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Contrato-Proçramai . ~

Plano e Orçamento de 2014

Entre

Município de Valongo, a pessoa coletiva de direito público de natureza territorial, com o n^

501.138.960, aqui representada pelo seu Presidente da Câmara, Senhor Dr. José Manuel Pereira

Ribeiro, adiante designado como Primeiro Outorgante e com sede na Avenida 5 de Outubro, n2 160,

em Valongo;

Vallis Habita - Empresa Municipal de Gestão de Empreendimentos Habitacionais do Concelho de

Valongo, E.M, pessoa coletiva n2 505.265.800, empresa municipal nos termos da Lei n^ 50/2012, com

sede na Rotunda 12 de Maio, n^ 160, 12- sala 25, em Valongo, aqui representada pelo seu Presidente

do Conselho de Administração, Senhor Eng. Diomar da Silva Ferreira dos Santos, e pelo Vogal do

Conselho de Administração, Senhor Arménio Pedro Almeida Reis da Silva, Adiante designada como

Segunda Outorgante.

Considerando que:

1. Na sequência das deliberações da Câmara Municipal de Valongo de 18 de março de 1998 e da

Assembleia Municipal de Valongo de 3 de abril de 1998, foi constituída a Vallis Habita -

Sociedade Municipal de Gestão de Empreendimentos Habitacionais de Valongo, E.M., e

realizada escritura pública no Notário Privativo do Município;

2. Com a entrada em vigor da Lei n.2 50/2012, de 31 de agosto, a mesma empresa foi

transformada, por força da lei, em empresa local, mudando a designação para Vallis Habita,

Empresa Municipal de Gestão de Empreendimentos Habitacionais do Concelho de Valongo,

E.M.;
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3. Ao abrigo do artigo 70.^ n.^ l da mesma Lei os Estatutos da Vallis Habita, E.M. foram
adaptados à nova legislação relativa è atívidade empresarial local e aprovados em Assembleia

• : Municipal datada de 28 de dezembro de 2012, tendo sido realizada escritura dos mesmos no
Cartório Notarial Privado em 28 de janeiro de 2013;

4. A empresa Municipal tem por objeto social principal a promoção da habitação social no

concelho de Valongo e a gestão social, patrimonial e financeira dos empreendimentos
habitacionais de cariz social próprios ou propriedade do município de Valongo, nos termos e
condições a definir pela Tutela podendo, promover as compras, permutas ou vendas que a
Tutela determinar e, ainda, exercer outras atividades relacionadas com o seu objeto e não
excluídas por lei;

O
5. De acordo com o estatuído no artigo 37.2 da Lei n.̂  50/2012, de 31 de agosto são definidas

pelo órgão executivo da entidade pública participante orientações estratégicas relativas ao
exercício dos direitos societários nas empresas locais, pelo menos, com referência ao período
de duração do mandato da gerência fixado pelos respetivos estatutos, as quais definem os
objetivos a prosseguir tendo em vista a promoção do desenvolvimento local e contemplando a
celebração de contratos-programa;

6. Também nos termos do artigo 50.- do mesmo diploma as entidades públicas participantes
devem celebrar contratos-programa com as respetivas empresas locais de promoção do
desenvolvimento local e regional onde se defina a missão e o conteúdo das responsabilidades
de desenvolvimento local assumidas;

7. Da mesma forma, o artigo 29.2 dos Estatutos da Vallis Habita, EM, dispõe que:
£ . " l - As transferências financeiras provenientes do Município de Valongo para a Vallis

Habita, E.M. exigem a celebração prévia de um contrato-programa.
2- A Vallis Habita, E.M, deve celebrar com o Município de Valongo um contrato-programa
onde se defina pormenorizadamente o seu objeto e missão, bem como as funções de

desenvolvimento económico local a desenvolver.
3- Os contratos referidos no número anterior definem pormenorizadamente o fundamento
da necessidade do estabelecimento da relação contratual, a sua finalidade, bem como a
eficácia e a eficiência que se pretendem atingir com a mesma.
4- O desenvolvimento de políticas de preços das quais decorram receitas operacionais
anuais inferiores aos custos anuais será objetivamente justificado e depende da adoção de
sistemas de contabilidade analítica onde se identifique a diferença entre o desenvolvimento
da atívídade a preços de mercado e o preço subsidiado na ótica do interesse geral.
5- O desenvolvimento de políticas de preços nos termos do número anterior depende de
negociação prévia com o município de Valongo dos termos que regulam as transferências
financeiras necessárias ao financiamento anual das funções de desenvolvimento local, que
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constam do contrato-programa, devendo também constar obrigatoriamente o montante

das comparticipações públicas que a empresa.tem o direito de receber como contrapartida

das obrigações assumidas."

8. A empresa tem procedido à gestão do definido no ponto 4 com os meios humanos próprios

com elevada capacidade técnica e administrativa, adquirida ao longo dos últimos 15 anos de

ativídade, e de uma forma eficaz e eficiente de acordo com os parâmetros definidos pela

Tutela, de uma forma sustentável e sem recurso, nos últimos três anos, a transferências

extraordinárias no decorrer da sua atívidade.

9. O Plano e Orçamento para 2014 e a minuta deste contrato foram aprovados por deliberação de

Câmara Municipal datada de 13 de março de 2014.

É celebrado o presente Contrato-Programa entre ambos os outorgantes conforme disposto no art.2

50- da Lei n- 50/2012, de 31 de agosto e que se rege pelas seguintes cláusulas:

Cláusula Primeira

O presente contrato-programa tem por objeto o estabelecimento das condições de cooperação

financeira entre os outorgantes, para a prossecução pela Segunda Outorgante dos objetivos sociais e

suas atribuições consignadas nos seus Estatutos, designadamente:

Objetivos — Artigo 5e

fe "l- A Vallis Habita, E.M. tem como objeto social principal a promoção da habitação social no

e) concelho de Valongo e a gestão social, patrimonial e financeira dos empreendimentos

habitacionais de cariz social próprios ou propriedade do município de Valongo.

2- Complementarmente, poderá exercer todas as atividades acessórias relacionadas com o seu

objeto social, designadamente, as compras, permutas ou vendas de habitações ou terrenos que a

tutela determinar ou autorizar.

3- A Vallis Habita, E.M. procederá à execução de obras de reabilitação, de mera conservação

ordinária e outras que a gestão dos empreendimentos habitacionais de cariz social exija, através de

administração direta ou por contratação pública, e que não carecem de licenciamento prévio.

4- As obras que, pela sua natureza, careçam de licenciamento, deverão ser previamente

autorizadas e o licenciamento aprovado pela Câmara Municipal de Valongo.

5- Acessoriamente, a Vallis Habita poderá exercer outras atividades que a tutela determinar e que

não sejam excluídas por lei."



Atribuições Especificas-Artigo 6^

"a)Promover a gestão integrada e participada dos empreendimentos habitacionais de cariz sócia!

do concelho de Valongo, e'demaís equipamentos que sejam designados pela tutela;'

b) Promover e assegurar a manutenção e conservação do parque edificado dos empreendimentos

habitacionais de cariz social, bem como a dos respetivos espaços exteriores que vierem a ser

definidos;

c) Promover uma adequada administração patrimonial, social, cultura! e desportiva,

designadamente, organizando e mantendo atualizado o cadastro de bens imóveis e um banco de

dados relativo aos seus residentes do parque habitacional;

d) Promover as ações de cobrança de rendas dos fogos a que se refere a alínea a), procedendo às

respetivas atualizações de valor, nos termos e condições fixadas pela Lei;

e) Promover ações de formação, informação e lúdicas junto das populações destes

empreendimentos habitacionais de cariz social, bem como ações de divulgação e de publicidade,

junto do público em geral, relativas às atividades e eventos organizados;

f) Elaborar estudos e projetos relacionados com o seu objeto social;

g) Promover a compra, venda ou permuta de bens imóveis que a tutela lhe cometa;

h) Assegurar a correta gestão financeira dos recursos da empresa;

Í) Exercertodas as atividades complementares e subsidiárias relacionadas com as anteriores;

j) Praticar os demais atos necessários à correta prossecução das suas atribuições gerais e

específicas."

Cláusula Segunda

Para efeitos da execução do presente contrato-prograrna, este considera-se integrado nas orientações

• estratégicas e anexo do Plano e Orçamento da Segunda Outorgante, nos termos previstos no Plano e

Orçamento para 2014, aprovado pelo Primeiro Outorgante e que constitui anexo ao presente contrato.

Cláusula Terceira

1. O período de vigência do presente contrato-programa será de um ano a contar da data da sua

assinatura.
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2. O contrato-programa considera-se automaticamente prorrogado por iguais períodos, salvo

denúncia de alguma das partes com a antecedência de noventa dias.

i - • - i : . : - l - - .
3. ' Nos casos de prorrogação de vigência do contrato, a Segunda Outorgante enviará ao Primeiro

Outorgante, o Plano de Atividades correspondente ao período da prorrogação, mantendo os objetivos

do contrato-programa inicial.

Cláusula Quarta

1. A Segunda Outorgante prestará os serviços de manutenção e conservação dos edifícios

habitacionais propriedade do município, bem como a recuperação integral das habitações que fiquem

devolutas no património sob sua gestão para que estas sejam novamente ocupadas por novos

agregados familiares.

2. A Segunda Outorgante deverá realizar a gestão financeira e administrativa, manter atualizado o

ficheiro com os dados de todos elementos dos agregados familiares realojados no parque habitacional

do município, bem como, o cálculo correto do valor de renda em função das informações prestadas

pelos residentes ou obtidas pelos serviços.

3. O valor pela prestação de serviços, relativa aos pontos l e 2, da Segunda Outorgante será uma

percentagem do valor das rendas cobradas aos inquilinos do parque habitacional propriedade do

rnunicípio. A percentagem para o presente contrato será de 40% do valor cobrado, com um valor

estimado de 145.430 euros.

4. Os serviços prestados pela Segunda Outorgante que sajam fora do âmbito definido no ponto l,

em concreto, a reabilitação do telhado do EHS de Padre António Vieira, em Campo, serão pagos pela

Primeira Outorgante à Segunda Outorgante pelo valor de custo assumido por esta nesses serviços, cujo

valor estimado é de 49.000 euros, fazendo sempre a Segunda Outorgante prova do custo de forma a

comprovar a não existência de mais-valias.

5. Os serviços prestados pela Segunda Outorgante que saiam fora do âmbito definido no ponto l,

tais como novas edificações, reconversões, reabilitações de polidesportivos ou adaptações de espaços

que estão contempladas no Plano e Orçamento de 2014 aprovado pela Primeira Outorgante, serão

pagos pela Primeira Outorgante a Segunda Outorgante pelo valor de custo assumido por esta nesses

serviços, cujo valor estimado é de 4.000 euros, fazendo sempre a Segunda Outorgante prova do custo

de forma a comprovar a não existência de mais-valias.

Cláusula Quinta

O Primeiro Outorgante não prestará qualquer tipo de apoio financeiro à Segunda Outorgante para a

prossecução do disposto na cláusula anterior, a não ser os valores definidos nos pontos 3, 4 e 5 da

mesma cláusula.
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Cláusula Sexta

A Segunda Outorgante compromete-se a assegurar uma estreita colaboração co'm'.!o Primeiro
Outorgante, com vista ao correto acompanhamento e execução do presente contrato-programa.

Cláusula Sétima

O acompanhamento e controlo deste contrato-programa são feitos pelo Primeiro Outorgante,
assistindo-lhe o direito de, por si ou por terceiros, fiscalizar a sua execução.

Clausula Oitava

Qualquer alteração ao presente contrato carece de prévio acordo de ambos os Outorgantes.

Cláusula Nona

A falta de cumprimento do presente contrato e o desvio dos seus objetivos, por parte da Segunda
Outorgante, constitui Justa causa de resolução do contrato-programa.

Pela Primeira Outorgante: Pela Segunda Outorgante:

O Presidente da Câmara Municipal de Vaiongo,

(José Manuel Pereira Ribeiro, Dr.

O Presidente do Conselho de Administração,

(Diornar da Silva Ferreira dos Santos, Eng.)

O Voga! do Conselh de Administração,

A

[Arménio Pedro Almeida Reis da Silva)


