@

Coordenog6o de Ambito Sociol e Finonteiro dos Hobitog6es do Municipio de Guimories, EM, Unipesool, Ldo.

R. Cap. Alfredo Guimarees, n.o 354

4810-019 Guimaraes

Telef.: 253 519 881 - Fax: 253 519 883

E-mail: geral@casfig.pt - ww.casfl g.pt

Contribuinte 504 885 855

Matriculada na C.R.C.G. sob o no 504 885 855.

Capltal Social € 49.E79.79
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Minutas de Gontratos
AnexolA - Contrato-programa 2019
AnexolB - Contrato - Delegagdo de
Compet6ncias na Area da habitagSo, gestSo dos
processos do subsldio municipal ao arrendamento,
tratamento, manutengSo e limpeza das 6reas
ajardinadas dos empreendimentos sociais
municipais - Ano 2019
Anexo 1G - Contrato-Programa - Transfer6ncia de
Verba para Pagamento do Subsfdio Municipal ao

Arrendamento - Ano 2019

(oordenogdo de Ambito Sociol e Finonceiro dos Hobitog6es do Municipio de Guimordes, EM, Unipesool, [do

R. Cap. Alfredo Guimar6es, n.o 354

48'10-019 Guimarees

Telef.: 253 519 881 - Fax; 253 5'19 883

E-mail: geral@casfig.pt - ww.casfl g.pt

Contribuinte 504 885 855

Matriculada na C.R.C.G. sob o no 504 885 855.

Capital Soclal € 49.E79.79
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CONTRATO -PROCRAMA

MINUTA _ ANO 2OI9

l" OUTORCANTE - Domingos Braganqa Salgado, com domicilio profissional no Largo C6nego

.Jose Maria Comes, em Cuimaries, em representagdo do Munic[pio de Guimaries na qualidade

de Presidente da respectrva CAmara Municipal, adiante designada abreviadamente por

frllUrutC[ptO, com sede no referido Largo C6nego Jos6 Maria Comes, contribuinte fiscal n" 505

948 605;

2" OUTORCANTE - Paula Cristina dos Santos Oliveira, em representaq6o da Empresa CASFIC, -

Coordenagio de Ambito Social e Financeiro das Habitaq6es Sociais de Guimaries, EM,

Unipessoal, Lda. a seguir designada apenas por CASFIG, na qualidade de Presidente do

respetivo Conselho de CestAo, com sede na Rua Capitao Alfredo CuimarAes, no 354, em

Cuimar6es, contribuinte fiscal n'504 885 855;

Considerando que:

a) A CASFIG e uma empresa local, integralmente detida pelo MUNICIPIO, regida pela Lei

n.'50/2012, de 3l de agosto, a quem cumpre, de conformidade com o seu objeto

principal constante do no l do artigo 3o dos seus Estatutos, a promogSo e gestio do

patrimonio imobiliirio habitacional, em especial e primordialmente, as habitag6es

sociais do Municipio de Cuimaries;

b) O MUNICfPIO 6 o rjnico titular do capital social da CASFIC;

c) De acordo com os n"s 2 e 3 do art." 3" dos seus Estatutos, a CASFIC, no Ambito

socioeconomico, pode tamb6m criar e exercer servigos de apoio e acompanhamento

social no domfnio clas car6ncias habitacionais na 6rea do MUNIC1PIO de CuimarAes; a

CASFIC exercera ainda todas as actividades que, acessoriamente, digam respeito ao

seu objeto e nio sejam excluidas por Iei;

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

as fung6es de vigilAncia e supervisionamento, de assegurar a manutengdo do parque

habitacional por parte dos inquilinos, de cobranga de rendas ou outros quantitativos

devidos pela utilizagAo dos fogos arrendados, de elaboragio de propostas de

atualizaqio de rendas, de prestar apoio e acompanhamento t6cnico aos agregados

familiares arrendat6rios, de elaboraqdo de estudos e projetos, de promover permutas

de fogos e de assegurar a ligaq6o com as entidades promotoras de habitagao social;

e) A CASFIC esta estruturada e organizada por-;forma a assegurar a gestao especializada

do parque de habitacional municipal, desde o atendimento aos municipes, i gestio e

fiscalizagio da ocupagAo clas habitag6es sociais, incluindo a prStica de ag6es

preventivas e planeadas, tendo em vista a conservagio, manutenedo e recuperaqdo do

edificado;
f) A concentraqdo numa inica estrutura juridica e organizacional das compet6ncias

t6cnicas necess6rias d criteriosa gestdo do parque habitacional e demais

infraestruturas municipais, nas suas diferentes valencias, permite superar

constrangimentos eviclenciados na orgAnica do MUNIC1PIO, onde tais aptiddes se

encontram dispersas por varios departamentos e divis6es, fruto da natural dimensdo

e da estrutura vertical da sua organizagAo.
g) Por esta raz\.o, a CASFIG, aliando a especializagao d agilidade da sua gestao, consegue

intervir no parque habitacional municipal, nas suas diferentes dimens6es, de forma

integrada, com mais celeridade, superando as demoras que a estrutura municipal

impunha A concretizagAo de tais procedimentos;

h) A CASFIG atingiu um nivel de organizagAo, especializaqAo na funqAo e custos, que

permitem a adogao de um novo paradigma na sua gestdo: a autossustentabilidade

financeira na sua atividade corrente, de gestio e manutenq6o do parque habitacional,
por recurso as rendas por ele geradas e que, para aquele efeito, ficam na sua

disponibilidade;
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3.- Os poderes confiados no presente titulo a CASFIG, reportados
habltacionais, consideram-se igualmente reconhecidos, nos precisos termos
alteraq6es necessdrias, aos equipamentos ali referenciados.

Cl6usula 4."
(Obrigaq6es e responsabilidades de gestio do parque habitacional)

I .- Os poderes de gestdo confiados a CASFIC e para os quais este aquela devidamente
mandatada sdo os seguintes:

a) Promover a gestSo integrada e participada do patrim6nio habitacional do

MUNICiPIO consoante o que lhe for designado pela tutela;
b) Promover uma adequada administragdo patrimonial e social, designadamente,

organizando e mantendo atualizado o cadastro de bens im6veis e um banco de

dados relativos aos seus residentes quando se relacionem com as respetivas
necessidades habitacionais e salvaguardando-se sempre os direitos de
personalidade, constitucional e legalmente consagrados, em especial no tocante a
reserva da intimidade e vida privada;

c) Assegurar a correta ocupagdo dos fogos;
d) Assegurar todo o processo administrativo de cobranqa das rendas devidas pela

utilizaqdo dos fogos, procedendo ds respetivas atualizag6es;

e) Assegurar todo o processo administrativo de cobranga dos valores de condominio
devidos pela utilizaqio das zonas comuns, procedendo ds respetivas atualizaq6es;

0 Promover a permuta dos fogos e respetivos agregados familiares de forma a
rentabilizar os recursos da CASFIG e do MUNICIPIO;

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

h) Promover aq6es de formagAo e informaqSo junto das populaq6es;

i) Elaborar estudos e propostas de atualizaqio de rendas;
j) Elaborar estudos e projetos;

2.- No exercicio dos poderes de gestdo ficam compreendidos os poderes de

administraqdo e de disposiqao dos bens, nos termos definidos nas cl6usulas seguintes.

Cl6usula 5."
(Fu nq6es)

l.- No poder de organizar e executar os processos de atribui96o e gestdo de fogos estdo
compreendidas as funq6es de:

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

b) Decidir sobre os pedidos de coabitagao, sucessdo, transfer6ncia e permuta dos
fogos sociais e submeter i aprovaqdo do MUNIC1PIO a decisdo de propostas de

realojamento;

c) Outorgar diretamente, na qualidade de mandateria do MUNIC1PIO e no uso de
competancias delegadas, tftulos de ocupaqio imobili6ria;

2.- No poder de assegurar a correta ocupaqdo dos fogos estao compreendidas as funq6es
de:

a) Executar atos de fiscalizagAo no Ambito da ocupagAo e da vacatura dos fogos
municipais;

b) Proceder a instruqao dos processos necessdrios de forma a poderem ser
desencadeados os procedimentos administrativos e contenciosos tendo em vista
a atuaqao em caso de incumprimento pelos arrendat6rios ou por outros titulares
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2.- Nas situaq6es a que alude o nfmero anterior, a CASFIG atuar6 ,o^o 

"g&^d"contratante e dona da obra para todos os efeitos das disposig6es legais aplic6veis.

ClSusula 
.l 
0."

(lnformaq6es)

A CASFIG informarA periodicamente o MUNlCiplO do resultado da sua atividade e, sempre

que este fltimo solicite, prestar6 qualquer esclarecimento adicional sobre o calend6rio de

execug5o dos trabalhos, planos de realizagdo das despesas ou outras que julgue

conve n ie ntes.

lV - Receitas

Cl6usula I L"
(Rendas e outros quantitativos)

As rendas devidas pela utilizag6o do parque habitacional constituem receita pr6pria da

CASFIG, que as afetard d promogSo das aq6es de manutenqdo preventiva e corrente do

edificado de habitaqdo municipal e d cobertura financeira dos custos da estrutura afetos a

estas aq6es. Para o ano de 201 9, a CASFIC estima o valor de €370.565,00 (trezentos e setenta
mil quinhentos e sessenta e cinco euros) de receitas em rendas.

Cl6usula I 2."

(Subsfd ios ir exploragio)

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
da famllia, corrigido nos termos da Lei n'81 12014, de l9 de dezembro.

A receita anual prevista revela-se, assim, insuficiente para dar cabal cumprimento is
obrigaqoes assumidas pela CASFIC, pelo que lhe se16 atribuido pelo MUNlCfpto um subsidio d
exploraqdo no montante de €65.000,00 (sessenta mil euros), dos quais €35.000,00 (trinta e

cinco mil euros) se destinam d realizaqao de pequenas obras de reparaqio e manutenqio do
patrim6nio de habitagAo social e €30.000,00 (trinta mil euros) ao cumprimento de todas as

responsabilidades de gestAo que lhe estao cometidas.
O subsidio d exploraq6o se16 pago pelo MUNIC1PIO d CASFIG em prestaq6es

peri6dicas, de acordo com o seguinte plano de pagamento:

V Outras Disposig6es

Cl6usula I 3."
(lndicadores de Desempenho Organizacional)

O desempenho organizacional da CASFIC, e a produtividade por ela assegurada,
anualmente, ser6 medido, atrav6s de indicadores de eficdcia e de eficiGncia que permitam
habilitar o MUNIC1PIO com informaqio sobre as caracter[sticas, os atributos e os resultados do

servigo de manutenqao 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.

SUBS1DIO A EXPLORACAO _ PLANO DE PAGAMENTO

DATAS MONTANTES

At6 3l de Janeiro de 2019 € I 3.000,00
Ate 3l de Marco de 2019 € t3.000,00
At6 3l de Maio de 2019 €r 3.000,00

At6 3l de lulho de 2019 €13.000,00
Ate 29 de Setembro de 20.l 9 €r 3.000,00
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serii medida atrav6s

5 - A eficdcia da CASF|G, ao nivel da atualizaqAo dos valores do
habitaq6es, resultante da realizaqio de obras de reparaqdo e recuperaqio,
dos seguintes indicadores.

a) Presta(ao muito eficaz: assegurar a reaval iagdo, e consequente aplicagdo, do preqo

Tecnico de todas as habitagoes cujo valor 6 passivel de ser alterado por forqa da
execugio de obras de reparagio e recuperaqAo, mediante a aplicaqdo da f6rmula e

m6todo de c6lculo constantes nos Decretos de Lei n'329 A12000 de 22 de Dezembro
e n'166/2003 de 7 de Maio.

b) Prestaqio eficaz: assegurar a reavaliagAo, e consequente aplicagdo, do Prego T6cnico
de igual ou 90% das habitag6es cu.jo valor e passfvel de ser alterado por forqa da
execuqio de obras de reparagio e recuperaqio, mediante a aplicaq6o da f6rmula e

metodo de cdlculo constantes nos Decretos de Lei n"329-Al2000 de 22 de Dezembro
e n"166/2003 de 7 de Maio.

c) Prestaqdo ineficaz: assegurar a reavaliagio, e consequente aplicagSo, do Prego T6cnico
de menos de 90% das habitagoes cujo valor e passivel de ser alterado por forqa da
execugAo de obras de reparaqAo e recuperagAo, mediante a aplicaqAo da f6rmula e

m6todo de c6lculo constantes nos Decretos de Lei n"329-Al2000 de 22 de Dezembro
e n'166/2003 de 7 de Maio.

6 - A efic6cia da CASFIC, ao nivel da implementaqio de Resid6ncias Partilhadas,
compet6ncia que lhe esta delegada pelo presente contrato programa, serd medida atrav6s dos
seguint-es indicadores:

a) PrestagSo muito eficaz: implementar Resid6ncias Partilhadas em mais de 20% (m6dia

anual) das habitagoes que ficarem vagas, existindo candidatos;
b) PrestaqSo eficaz implementar ResidOncias Partilhadas em percentagem igual ou

superior a l5% (media anual) das habitag6es que ficarem vagas, existindo candidatos;
c) Prestaqeo ineficaz: implementar Residencias Partilhadas em percentagem inferior a

l5% (media anual) das habitaqoes que ficarem vagas, existindo candidatos;
7 - A efic6cia da CASFIC, ao nlvel do cumprimento da prestagdo dos servigos que vierem

a ser definidos ao abrigo de contratagdo especffica, a efetuar pelo MUNIC[plO nos termos do
disposto no nu 2 do art." 36' da Lei 50/2012, de 31 de Agosto, ser6 medida atrav6s dos
seguintes indicadores:

a) Prestagio muito eficaz: assegurar o cumprimento da prestaeao dos serviqos que
vierem a ser definidos com o MUNICIPIO, ao abrigo clos termos do disposto no no 2 do
art." 36o da Lei 50/2012, de 31 de Agosto, em valor superior a8O%:

b) PrestaqSo eficaz: assegurar o cumprimento da prestaqao dos servigos que vierem a ser
definidos com o MUNICIPIO, ao abrigo dos termos do disposto no no 2 do arto 36'da
Lei 5O/2012, de 31 de Agosto, em valor igual ou superior a7O%;

c) Prestaqdo ineficaz: assegurar o cumprimento da prestaqAo dos serviqos que vierem a
ser definidos com o MUNIC[PlO, ao abrigo dos termos do disposto no no 2 do arto 36o
da Lei 50/2012, de 31 de Agosto, em valor inferior a6O%;

Cliusula I 5.'
(lndicadores de efici€ncia)

I - A produtividade da CASFIC seri medida atrav6s dos indicadores de efici6ncia
previstos nos nImeros seguintes.

2 - Sem prejuizo do disposto na lei, a eficiencia da CASFIC, ao nivel do cumprlmento da
aplicagAo e atualizaqio dos quantitativos devidos por ocupaq6o dos fogos municipais, sera
medida pelos seguintes indicadores:

a) Prestaqdo muito eficiente: assegurar a atualizagio das rendas em Regime de Renda
Apoiada em prazo inferior a l0 dias ap6s a confirmagdo documental de alteragdo de
rendimentos;
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l" OUTORCANTE - Domingos Braganqa Salgado, com domicilio profissional no Largo C6nego

Jos6 Maria Comes, em Cuimardes, em representagdo do Munic[pio de Cuimardes na qualidade

de Presidente da respetiva CAmara Municipal, adiante designada abreviadamente por
VUrulClptO, com secle no referido Largo C6nego jose Maria Comes, contribuinte fiscal n' 505

948 605;

2" OUTORCANTE - Paula Cristina dos Santos Oliveira, em representaqio da Empresa CASFIG -
Coordenaqio de Ambito Social e Financeiro das Habitag6es Sociais de Guimardes, EM,

Unipessoal, Lda. a seguir designada apenas por CASFIC, na qualidade de Presidente do
respetivo Conselho de Cestdo, com sede na Rua Capitao Alfredo Cuimaries, no 354, em

Cuimar6es, contribuinte fiscal n'504 885 855;

Considerando que:

a) A CASFIC 6 uma empresa local, integralmente detida pelo Munic[pio, regida pela Lei

n." 50/2012, de 31 de agosto, a quem cumpre, de conformidade com o seu objeto principal, a
promogAo e gestao do patrimonio imobilidrio habitacional, em especial e primordialmente, as

habitaqoes sociais do Municipio de CuimarAes.

b) A CASFIC, de acordo com os nus 2 e 3 dos seus Estatutos, pode tamb6m criar e

exercer servigos de apoio e acompanhamento social no dominio das car6ncias habitacionais
na 6rea do Municipio de Cuimaries, no dmbito socioecon6mico, podendo, ainda, exercer
todas as atividades que, acessoriamente, digam respeito ao seu objecto e ndo sejam exclufdas
por lei.

c) Ao nlvel do apoio e acompanhamento social na 6rea da habitagdo do Concelho de
Guimar5es:

1 Existe um elevado niimero de pedidos de habitagao, decorrentes de car6ncia
economica e habitacronal, que constam do Ficheiro de Procura;

2. Se torna indispensavel prestar apoio e acompanhamento social na 6rea da habitagdo
do Concelho (carencias habitacionais), instruindo processos de concurso ou
candidatura para atribuigao de novas habitagdes sociais e de habitaqoes sociais j6
existentes;

3. A CASFIG estd especialmente vocacionada e preparada para assumir a delegagAo de
todas as compet6ncias i luz do Regulamento t\4unicipal de Atribuigdo de HabitaqAo
Soci al,

4. A resolugao de muitos dos muitos pedidos de habitag6o nio passa pelo realojamento
em habitagAo municipal, podendo o seu enquadramento s6cio-habitacional ser
resolvido por via de programas de apoio financeiro para a reabilitaqAo;

5. O correto acompanhamento e instrugio deste tipo de processos poderd revelar-se
muito importante, quer do ponto de vista da resoluqdo de problemas de carEncia
habitacional, quer na perspectiva da recuperaqio do edificado, com as vantagens
inerentes nos planos urbanistico, arquitectonico, social e econ6mico;

6. A conjuntura social e econ6mica atual, e os consequentes problemas sociais e

carencias habitacionais, exigem a criagio e implementagao de medidas inovadoras e

alternativas ao realojamento convencional;



50 12012, de 31 de agosto, mas tambem e inclusive um controlo e

an;ilogo ao que exerce sobre os seus p16prios serviqos, em resultado
deteng6o da totalidade do capital social da empresa;

da

2. A CASFIC desenvolve praticamente toda a sua atividade em beneffcio exclusivo
CIO MUNICTPIO;

3. A CASFIC encontra se apta a exercer, para o MUNICIPIO, os serviqos
compreendidos no presente contrato, habilitaqio essa que realizou nos termos
previstos no Capltulo Vlll do TItulo ll da parte ll do C6digo dos Contratos
Ptiblicos, por aplicagio do disposto no n.o 7 do artigo 5.'daquele C6digo, nao

tendo sido prestada caugAo, por tal nio ser obrigatorio;
4. A external izagio, na CASFIC, da atividade de manutengdo, desenvolvida atraves

do processo proprio e espec[fico, enquadrada pelo artigo 6.'da referida Lei n.o

5012012, implica que a presente contratagAo se apresente como imprescindlvel
para a realizagio do interesse pIblico municipal inerente ao normal e regular
funcionamento dos equipamentos, ediflcios e infraestruturas municipais e ao
atendimento prestado a situag6es de carencia habitacional do concelho;

5. A CAmara Municipal de CuimarAes, na sua reunido de ...... de Dezembro de 20.l3,
determinou a adjudicagao i CASFIG do presente contrato, tendo, por interm6dio
da mesma deliberagao, aprovado a minuta do contrato;

6. A relagdo luridica constituida pelo presente contrato assume natureza
administrativa, nos termos do artigo 278." do Codigo dos Contratos P0blicos;

7. A CASFIG planeou, mobilizou e comprometeu os seus recursos internos,
humanos e materiais, em correspondencia ao seu plano de atividades para o ano
2019, constituindo a sua contrataqao, por parte do MUNIc[plo, um dos
pressupostos em que estdo suportadas as projegoes compreendidas nos
instrumentos de gestio previsionais apresentados d CAmara Municipal de
Cuimaries,

Entre ambos os outorgantes e acordado celebrar o presente contrato, nos termos e

para os efeitos do disposto no n.u 2 do artigo 36.'da aludida Lei n.o 50 12012, subordinado ds
seguintes cl6usulas, que as partes livremente determinam e reciprocamente aceitam:

Cl6usula l."
(Objero)

Pelo presente rnstrumento, o MUNIC1PIO comete a CASFIG a responsabilidade de
execugAo das seguintes ag6es:

1. Apoio e acompanhamento social na Srea da habitagAo social do Concelho de
Cuimardes (car6ncias habitacionais);

2. lnstruqao de processos de concursos ou candidaturas para atribuiqao de novas
habitag6es sociais e habitag6es sociais ja existentes;

3. Aplicaqao do Regulamento Municipal de Atribuiqao de HabitaqAo Social;
4. Aplicaqdo do Regulamento Municipal de AtribulgAo do Subsidio Municipal ao

Arrendamento, designadamente no que se refere d instrugAo de todo o processo
at6 d elaboragAo da proposta de candidatura, bem como de todos os atos
subsequentes d sua aprovagio (pagamento cla subven96o aos benefici6rios,
acompanhamento das respetivas familias, controlo e fiscalizaqdo do Acordo de
Desenvolvimento e Acompanhamento, recolha trimestral cie elementos, etc.);

5. Apoio e acompanhamento tecnicos no Ambito dos programas de financiamento d

reabilitagdo urbana;
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com o montante de 129.000,00€ (cento e vinte e nove mil euros), apurado em fungio do
encargos de gestdo, de acordo com o documento junto ao presente contrato, que constitui o
seu Anexo l.

2 - A remuneraqdo prevista no nimero anterior se16 paga em prestaq6es peri6dicas i
CASFIC, de acordo com o seguinte plano:

3- O IVA serd liquidado nos termos legais em vigor.

Cl6usula 7."
(Prazo)

O presente contrato, vlgora at6 3l de dezembro de 20.l9.

Cl6usula 8."
(Pri ncipio de Cooperaqio)

O primeiro e segundo outorgantes obrlgam-se, mutuamente, na indicada qualidade, a
cooperar entre si no sentido de garantir a realizaqdo integral do objeto do presente contrato.

O presente contrato foi celebrado em.... de..... de 201..., em dois exemplares,
ficando um para cada um dos outorgantes.

O I " Outorgante,

(Domingos Braganqa Salgado)

REMUNERACAO - PI.RITIO DE PACAMENTO

DATAS MONTANTES

At6 2B de Fevereiro de 2019 €12.900,00
Ate 3l de Marqo de 2019 €r 2.900,00
At6 28 de Abril de 201 9 €r 2.900,00
Ate 3l de Maio de 2019 €t 2.900,00
Ate 30 de lunho de 2019 €12.900,00
At6 3l de lulho de 2019 €t 2.900,00
At6 29 de Setembro de 2019 €12.900,00
At6 3l de Outubro de 2019 €r 2.900,00
At6 30 de Novembro de 2019 €t 2.900,00
At6 29 de Dezembro de 2019 €t 2.900,00

tina dos Santos
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l'OUTORCANTE - Domingos Braganqa Salgado, com domjcilio profissional no Largo C6nego Jos6 Maria

Comes, em Cuimaries, em representagio do Municipio de Cuimaries na qualidade de Presidente da

respectiva CAmara Municipal, acliante designada abreviaclamente por MUNICIPIO, com sede no referido

Largo C6neqo Jose Maria Comes, contribuinte fiscal n" 505 948 605,

2" OUTORCANTE - Paula Cristina dos Santos Oliveira, em representaqAo da Empresa CASFIC, -
Coordenaq5o de Ambito Social e Financeiro das Habitaq6es Sociais de Guimaries, EM, Unipessoal, Lda. a

seguir designada apenas por CASFIG, na qualidade de Presidente do respetivo Conselho de Gestdo, com

sede na Rua Capitio Alfredo CuimarAes, n'354, em Cuimaries, contribuinte fiscal n" 504 885 855;

Considerando que;

l.A CASFIC 6 uma empresa local, integralmente detida pelo Municfpio, regida pela Lei n.' 50/20.l2, de

31 de agosto, a quem cumpre, de conformidade com o seu objeto principal, a promoqio e gestao

do patrim6nio imobilidrio habitacional, em especial e primordialmente, as habitaq6es sociais do

Municipio de Cuimardes.

2.A CASFIC, de acordo com os nos 2 e 3 dos seus Estatutos, pode tamb6m criar e exercer serviqos de

apoio e acompanhamento social no dominio clas car6ncias habitacionais na 5rea do MUNICIPIO de

CuimarAes, no Ambito socioecon6mico, poclendo, aincla, exercer todas as atividades que,

acessoriamente, digam respeito ao seu objecto e nAo sejam excluidas por lei.

3.Se mantEm todos os pressupostos que levaram d criag6o do Regulamento Municipal do Subs[dio ao

Arrendamento, ratificado pela Assembleia Municipal de CuimarAes em sessdo de 26 de Setembro

de 2008 - Regulamento n." 320 12008, publicado em DiArio da Replblica, 2.u s6rie, N." 115, de ] 7
de Junho de 2008;

4.Que o Regulamento para a atribuigdo do Subsidio Municipal ao Arrendamento, se insere numa

politica social de habitaqdo que se pretende adequada ds necessidades reais da populaqio,
potenciando solugSes que permitam uma efetiva inclusio social e uma melhoria significativa da
qualidade de vida das familias que residem no Concelho de CuimarAes;

5.Atd a data, e face d atual conjuntura socioeconomica, ndo foi possivel satisfazer a totalidade das

ca16ncias habitacionais existentes no concelho de Cuimardes, visto a sua concretizaqio implicar
forqosamente um longo periodo temporal que ndo se compadece com a urgGncia dos problemas

habitacionais que afetam varios agregados familiares.

6.Que a MUNIC[PlO pretende que a empresa de habitagio social CASFIG assuma todas as

compet6ncias passiveis de delegaqao i luz do aludido Regulamento (designadamente, a instrugdo

de todo o processo at6 d elaboragAo da proposta de candidatura, bem como de todos os actos

subsequentes A sua aprovagAo);

7.Que, em razdo da delegagdo anteriormente citada, se estabelecera naturalmente uma relaq6o de

proximidade com os beneficiArios que aconselha a que sejam os serviqos da CASFIG a processar o
pagamento mensal do subsfdio;

8. A CASFIC dispSe de recursos t6cnicos e materiais que lhe permitem assumir, com efici6ncia e

eficdcia, as exigencias inerentes a todo este processo.

E celebrado o presente Contrato-Programa entre o MUNICIPIO e a CASFIG, onde sAo definidas as

condig6es em que o MUNIC[PlO procede16 d transfe16ncia cle uma verba para a CASFIG destinada inica e

exclusivamente ao pagamento do subs[dio municipal ao arrendamento aos respetivos beneficidrios:
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Balango Previsional

I

ANEXO2

coordeno96o de Ambito sociol e Finonreiro dos Hobitog6es do Muniripio de Guimo16es, EM, Unipesool, Ldo.

R. Cap. Alfredo Guimarees, n.o 354

4810-019 Guimar6es

Telef.: 253 519 881 - Fax: 253 519 883

E-mail: geral@casfig.pt - ww.casfig.pt

Contribuinte 504 885 855

Matriculada na c.R.C.G. sob o no 504 885 855.

Capital Social € 49.679.79
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Balanqo Previsional

RUBRICAS
PERIODOS

31-12-2019 31-12-2018

ACTIVO

Activo nao corrente

Activos fixos tangiveis

Propriedades de investimento

Goodwill

Activos intangiveis

Activos biol6gicos

Participaq6es financeiras - m6todo da equiva16ncia patrimonial

Participaq6es financeiras - outros m6todos

Acc ion istas/s6cios

Outros activos financeiros

Activos por impostos diferidos

lnventirios
Activos biologicos
Clientes

Adiantamentos a fornecedores

Estado e outros entes piblicos

Acc ion istas/s6cios

Outras creditos a receber

Diferimentos
Activos financeiros detidos para negociaqSo

Outros activos financeiros

Activos nao correntes detidos para venda

Gaixa e depositos bancarios

Total do activo

440,635

12.762

644

465,239

't6.916

644

454.042 482.800

42.178

80

8.241

221.233

42.464

1.083

8.241

203.137

271.733 254.925

725.774 737.72t,

contabilista certificado

zr.J\'Su

i- L,n*,,
/r*-L
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Balanqo Previsional

contabilista certif icado

Z--.s-[..(-,

z*/ a- /

RUBRICAS
DATAS

31-12-2019 3't-12-20't8

CAPITAL PROPRIO E PASSIVO

Capital pr6prio

Capital subscrito
Acqoes (quotas) p16Prias

Outros instrumentos de capital proprio

P16mios de emissao

Reservas legais

Outras reseruas

Resultados transitados

Ajustamentos em activos financeiros

Excedentes de revalorizaqao

Outras variagoes no capital pr6prio

Resultado liquido do periodo

lnteresses minoritarios

Total do capital pr6prio

Passivo

Passivo nao corrente

Provis6es

Financiamentos obtidos

Responsabilidades por beneficios p6s-emprego

Passivos por impostos diferidos

Outras contas a pagar ajustamento em subsibio

Passivo corrente

I Forn"""dor""
lAdiantamentos de clientes
I

I 
Estado e outros entes piblicos

I Accionistas/socios

I Financiamentos obtidos

loutras dividas a pagar
I

lDiferimentos
I Passivos financeiros detidos para negociaqao

lortros p"""iros f inanceiros

I Passivos nao correntes detidos para venda

I

I

I

I Total do passivo

I

I Total do capital proprio e do passivo

88049

11.265

167 .617

322.608

5.554

49.880

1'1.265

't64.317

329.930

3.301

556.924 558.69i

0

84.1 58

0

86.534

84.1 58 86.534

't8.412

10.629

55.65'l

21.919

9.660

60.921

84.692 92.499

1 68.85( 1 79.033

725.77 4 737.724
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ANEXO3

Demonstragao Previsional de Resultados

Coordenog6o de Ambilo Soriol e Finonteiro dos Hobitog6es do Municipio de Guimor6es, IM, tlnipesool, Ldo.

R. Cap. Alfredo Guimaraes, n.o 354

48'10-019 GuimarAes

Telef.;253 519 881 - Fax:253 519 883

E-mail: geral@caslig.pt - w.casflg.pt

Contribuinte 504 885 855

lvatriculada na C.R.C.G. sob o no 504 885 855.

Capital Social € 49.879.79
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DETMoNSTRAeAo Dos RESULTADoS PREVtSIoNAL

Vendas e serviEos prestados

Subsidios e exploraqao

Ganhos/perdas imputados de subsidierias, associadas e elrlpreendimentos conjuntos

Variagao nos inventerios da produEao

Trabalhos para a propria entidade

Custo das mercadorias vendidas e das mat6rias consumidas

Fornecimentos e seruiSos externos

Gastos com o pessoal

lmparidade de inventarios (perdas/revers6es)

de dividas a receber (perdas/reversoes)

de investimentos nao depreciaveis/amortizeveis (perdas/reversoes)

rendimentos e ganhos

gastos e perdas

Resultado antes de depreciaSoes, gastos de financiamento e

de depreciaqao e de amortizaqao

de investimentos depreciaveis/amonizaveis (perdas/reversoes)

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e

e rendimentos similares obtidos

Juros e gastos similares suportados

sobre o rendimento do periodo

Resultado das actividades descontinuadas (liquido de impostos) incluido no
resultado liquido do periodo

Resultado liquido do periodo atribuivel a: (2)

Detentores do capital da empresa-mae

lnteresses minoriterios

Resultado por acEeo besico

0,0c 0,0(

Tecnica Ofcia de Contas

E.*s^\.S

/l*----L-
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Orgamento Previsional de Tesouraria

ANEXO4

I

Coordenog6o de Ambito Soriol e Finonteiro dos Hobilog6es do Municipio de Guimo16es, EM, Unipesool, Ldo.

I

l -He-*-_-#I F* -,. .b s:

I

R. Cap. Alfredo Guimaraes, n.o 354

48'10-019 Guimarees

Telef.:253 519 881 - Fax:253 519 883

E.mail: geral@caslig.pt - www.caslig.pt

Contribuinte 504 885 855

Matriculada na C.R.C.G. sob o no 504 885 855.

Capltal Social € 49.879.79
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TESOURARIA

RECEBIMENTOS

Recebimentos de prestaqao de serviqos

Saldo de clientes do ano anterior
Recebimentos do ano
Outros Recebimentos SMA

De Outros Devedores
De Anos Anteriores
Outros Rendimentos
Do Ano

De Devedores de ML Prazo

De Anos Anteriores

Outros
Accionistas ( S6cios )

Empresas Participadas
Fornecedores
Adiantamento a Fornecedores
Estado e Outros Entes PUblicos

Saldo Anterior
lRc
IVA

Seguranga Social

S6cios
Aumento de Capital Proprio
Prestaq6es Suplementares de Capital

RegularizagSo de Saldos Devedores

Suprimentos

Subsidios
A Exploragio proveniente da C.M.G.

outros

VariagSo de disponibilidades

2018

37.670
493.91 I
122.000

39.323

488.682
1 55.000

2020

39.058
491.052
1 55.000

2021

39.214
492.987
1 55.000

2022

39.368
496.047
1 55.000

13.557

2.190

1.003

1.864

74
1.439

5

1.271

15.7 47

3.738

1 .513 884

c.aJo

90.000

4.330

70.000 75.000

94.330

61.761

70.000 75.000

653.588 683.005 685.110

Total de Recebimentos 829.164 750.872 756.623 763.477 771.299

201 9

884

2.867 1.276

65.000 80.000

65.000 80.000
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TESOURARIA

PAGAMENTOS

A Fornecedores
De Anos Anteriores
Do Ano

De Mat6rias
De F.S.E.'s/Outras contas a Pagar

A Outros Credores
Outros Gastos

Fornecedores invest.outras contas a pagar

outras contas a pagar

Outros pagamentos SMA
Pagamentos a Leasings
Pagamentos de Juros e gastos similares

A Pessoal

Ao Estado e Outros entes P0blicos
Saldo Anterior
IRG

Encargos

201 8

40.576

310.380

21.919

21 0.906

2020

18.412

219.237

2021

19.056

227.368

2022

19.628

213.244

350.956

2.046

122.000

232.825

2.148

155,000

237.649

2.256

1 55.000

246.424 232.872

2.368 2.487

155.000155.000

124.046 157.148

234.771 237.976

25.505

93.886

9.660

95.1 67

157.256

237.67'.l

'10.629

95.695

238.749

10.573

96.259

239.844

1 0.538

96.831

1 57.368 157.487

1't 9.391 104.827
1 8096

106.324

17723

1 06.832

14104

107.369

33727

Total de 829.1 64 750.872 7s6.623 763.477 771.299

Conselho de iestaocontabilista certif icada

E.6a-s\r-LJ JVIM

TZrt)
/

2019
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Demonstragfio dos Fluxos de caixa

ANEXOs

I EIIT

(oordenoE6o de Ambito Sociol e Finonreiro dos Hobitog6es do Municipio de Guimo16es, EM, Unipesool, Ldo.

ry,,r..-*- W i:,:-l

-m

R. Cap. Alfredo Guimaraes, n.o 354

4810-019 Guimarees

Telef.: 253 519 881 - Fax: 253 519 883

E-mail: geral@casfig.pt - w.casfig.pt

Conhibuinte 504 885 855

Matriculada na C.R.C.G. sob o no 504 885 855.

Capltal Soclal € 49.679.79
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DEMoNsrRAeAo oos FLUxos DE cAtxA

OPERACIONAIS

20L8 20L9 2020 202L

mentos de clientes 531"588 528005 530110 53220L 5354L

agamentos a fornecedores 322875 230516 234705 241234 22984

gamentos ao pessoal 234771 237916 231671 238749

Caixa gerado pelas operag6es -26058 59513 57734 52278 657',

tolRecebimento do IRC 0 1252 21,07 2003 19

pagamentos e recebimentos -L01952 -105360 -1"09172 -109927 -110

FLUXOS ACTTVTDADES OPERAC|ONA|S -128010 -44595 -49332 -55705 -43

VIDADES DE INVESTIMENTO

Recebimentos provenientes de:

lnvestimentos financeiros

Activos Fixos Tangiveis

Activos lntangiveis

Outros Activos

Subsidiosdeinvestimento 0 0 0 0

Juros e Rendimentos Similares

Dividendos

subtotal0000
Pagamentos respeitantes a :

lnvestimentos Fina nceiros

Activos Fixos Tangiveis 28081 2308 2943 5191

Activos Intangiveis

Outros Activos

subtotal 28081 2308 2943 5191

FLUXOS ACTIVIDADES INVESTIMENTO .2808]. -2308 -2943 -5191"

DADES DE FINANCIAMENTO

Recebimentos provenientes de:

Financiamentosobtidos 0 0 0 0

Realizag6es Capitale de outros instrumentos d( 0 0 0 0

Subsidios e Doag6es 94330 65000 70000 75000

Cobertura de prejuizos

subtotal 94330 65000 70000 75000

Pagamentos respeitantes a :

Financiamentosobtidos 0 0 0 0

JurosegastosSimilares 0 0 0 0

Dividendos0000
Redug6es Capital e de outros instrumentos de c 0 0 0

Outras operae6es de financiamento

subtotal0000
ACTTVTDADES FTNANCTAMENTO 94330 65000 70000 75000

VariagSo de Caixa e seus Equivalentes -61761 L8097 17725 14103 33

Efeito das Diferengas de C6mbio

Caixa e seus Equivalentes no lnicio do Periodo 264898 203137 221.233 238958

Caixa e seu-s Equivalentes no Fim do Periodo---- 203137 221,233 238958 253062 286

conta bilista certificada
€-*-s=.\.. J->



C"sas,H;,9,

ANFEXOffi

Plano Plurianual de lnvestimentos

E

Coordeno96o de Ambito Sociol e Finonceiro dos Hobitog6es do Municipio de Guimordes, EM, unipesool, Ldo'

l-:

R. Cap. Alfredo Guimaraes, n.o 354

4810-019 Guimarees

Telef.: 253 519 B81 - Fax: 253 519 883

E-mail: geral@casfig.pt - M.casfig.pt

Contribuinte 504 885 855

Matriculada na C.R.C.G. sob o no 504 885 855.

capital social € 49.679.79
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ANEXOT

Pareceres do Fiscal

r Parecer sobre Contrato-programa a celebrar com o
Municipio, para efeitos do art.o 25.o, no 6, alinea c) da Lei
5012012, de 31 de agosto.

- Relatorio do Revisor Oficial de Contas sobre os
lnstrumentos de Gestio Previsional

I

Unico

(oordenogdo de Ambito Sociol e Finonceiro dos HobitoE6es do Muniripio de Guimor6es, EM, Unipesool, Ido.

R. Cap. Alfredo Guimaraes, n.o 354

48'10-0'19 Guimaraes

Telef.: 253 519 881 - Fax: 253 519 883

E-mail: geral@casfig.pt - www.casfig.pt

Contribuinte 504 885 855

Matriculada na C.R.C.G. sob o no 504 885 855.

Capital Social € 49.679.79
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MEtr
ARMANDO MAGALHAES, CARLOS SILVA & ASSOCIADOS, SROC, LDA.

SOCIEDADE DE REVISORES OFICIAIS DE CON1AS

PARECER DO FISCAL UITIICO SOBRE O CONTRATO-PROGRAMA

A cELEBRAR ENTRE o lvturrtrclpto DE GUtMRnAes E A cAsFtG

rrurnoougAo

1. Para os efeitos do art.e 25.e, N.e 6, alinea c) da Lei n.e 50/20L2, de 3L de Agosto, apresentamos o
nosso parecer sobre o contrato-programa (em minuta, que se anexa - CONTRATO-PROGRAMA -

ANO 2019) a celebrar entre o Municipio de Guimardes (Municipio) e a CASFTG - CoordenagSo de

Ambito Social e Financeiro das Habitag6es do Municipio de Guimardes, E.M., Unipessoal, Lda.

(CASFIG) no qual s5o definidos os termos de funcionamento desta Entidade, bem como o valor
do subsfdio i exploragdo a receber pela mesma.

2. Este subsfdio, no valor de € 65.000,00 para o exerclcio de 2019, 6 devido como contrapartida de

obrigagdes assumidas pela CASFIG e diz respeito i realizagSo de pequenas obras de reparagSo e

manutengSo do patrim6nio de habitag6o social (€ 35.000,00) e ao cumprimento de todas as

responsabilidades de gestSo que lhe est6o cometidas (€ 30.000,00).

RESPONSABILIDADES

3. S5o da responsabilidade das entidades mencionadas em 1os termos do presente contrato-
programa, o qual evidencia o valor do subsldio d explorag5o devido pelo Municfpio d CASFIG.

4. A nossa responsabilidade consiste em verificar a correcgso do referido conte(do e a sua

articulaESo com os estatutos da CASFIG.

Annsrro

5. O trabalho a que procedemos foi efectuado de acordo com as Normas Tecnicas e as Directrizes

de RevisSo/Auditoria da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, designadamente a Directriz de

RevisSo/Auditoria 872 - Entidades Municipais, lntermunicipais e Metropolitanas.

PARECER

6. Com base no trabalho efectuado, somos de parecer que as atribuig6es, responsabilidades e

fungdes contempladas na minuta do contrato-programa decorrem expressa ou implicitamente
dos estatutos da CASFIG.

Edificio Tower Plaza

Via Engenheiro Edgar Cardoso, 23 1.2' D - 4400-67 6 VILA NOVA DE GAIA

Tel. (t351,)22375 47 23 o Tlm.96 488 6671 . Fax: (+35'1.)22375 09 24

geral@msa-sroc.com

Pessoa Colectiva 549 33275?

Inscrita na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas com o n." 245

Inscrita na conservat6ria do Registo Comercial de V. N. Gaia

Capital Social de 20.200€



MEtr
ARMANDO MAGALHAES, CARLOS SILVA & ASSOCIADOS, SROC, LDA.
SOCIEDADE DE ITEVISOITES OFICIAIS DE CONTAS

RESSALVA

7. Afigura-se-nos oportuno referir que a

contrato-programa, e que ndo constem

cometidas com enquadramento no n.e 2

execugSo de ac96es n5o contempladas no presente

das disposigdes estatut6rias da CASFIG, devem ser-lhe

do art.e 36.s da Lei 50/201,2 de 31 de Agosto.

Vila Nova de Gaia, 03 de Outubro de 20L8

ARMANDO MAGALHAES, CARLOS SILVA & ASSOCIADOS, SROC, LDA.

(Ant6nio de Jesus a, R.O.C. n.s 773)

Anexo: Minuta

representada por

Edificio Tower Plza
Via Engenheiro Edgar Cardoso, 23 12" D - 4400-676ylLA NOVA DE GAIA

Tel. (+351)22375 47 23 . Tlm.96 488 6671. . Fax: (+351)223750924

geral@msa-sro.com

Pessoa Colectiva 509 332153
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CONTRATO -PROCRAMA

MINUTA - ANO 2OI9
l" OUTORGANTE - Domingos Braganga Salgado, com domicilio profissional no Largo Conego

Jos6 Maria Comes, em Cuimaries, em representaqdo do Municipio de Cuimardes na qualidade

de Presidente da respectiva CAmara Municipal, adiante designada abreviadamente por

MUNICIflO, com sede no referido Largo Conego Jose Maria Comes, contribuinte fiscal n" 505

948 605;

2" OUTORGANTE - Paula Cristina dos Santos Oliveira, em representaqdo da Empresa CASF|6, -
Coordenaqdo de Ambito Social e Financeiro das Habitaq6es Sociais de Guimardes, EM,

Unipessoal, Lda. a seguir designada apenas por CASFIG, na qualidade de Presidente do

respetivo Conselho de Gestdo, com sede na Rua Capitao Alfredo Guimaries, n'354, em

Cuimardes, contribuinte fiscal no 504 885 855;

Considerando que:

a) A CASFIG 6 uma empresa local, integralmente detida pelo MUNICIPIO, regida pela Lei

n.' 50/2012, de 31 de agosto, a quem cumpre, de conformidade com o seu objeto
principal constante do n' I do artigo 3'dos seus Estatutos, a promoqdo e gestdo do
patrimonio imobiliArio habitacional, em especial e primordialmente, as habitag6es

sociais do Municipio de Guimaraes;

b) O MUNICIPIO 6 o Inico titular do capital social da CASFIG;

c) De acordo com os nos 2 e 3 do art.'3o dos seus Estatutos, a CASFIG, no ambito
socioecon6mico, pode tamb6m criar e exercer serviqos de apoio e acompanhamento
social no dom[nio das carGncias habitacionais na 6rea do MUNICIPIO de Guimardes; a

CASFIC exercer6 ainda todas as actividades que, acessoriamente, digam respeito ao

seu objeto e nio sejam excluidas por lei;

d) Nos termos estatutArios, a gestao do parque habitacional abrange, designadamente,

as funqoes de vigilAncia e supervisionamento, de assegurar a manutenq5o do parque

habitacional por parte dos inquilinos, de cobranga de rendas ou outros quantitativos

devidos pela utilizaqdo dos fogos arrendados, de elaboraqdo de propostas de

atualizagdo de rendas, de prestar apoio e acompanhamento tricnico aos agregados
familiares arrendatiirios, de elaboraqio de estudos e projetos, de promover permutas

de fogos e de assegurar a ligaqdo com as entidades promotoras de habitagao social;

e) A CASFIC esta estruturada e organizada por forma a assegurar a gestao especializada
do parque de habitacional municipal, desde o atendimento aos municipes, a gestao e

fiscalizaqio da ocupaqdo das habitag6es sociais, incluindo a pritica de agoes

preventivas e planeadas, tendo em vista a conservaqio, manutenqio e recuperaqdo do

ed ificado;

f) A concentraqdo numa inica estrutura juridica e organizacional das compet6ncias
tticnicas necess6rias i criteriosa gestio do parque habitacional e demais
infraestruturas municipais, nas suas diferentes val6ncias, permite superar
constrangimentos evidenciados na orginica do MUNICIPIO, onde tais aptid6es se

encontram dispersas por v6rios departamentos e divis6es, fruto da natural dimensdo
e da estrutura vertical da sua organizaqao.

S) Por esta razdo, a CASFIG, aliando a especializaqio ir agilidade da sua gestao, consegue

intervir no parque habitacional municipal, nas suas diferentes dimensoes, de forma
integrada, com mais celeridade, superando as demoras que a estrutura municipal
impunha a concretizaqSo de tais procedimentos;

h) A CASFIG atingiu um nlvel de organizaqio, especializaqio na funqdo e custos, que

permitem a adoqdo de um novo paradigma na sua gestio: a autossustentabilidade

financeira na sua atividade corrente, de gestao e manuten[ao do parque habitacional,
por recurso as rendas por ele geradas e que, para aquele efeito, ficam na sua

disponibilidade;
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i) A Assembleia Municipal de Cuimaries, na sua sessio de ........., e sob proposta da
CAmara Municipal de Cuimaries aprovada em reuniio de .........., aprovou o presente

contrato-programa, nos termos do disposto no n.o 5 do artigo 47."da referida Lei n.'
5012012;

j) O fiscal Inico da CASFIG emitiu, nos termos previstos na alinea c), do n." 6, do artigo
25.", do citado diploma legal, parecer pr6vio sobre a celebraqdo do presente contrato-
programa;

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

termos e para os efeitos do disposto no n.o 1 do artigo 50." da aludida Lei n.'50 12012,
subordinado as seguintes cl6usulas, que as partes livremente determinam e reciprocamente
ace itam :

| - Disposiq6es Gerais

ClSusula I ."
(Objeto e miss6o)

1.- O presente contrato-programa determina, concretiza e especifica os objetos imediatos
e mediatos da delegagdo de poderes operada pela CAmara Municipal de Guimaries no artigo
5o dos Estatutos da CASFIC.

2.- Os objetivos setoriais a prosseguir pela CASFIC correspondem aos fixados no seu

plano de atividades, comunicado i CAmara Municipal de Guimaries, nos termos do disposto
no artigo 42.' da Lei n.' 50/2012, de 31 de agosto.

3.- As clausulas seguintes definem os termos juridicos, financeiros e materiais segundo

os quais sera disciplinada a atuaqao e o funcionamento da CASFIG.

Cl6usula 2."
(Execugdo)

1 - A CASFIG, para efeitos de execuqdo do presente contrato-programa e para

cumprimento do seu objeto social, praticard todos os atos jur[dicos, administrativos e

materiais necess6rios ir gest6o que lhe foi delegada.

2.- Os poderes confiados a CASFIC, para al6m dos atos expressamente indicados nas

cl6usulas do presente contrato-programa, incluirio os demais que, por preparat6rios,

complementares ou subsidi6rios daqueles, se venham a revelar necessirios, adequados ou

indispens6veis ir perfeigio da gestao confiada.

3.- Salvo quando expressamente indicado no presente contrato-programa, a CASFIG

adotar6 os procedimentos, na gestio do parque habitacional do MUNICIPIO e no exercicio da

atividade da sua manutenqdo, que, no seu entender, se mostrem legal e tecnicamente mais

ad eq u ad os.

ll - Gestao do Parque Habitacional

Cl6usula 3."
(Parque habitacional)

l.- Os poderes de gestdo confiados a CASFIG t€m por objeto o parque habitacional do

Municipio.
2.- Os bens que integram o parque habitacional, para efeitos do disposto no nfmero

anterior, sdo os seguintes:
Todos os fogos da propriedade do MUNICIHO, independentemente da exist6ncia, ou ndo,

de titulo que legitime o direito, a sua posse ou a sua ocupaqio por terceiro, bem como as

lojas, caves, arrumos, garagens e outros equipamentos.
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3.- Os poderes confiados no presente titulo e CASFIG, reportados aos fogos
habitacionais, consideram-se igualmente reconhecidos, nos precisos termos e com as

alteraq6es necess6rias, aos equipamentos ali referenciados.

Cliiusula 4.u

(Obrigaq6es e responsabilidades de gestdo do parque habitacional)
l.- Os poderes de gestio confiados a CASFIG e para os quais est6 aquela devidamente

mandatada sio os seguintes:

a) Promover a gestao integrada e participada do patrimonio habitacional do

MUNICIPIO consoante o que lhe for designado pela tutela;
b) Promover uma adequada administragio patrimonial e social, designadamente,

organizando e mantendo atualizado o cadastro de bens imoveis e um banco de

dados relativos aos seus residentes quando se relacionem com as respetivas
necessidades habitacionais e salvaguardando-se sempre os direitos de

personalidade, constitucional e legalmente consagrados, em especial no tocante i
reserva da intimidade e vida privada;

c) Assegurar a correta ocupaqdo dos fogos;
d) Assegurar todo o processo administrativo de cobranga das rendas devidas pela

utilizaqio dos fogos, procedendo is respetivas atualizagoes;
e) Assegurar todo o processo administrativo de cobranqa dos valores de condom[nio

devidos pela utilizaqdo das zonas comuns, procedendo as respetivas atualizaq6es;
f) Promover a permuta dos fogos e respetivos agregados familiares de forma a

rentabilizar os recursos da CASFIC e do MUNICIPIO;

S) Assegurar, designadamente por aq6es de vigilAncia e supervisionamento, a boa

manutenqdo do parque habitacional por parte dos inquilinos;
h) Promover aq6es de formaqio e informaqio junto das populagoes;

i) Elaborar estudos e propostas de atualizaqio de rendas;
j) Elaborar estudos e projetos;

2.- No exercicio dos poderes de gestao ficam compreendidos os poderes de

administraq6o e de disposigio dos bens, nos termos definidos nas clausulas seguintes.

Cl6usula 5."

(Fune6es)
.1.- 

No poder de organizar e executar os processos de atribuiq6o e gestao de fogos estdo

compreendidas as funq6es de:

a) Proceder ao levantamento do quadro ffsico e social do patrimonio habitacional,

atualizando sistematicamente os elementos relativos aos agregados familiares;

b) Decidir sobre os pedidos de coabitaqdo, sucessio, transfer€ncia e permuta dos

fogos sociais e submeter d aprovagdo do MUNIC[PIO a decisao de propostas de

realojamento;
c) Outorgar diretamente, na qualidade de mandat6ria do MUNICIPIO e no uso de

compet6ncias delegadas, tftulos de ocupaqao imobili6ria;
2.- No poder de assegurar a correta ocupaqdo dos fogos estao compreendidas as funq6es

de:

a) Executar atos de fiscalizaqdo no imbito da ocupaqdo e da vacatura dos fogos
municipais;

b) Proceder d instrugdo dos processos necess6rios de forma a poderem ser

desencadeados os procedimentos administrativos e contenciosos tendo em vista

a atuaqdo em caso de incumprimento pelos arrendat6rios ou por outros titulares
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de direitos de ocupaqio de fogos municipais, ou que sobre eles exerqam poderes

de fato.

3.- No poder de assegurar todo o processo administrativo de cobranqa das rendas e

condom[nios devidos pela utilizagdo dos fogos estio compreendidas as funq6es de:

a) Definir e aplicar os quantitativos devidos por ocupaqdo dos fogos municipais;

b) Cobrar os quantitativos devidos por ocupagdo, aplicar as respetivas indemnizaq6es
morat6rias e emitir os competentes recibos;

c) Cobrar os quantitativos devidos pelos condominios e emitir os competentes
reci bos;

d) ldentificar as situaq6es em mat6ria de nio pagamento de quantitativos devidos por

ocu paqdo.

4.- Para al6m dos atos que se encontrem compreendidos nos n[meros anteriores, a

CASFIG tem legitimidade para praticar quaisquer outros atos e formalidades, de car6ter
instrumental ou material, indispens6veis para dar corpo e conteIdo ) delegagao.

Cl6usula 6."
(Situa96es de incumprimento)

l.- Sempre que a CASFIG identifique situaq6es de incumprimento das obrigaq6es e

demais prescriq6es decorrentes dos titulos que legitimam a ocupaqdo dos bens municipais
enquadrar6 os respetivos fundamentos para eventuais efeitos contenciosos.

2.- A promoqao de eventuais mecanismos administrativos ou contenciosos destinados a
agir sobre as situaq6es de incumprimento compreende-se nos poderes delegados a CASFIC

por via deste contrato-programa.

Cl6usula 7."
(Representag6o)

l.- No exercicio dos especificos poderes de gestao do parque habitacional, nos termos
do n.o 2, da cl6usula 3.u, do presente contrato-programa, a CASFIG atuari sempre em nome
pr6prio mas com a refer6ncia de que o faz ao abrigo de uma delegaqao de poderes operada
pelo MUNICIPIO.

2.- Ao Conselho de Cestao da CASFIG, com o enquadramento estatutario definido, caberd

representar e exercer os poderes que decorrem do presente contrato-programa.
3.- Os efeitos jurldicos dos atos praticados e dos contratos outorgados pela CASFIG, nos

termos do n[mero anterior, projetam-se, direta e automaticamente, na esfera e no patrim6nio
m unicipal.

lll - Manutenqao do Parque Habitacional, lnfraestruturas, Equipamentos e demais a66es

complementares

Cl6usula 8."
(Ambito)

l. A CASFIG procederi ir manutenqdo do parque habitacional sob a sua gestio.
2.- As aq6es e atividades indicadas no nImero anterior serdo financiadas direta e

autonomamente pela CASFIG, por recurso as respetivas receitas.

3.- A CASFIC executara, ainda, as demais aq6es que, ao abrigo de contrataqio especifica,
mais concretamente nos termos do disposto no n.o 2 do artigo 36.'da referida Lei n.o

5O/2Ol 2, o MUNIC[PIO nela venha a determinar.

Cl6usula 9."
(SubcontrataCdo)

'I .- A atribuigao i CASFIG das aq6es previstas na cl6usula anterior compreende,
designadamente, a faculdade de proceder d aquisigao de serviqos, projetos, empreitadas ou

de quaisquer outras prestaq6es tidas por indispens6veis para assegurar a sua atividade.
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2.- Nas situaq6es a que alude o nilmero anterior, a CASFIG atuara como entidade
contratante e dona da obra para todos os efeitos das disposiq6es legais aplicdveis.

Cl6usula 10."
(lnformag6es)

A CASFIG informara periodicamente o MUNICIPIO do resultado da sua atividade e, sempre

que este illtimo solicite, prestard qualquer esclarecimento adicional sobre o calendario de

execuqdo dos trabalhos, planos de realizagdo das despesas ou outras que julgue

conve n ientes.

lV - Receitas

Cl6usula I 1."
(Rendas e outros quantitativos)

As rendas devidas pela utilizaqio do parque habitacional constituem receita propria da

CASFIG, que as afetar6 i promoqao das aq6es de manutenqio preventiva e corrente do

edificado de habitagio municipal e d cobertura financeira dos custos da estrutura afetos a

estas aqdes. Para o ano de 2019, a CASFIG estima o valor de €370.565,00 (trezentos e setenta
mil quinhentos e sessenta e cinco euros) de receitas em rendas.

Cliiusula I2."
(Subsidios d exploragio)

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
da familia, corrigido nos termos da Lei no 8l /2014, de l9 de dezembro.

A receita anual prevista revela-se, assim, insuficiente para dar cabal cumprimento ds

obrigaq6es assumidas pela CASFIC, pelo que lhe serA atribuido pelo MUNICIflO um subsidio i
exploraq6o no montante de €65,000,00 (sessenta mil euros), dos quais €35.000,00 (trinta e

cinco mil euros) se destinam a realizaqio de pequenas obras de reparagdo e manutenqio do
patrim6nio de habitaqio social e €30.000,00 (trinta mil euros) ao cumprimento de todas as

responsabilidades de gestdo que lhe estao cometidas.
o subsidio d exploraqio se16 pago pelo MUNIC[ptO a CASFIG em prestaq6es

peri6dicas, de acordo com o seguinte plano de pagamento:

V Outras Disposig6es

Cl6usula 13."
(lndicadores de Desempenho Organizacional)

O desempenho organizacional da CASF|6, e a produtividade por ela assegurada,

anualmente, seri medido, atravds de indicadores de eficicia e de eficiGncia que permitam

habilitar o MUNICIPIO com informaqao sobre as caracterlsticas, os atributos e os resultados do

serviqo de manutenq6o corrente, preventiva e reativa que constitui o processo atrav6s do qual

a empresa cumpre o seu objeto social, indicadores esses que sao enunciados nas cl6usulas

seg u i ntes.

SUBSIDIO A O<PIONNCAO - PI.ANO DE PAGAMENTO

DATAS MONTANTES

At6 3l de Janeiro de 201 9 €r 3.000,00

At6 3l de Marco de 2019 €13.000,00
At6 3l de Maio de 2019 €1 3.000,00

At6 3l deJulho de 2019 €l 3.000,00

At6 29 de Setembro de 2019 €r 3.000,00
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Cl6usula 14."
(lndicadores de efic6cia)

1 - O serviqo prestado pela CASFIG sera medido atrav6s dos indicadores de eficdcia
previstos nos nImeros seguintes.

2 - A efic6cia da CASFIG, ao nfvel da cobranga de situag6es de incumprimento do

pagamento dos quantitativos devidos por ocupaqao dos fogos municipais, compet6ncia que

lhe est6 delegada pelo presente contrato-programa, serii medida atrav6s dos seguintes

i nd icad ores:

a) Prestagdo muito eficaz: contratualizagdo de Acordos de pagamento de rendas em

atraso com todos os arrendatarios com dividas de renda e/ou condominio, salvo as

situaq6es de contencioso atinentes a recusa de pagamento por parte do inquilino;
b) PrestagSo eficaz: contratualizaqdo de Acordos de pagamento de rendas em atraso com

90% dos arrendatarios com dividas de renda e/ou condominio, salvo as situag6es de

contencioso atinentes a recusa de pagamento por parte do inquilino;
c) Prestagflo ineficaz: contratualizaqdo de Acordos de pagamento de rendas em atraso

com menos de 90% dos arrendat6rios com dividas de renda e/ou condom[nio, salvo as

situaq6es de contencioso atinentes a recusa de pagamento por parte do inquilino;
3 - A eficAcia da CASFIG, ao nlvel da instruqao dos processos necessarios para

desencadear os procedimentos administrativos e contenciosos com vista a atuar em casos de

incumprimento dos arrendatarios, compet6ncia que lhe est6 delegada pelo presente contrato-
programa, seri medida atrav6s dos seguintes indicadores:

a) Prestagdo muito eficaz: instruir os processos necess6rios para acionar procedimentos

administrativos e contenciosos em nImero superior a 80% dos arrendatdrios em

incumprimento, cujas dilig€ncias da CASFIC com vista i contratualizaq6o e/ou

cumprimento dos Acordos de pagamento de rendas em atraso tenham sido

esgotadas;

b) Prestagdo eficaz: instruir os processos necess6rios para acionar procedimentos

administrativos e contenciosos em nilmero igual ou superior a 70% dos arrendatdrios

em incumprimento, cujas dilig6ncias da CASFIG com vista ao i elaboragdo e/ou
cumprimento dos Acordos de Pagamento de Rendas em Atraso tenham sido
esgotadas;

c) Prestagdo ineficaz: instruir os processos necess6rios para acionar procedimentos

administrativos e contenciosos em nImero inferior a 70% dos arrendat6rios em

incumprimento, cujas diligOncias da CASFIC com vista ao i elaboraqio e/ou
cumprimento dos Acordos de Pagamento de Rendas em Atraso tenham sido

esgotadas;

4 - A efic6cia da CASFIG, ao nfvel da organizaqao e atualizagio do cadastro de bens

imoveis e do banco de dados dos seus residentes relativos d habitagdo (Fichas T6cnicas),

compet6ncia que lhe esti delegada pelo presente contrato-programat se16 medida atrav6s dos

seguintes indicadores:

a) Prestagio muito eficaz organizar e atualizar o cadastro de bens im6veis e do banco

de dados dos seus residentes relativos d habitaqao (Fichas Tecnicas), em prazo

inferior a 20 dias ap6s verificada alteragao;

b) Prestaq6o eficaz. organizar e atualizar o cadastro de bens imoveis e do banco de

dados dos seus residentes relativos i habitagao (Fichas Tecnicas), em prazo igual ou

inferior a 30 dias ap6s verificada alteraqio;
c) Prestaqio ineficaz: organizar e atualizar o cadastro de bens im6veis e do banco de

dados dos seus residentes relativos a habitaqdo (Fichas T6cnicas), em prazo superior a

30 dias ap6s verificada alteraqao;
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5 - A eficacia da CASFIG, ao nivel da atualizaqio dos valores do Preqo Tecnico das

habitagoes, resultante da realizagdo de obras de reparaqdo e recuperagao, se16 medida atrav6s

dos seguintes indicadores:

a) Prestagdo muito eficaz: assegurar a reavaliaqio, e consequente apllcaqio, do Preqo

T6cnico de todas as habitaqSes cujo valor e passfvel de ser alterado por forqa da

execuqdo de obras de reparaqio e recuperaqdo, mediante a aplicaqao da formula e

m6todo de cAlculo constantes nos Decretos de Lei n'329-A/2000 de 22 de Dezembro

e n"l 66/2003 de 7 de Maio.

b) Prestagio eficaz: assegurar a reavaliaqao, e consequente aplicagdo, do Preqo Tecnico

de igual ou 90% das habitaq6es cujo valor 6 passivel de ser alterado por forqa da

execuqio de obras de reparaqio e recuperagdo, mediante a aplicaqio da f6rmula e

m6todo de cdlculo constantes nos Decretos de Lei n'329-Al2OOO de 22 de Dezembro

e n'l 66/2003 de 7 de Maio.

c) Prestaqio ineficaz: assegurar a reavaliaqdo, e consequente aplicagdo, do Prego T6cnico

de menos de 90% das habitaq6es cujo valor 6 passivel de ser alterado por forqa da

execuqdo de obras de reparaqio e recuperaqdo, mediante a aplicaqdo da f6rmula e

metodo de calculo constantes nos Decretos de Lei n"329-Al2000 de 22 de Dezembro

e n'166/2003 de 7 de Maio.

6 - A eficacia da CASFIC, ao nlvel da implementaqao de ResidGncias Partilhadas,

competOncia que lhe est6 delegada pelo presente contrato-programa, sera medida atrav6s dos

segu intes ind icadores:

a) Prestagdo muito eficaz: implementar ResidGncias Partilhadas em mais de 20% (m6dia

anual) das habitaqoes que ficarem vagas, existindo candidatos;

b) Prestaqdo eficaz: implementar ResidGncias Partilhadas em percentagem igual ou

superior a l5% (m6dia anual) das habitag6es que ficarem vagas, existindo candidatos,

c) Prestaqdo ineficaz: implementar Resid€ncias Partilhadas em percentagem inferior a
l5% (m6dia anual) das habitaq6es que ficarem vagas, existindo candidatos;

7 - A eficdcia da CASFIG, ao nivel do cumprimento da prestagdo dos serviqos que vierem

a ser definidos ao abrigo de contratagio especifica, a efetuar pelo MUNICIflO nos termos do

disposto no no 2 do art.o 36' da Lei 50/2012, de 31 de Agosto, ser6 medida atrav6s dos

seguintes ind icadores:

a) PrestaGeo muito eficaz: assegurar o cumprimento da prestagio dos serviqos que

vierem a ser definidos com o MUNICIPIO, ao abrigo dos termos do disposto no no 2 do

art.o 36o da Lei 50/2012, de 3l de Agosto, em valor superior a8O%',

b) Prestagio eficaz: assegurar o cumprimento da prestaqio dos serviqos que vierem a ser

definidos com o MUNICIp|O, ao abrigo dos termos do disposto no no 2 do arto 36' da

Lei 50/2012, de 3l de Agosto, em valor igual ou superior a70%',

c) Presta$eo ineficaz: assegurar o cumprimento da prestaqio dos servigos que vierem a

ser definidos com o MUNICIp|O, ao abrigo dos termos do disposto no no 2 do arto 36o

da Lei 50/2012, de 31 de Agosto, em valor inferior a60%',

Cl6usula 15."
(lndicadores de eficiGncia)

I - A produtividade da CASFIC seri medida atrav6s dos indicadores de efici6ncia
previstos nos nilmeros seguintes.

2 - Sem prejuizo do disposto na lei, a eficiCncia da CASFIC, ao nivel do cumprimento da

aplicaqio e atualizagdo dos quantitativos devidos por ocupaqdo dos fogos municipais, serA

medida pelos seguintes indicadores:

a) Prestagdo muito eficiente: assegurar a atualizaqio das rendas em Regime de Renda

Apoiada em prazo inferior a l0 dias ap6s a confirmaqdo documental de alteraqao de

rend imentos;
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b) Prestaqio eficiente: assegurar a atualizaqio das rendas em Regime de Renda apoiada
em prazo igual ou inferior a I5 dias ap6s a confirmaqdo documental de alteraqdo de
rend imentos;

c) Prestaqio ineficiente: assegurar a atualizaqdo das rendas em Regime de Renda
apoiada em prazo superior a l5 dias ap6s a confirmaq6o de alteraqao de rendimentos;

3 - A eficiencia da CASFIC, ao nivel do prazo (m6dio) decorrido entre a vacatura de uma
habitagao e a sua ocupaqdo por via de realojamento, ser6 medida pelos seguintes indicadores:

a) Prestaqdo muito eficiente: o prazo (m6dio) decorrido entre a vacatura de uma
habitaqao e a sua ocupagao por via de realojamento 6 inferior a 30 dias riteis,
salvaguardando-se as habitaq6es cujas obras de reparaqio obrigam a abertura de
procedimento de empreitada ao abrigo do C6digo dos Contratos Prjblicos (CCP);

b) Prestaqdo eficiente: o prazo (m6dio) decorrido entre a vacatura de uma habitaqdo e a

sua ocupaqio por via de realojamento 6 igual ou inferior a 40 dias (teis,
salvaguardando-se as habitag6es cujas obras de reparaqdo obrigam a abertura de
procedimento de empreitada ao abrigo do CCp;

c) PrestagSo ineficiente: o prazo (m6dio) decorrido entre a vacatura de uma habitaqio e a
sua ocupaqdo por via de realojamento 6 superior a 40 dias uteis, por motivos
exclusivamente atinentes e CASFIC, salvaguardando-se as habitaqoes cujas obras de
reparagio obrigam a abertura de procedimento de empreitada ao abrigo do CCP;

Cl6usula I6."
(AvaliaqSo Peri6dica)

o desempenho da CASFIG, ir luz dos indicadores consignados nas cl6usulas anteriores,
se16 periodicamente objeto de avaliaqdo, cujos resultados serio reportados semestralmente
ao MUNTCIP|O.

Cl6usula 17.'
(Principio de Cooperaq6o)

O primeiro e segundo outorgantes, na indicada qualidade, obrigam-se, mutuamente,
a cooperar entre si no sentido de garantir a realizaqdo integral do objeto do presente
contrato-prog rama.

Cl6usula 18.'
(Vig€ncia)

O presente contrato-programa entra em vigor na data da sua assinatura e conhecer6 o
seu termo aquando da avocaqdo da materia delegada na cASFlG, pelo MUNIc[plo.

o presente contrato foi celebrado em .... de ....... de 20,l..., em dois exemplares,
ficando um para cada um dos outorgantes.

O I o Outorgante,

d"
(Domingos Braganga Salgado)

, \)v"'/" " "'
dos Santos Oliv\ira)\

Guimardes, .... de ............ de 201...
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RELAT6ilo Do REVlsoR oFtctAL DE coNTAs soBRE os lNsrRUMENTos DE GEsrAo pREVtstoNAr

b@

o(

lntrodugSo

Nos termos do artigo l!e, p.e 6, alinea j) da Lei n.p 50/201,2, de 31de Agosto, procedemos d revisEo
dos lnstrumentos de GestSo Previsional da CASFIG - CoordenagSo de Ambito Social e Financeiro das
Habitag6es do Municipio de Guimardes, E.M., Unipessoal, Lda. (a Entidade) relativos a 201,g-2022,
que compreendem o Plano de lnvestimento (2019-2022), a DemonstragSo de Resultados (2018-
201.91, o Orgamento de Tesouraria (201,8-2022), a DemonstragSo dos Fluxos de Caixa (2Olg-20221e o
Balango Previsional (2018-2019), incluindo os pressupostos em que se basearam, os quais se
encontram descritos em "Elaboragso de lnstrumentos de GestSo Previsional-pressupostos Base,,.

Responsabilidades do 6rg5o de gestSo sobre os instrumentos de gestSo previsional

E da responsabilidade do 6195o de gestSo a preparagSo e apresentag5o de lnstrumentos de Gestao
Previsional e a divulgagSo dos pressupostos em que as previsdes neles inclu[das se baseiam. Estes
lnstrumentos de GestSo Previsional s5o preparados nos termos exigidos pela Lei n.s 50/20t2 de3j.
de Agosto (artigo f !e, n.e 6, alinea j)).

Responsabilidades do auditor sobre a revisSo dos instrumentos de gestdo previsional

A nossa responsabilidade consiste em (i) avaliar a razoabilidade dos pressupostos utilizados na
preparag5o dos lnstrumentos de GestSo Previsional; (ii) verificar se os lnstrumentos de Gest5o
Previsional foram preparados de acordo com os pressupostos; e (iii) concluir sobre se a apresentag6o
dos lnstrumentos de GestSo Previsional d adequada, e emitir o respectivo relat6rio.

O nosso trabalho foi efectuado de acordo com a Norma lnternacional de Trabalhos de Garantia de
Fiabilidade 3400 (ISAE 3400) - Exame de lnformagSo Financeira Prospectiva, e demais normas e
orientag6es t6cnicas e 6ticas da ordem dos Revisores oficiais de contas.

Conclus5o e opiniSo

Baseado na nossa avaliagSo da prova que suporta os pressupostos, nada chegou ao nosso
conhecimento que nos leve a concluir que esses pressupostos n5o proporcionam uma base razodvel
para as previs6es contidas nos lnstrumentos de GestSo Previsional da Entidade acima indicados.
Al6m disso, em nossa opini6o a projeca5o estd devidamente preparada com base nos pressupostos e
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estd apresentada de acordo com o exigido pela Lei n.e 50/201.2 de 31 de Agosto (artigo )\e, n.e 6,
allnea j)).

Devemos contudo advertir que, frequentemente, os acontecimentos futuros ndo ocorrem da forma
esperada, pelo que os resultados reais serSo provavelmente diferentes dos previstos e as variag6es
poderSo ser materialmente relevantes.

Vila Nova de Gaia, 09 de Outubro de 201g

ARMANDO MAGALHAES, CARLOS SILVA & ASSOCIADOS, SROC, LDA.

representada por

(Antonio de Jesus , R.O.C. n.s 773)
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