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A CASFIC - Coordenagio de Ambito Social e Financeiro das Habitaq6es do Municipio de Cuimaries

- doravante designada apenas por CASFIC, foi constitulda em 1999 ao abrigo da Lei n.'58/98, de

18 de Agosto. No ano de 2013, de acordo com o estabelecido na Lei n." 50/2012, de 3l de

agosto, que aprova o regime juridico do sector empresarial local e das participaq6es locais, a

CASFIC alterou os seus Estatutos e adotou a forma juridica de Sociedade Unipessoal por Quotas.

A CASFIC tem como objecto principal a promoqio e gestao do patrim6nio imobili6rio habitacional,

em especial, e primordialmente, as habitaq6es sociais do Municipio de Cuimaries.
No dmbito socioecon6mico, a CASFIC cria e exerce serviqos de apoio e acompanhamento social no

dominio das car6ncias habitacionais na 6rea do Municlpio de CuimarAes e pode exercer ainda

todas as actividades que, acessoriamente, digam respeito ao seu objecto e n5.o sejam excluidas

por lei.

lDENlFtcAqAo: CASFIC - Coordenagao de Ambito Social e Financeiro das Habitagoes do Municipio de

Cuimardes, EM, Unipessoal, Lda.

SroE Socrar: Rua capitdo Alfredo Cuimaries, 354 - Azur,6.m - 48.l 0 5l 9 Cuimardes.

VrsAo: Ser uma empresa municipal de refer6ncia no setor da habitaqio, focalizada no utente e

orientada para as melhores pr6ticas.

Valonrs I r.t srlrucloltats :

lnovaqio, Modernidade e Exce16ncia;

Responsabilidade na prestagdo do servigo p[rblico;

Responsabilidade e Respeito pela pessoa Humana e pela Comunidade;

lntegridade, Confianqa e Transpar6ncia na relaqdo com o exterior;

Compet6ncia e Rigor na tomada de decis6es e nas aq6es praticadas

Respeito e Cumprimento da Legalidade.

A CASFIC 6 detida a100% pela Cdmara Municipal de Cuimardes.

Capital Social : €49.879,79

Matriculada na C.R.C.C. com o n" 504885855

SAo 6rg6os sociais da CASFIC a Assembleia Ceral, o Conselho de CestSo e o Fiscal Unico.

A Assembleia Ceral 6 formada pelo representante da CAmara Municipal de Cuimardes. No ano de

2018 teve a seguinte composigio:
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Presidente Flavio Romeu de Sousa Freitas (por deliberaqSo do Municipio de

201 7).

O Conselho de Gestdo 6 o 6rgio de gestdo da CASFIC e 6 composto por

nomeados pela Assembleia Ceral:

Presidente: Paula Cristina dos Santos Oliveira.

Vogal: Eduardo Bravo Soares Pinto.

Vogal: Manuel Martins Salgado.

I 9 de outubro de

'tres elementos,

O Fiscal Unico foi designado pelos 6rgaos deliberativos do Municipio de Guimardes, em

conformidade com o determinado na lei 50/2012 de 3l de agosto. Ao Fiscal rinico compete a

fiscalizagdo das atividades desenvolvidas pela CASFIC.

Foi designada a empresa Armando Magalhaes, Carlos Silva & Associados, SROC, Lda.,

representada por Ant6nio de Jesus Pereira (ROC n" 773) - com sede no Edificio Tower Plaza, 23,

l2' Dto, 4400-676 Vila Nova de Gaia.

A CASFIC possui um conjunto de processos, politicas e procedimentos que visam garantir um

desempenho eficiente da sua atividade e uma gestAo rigorosa e em conformidade com as leis e os

regulamentos aplicdveis.

Possui um Regulamento de Controlo lnterno e um Plano de Preveng6o de Riscos de Corrupqdo e

lnfraq6es Conexas, ambos amplamente divulgados por todos os trabalhadores da CASFIC e com

monitorizagAo permanente do seu cumprimento.

Para al6m das medidas de controlo interno implementadas, sublinham-se as auditorias realizadas

periodicamente pelo Fiscal Unico.

Vigora igualmente na CASFIC o Cddigo de Conduta e Etica, que define as linhas orientadoras de

6tica e conduta profissional de todos os trabalhadores e colaboradores, independentemente do

seu vfnculo laboral e da sua posiqao hier6rquica, O C6digo de Conduta para a Prevengio e

Combate ao Asstidio no Local de Trabalho conforme a alinea K), do n.' l, do art.o 127" do C6digo

do Trabalho, e o Regulamento de Carreiras e RemuneraE6es, que estabelece princ[pios

orientadores e normativos do sistema de gestSo dos recursos humanos, dotando-o de aptidoes

atrativas e de retenq5o de quadros com nlveis de qualificaqao adequados d prossecuqio dos

objetivos a que a CASFIG se prop6em.

As relaq6es de depend6ncia hierdrquica e funcional da empresa estao expressas no seguinte

or9anograma.
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No que respeita ao cumprimento da prestaqio obrigat6ria da informag6o financeira is
entidades competentes, foi feita nos prazos devidos.
Estdo publicitados no sitio da internet da empresa - r.t/t,1/t,t/.t;t:;l'ig.1tl toda a informagdo

obrigat6ria, conforme art." 43o da Lei 50/2012, de 31 de agosto:

- Estatutos;

- Capital Social;

- ldentificaqdo dos membros dos 6rgios sociais;

- Remuneragio dos orgdos Sociais;

NImero de trabalhadores, desagregado segundo modalidade de vinculaqdo;

- Planos de atividades anuais e plurianuais;

- Planos de lnvestimento anuais e Plurianuais;

- Orcamento anual ;

- Relat6rios Anuais de Cestdo e Demonstragdo econ6mico-financeira e pareceres do Fiscal 0nico;

- Plano de Prevengdo da Corrupgio e dos Riscos de Cestdo;

- Pareceres previstos nas alineas a) a c) do no 6 do arto 25o da Lei 50/20'l 2 de 3l de agosto.

Conselho de Cestio - nenhum dos membros do Conselho de Cestio e remunerado.

Fiscal Unico - Ant6nio deJesus Pereira, ROC no 773: remuneraq6o total anual de €2.500,00 (dois

mil e quinhentos euros).

Os membros do Conselho de Cest6o ndo interv6m nas decis6es que envolvam os seus pr6prios

interesses, nem possuem qualquer relaqao com fornecedores, clientes ou outras entidades que

possam gerar conflitos de interesse.

Os termos e condig6es praticados nas operaq6es da CASFIC com as partes relacionadas sdo

substancialmente id6nticas aos que seriam praticados com entidades independentes.

ldentificag6o das partes relacionadas:

lntegrando o cfrculo de ligaq6es especiais definidas na NCRF l3 encontram-se as entidades

detentoras do capital da CASFIC:

O capital 6 detido em 1OO % pela CAmara Municipal de Cuimardes, pessoa coletiva com

identificaqao fiscal 505 948 605.

No Ambito da delegagdo de compet6ncias atribuidas a CASFIC pela Cdmara Municipal de

Cuimardes, verificou-se a faturaqdo e cobranqa ao abrigo do Contrato Programa a tltulo de

prestagdo de servigos por parte desta empresa municipal (acompanhamento de situag6es de

car6ncia habitacional no Concelho e gestdo do Subsldio Municipal ao Arrendamento), no montante

de €1 37.000,00+lVA i taxa de 23%.

Tamb6m ao abrigo de um Contrato Programa, verificou-se ainda a faturaqdo e cobranqa do

subsldio d exploraqio no montante de €90.000,00, para a realizaqdo de pequenas obras de

reparag5o e manutenqdo do patrim6nio de habitaqAo social municipal (€40.000,00) e ao

cumprimento de todas as responsabilidades de gestdo cometidas e CASFIC (€50.000,00).

Relativamente a outras transaq6es, identificam-se os procedimentos adotados em mat6ria de

contrataqao de empreitadas e aquisigdo de bens e serviqos, em cumprimento do Codigo dos
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Contratos Priblicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.o l8/2008, de 29 de janeiro, com as alteraq6es

posteriormente introduzidas.

A lista de fornecedores que representa mais de 5% dos fornecimentos e serviqos externos 6 a que

se apresenta no quadro seguinte.

A CASFIC possui l7 trabalhadores, T6% sAo do C6nero Feminino (CF) e 24% do Crinero Masculino

(CM), sendo a m6dia de idades de 4l anos.

E uma aposta da empresa promover a boa conciliagdo entre a vida pessoal, familiar e profissional,

tendo em conta os interesses da empresa e dos seus trabalhadores, pelo que se deu inlcio d

elaboraqio do Plano de lgualdade e C6nero, que prevemos concluir e aprovar em 20l9.
Na caracterizaqAo da populaqao da CASFIC, verifica-se que:

80o/n
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DIsTrueuIcAo Do NOilERo DE TRABALHADORES POR GENERO

76%

Trabalhadores GF
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20.840.96€Companhia de Sequros Allianz 5000695 r 4

s03s04564 17.624.527€EDP Comercial-Comercial i de Enerqia

23s867r 0r r 9.835.55€Francisco Ant6nio S. Fernandes

Filivale 510579531 r 2.r 90.00€

sr0s7953r 21.923.33
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No ano de 2018, a CASFIC reviu e aprovou o Regulamento de Carrelras e Estatuto Remuneratorio,
adequando ir realidade presente e ds alterag6es legislativas entretanto ocorridas. Deu igualmente

cumprimento ao previsto na allnea a) do n.'I do art.o 18." da Lei do Orqamento de Estado de

2018, procedendo i valorizagdo e posicionamento remunerat6rio de todos os trabalhadores.
Procedeu-se ainda i aprovagdo do C1digo de Conduta para a Prevenqdo e Combate ao Assddio no

Local de Trabalho, em vigor desde julho de 201 8.
lC.r).i i lHJ .',.i!" tlli I
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Unanirnidade.

Maioria.
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na dos santos Oliveir
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