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Considerando que a implementação dos programas e dos investimentos no setor da

habitação com fins sociais, na Região Autónoma da Madeira, designadamente a

promoção direta ou aquisição de fogos para affendamento social e o apoio à
recuperação e aquisição de casa própria, compete à IHM Investimentos

Habitacionais da Madeira, EPERAM, adiante abreviadamente designada por IHM,

EPERAM;

Considerando que, ao abrigo do n,o 2 do artigo 5.o do Decreto Legislativo Regional

n.o 2712004/M, de 24 de agosto, alterado pelos Decretos Legislativos Regionais n.o'

26120131}v4, de 29 de julho, 612015/M, de 13 de agosro, 4z-Nz0l6lM, de 30 de

dezembro e I-N20204vI, de 31 de janeiro, tendo em conta as missões de interesse

público e as especiais obrigações de serviço público, no âmbito da gestão de

programas habitacionais com fins sociais e atividades conexas desenvolvidas pela

IHM, EPERAM, poderão ser-lhe atribuídas designadamente subsídios, apoios

finançeiros e indemnizações compensatórias;

Considerando que as receitas de exploração previstas no âmbito das atividades sociais

cometidas à IHM, EPERAM t pdt& os exercícibs económicos de 2021 e 2022, não

serão sufiçientes para cobrir e satisfazer os custos a elas associados, tornanrlo-se

neçessário atribuir um apoio financeiro sob a forma de indemnizaçáo compensatória;

Considerando que aqueles programas e investimentos têm enquadramento no Plano

de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Região Autónoma da Madeira,

e no orçamento para 2021, daquela entidade pública empresarial;
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considerando ainda que, pa.,- a implementação dos programas habitacionais com fins

sociais, com o enquadramento no n.o 2 do artigo 5.o do citado Decreto Legislativo

Regional n." 2712004/ffi, de 24 de agosto, cabe ao Govemo Regional atribuir

subsídios, apoios financeiros e indemnizações compensatórias, e que por tais

motivos, se afigura necessário apoiar a IHM, EPERAM, nos encargos decorrentes da

execuçãodoseuplanodeatividadeseinvestimentos.

Assirn' entre,

A Região Autónoma da MadeiIa, representada neste ato pelo Vice-Presidente do

Governo Regional e dos Assuntos Parlamentares, Pedro Miguel Amaro de

Bettencourt carado, e pera secretária Regionar de Inçrusão social e cidadania,

Augusta Ester Faria de Aguiar, adiante designada primeira outorgante

E

A II{M Investimentos Habitacionais da Madeira, EPERAM' registada na

conservatória do Registo comerciar do Funchal sob o n.o único de matrícula e de

pessoa coletiva 511035365, representada neste ato pelo Presidente do conselho de

Adrninistração, Bruno Miguel Camaçho Pereira, com suficiência de poderes que lhe

forarrr delegados por Deliberação de 15 de novembro de 2019 daquele Conselho de

Adrninistração, adiante designada segunda outorgante'

É celebrado, ao abrigo do disposto nos artigos 30'o, 33 '' e 44'o do Decreto Legislativo

Regional n,' L8/20204vI, de 31 de dezernbro, que aprova o Orçamento da Região

AurcnomadaMadeirapata2}2|,conjugadocomon.oldoartigo3l.odoDecreto

Legislativo Regional ÍI.o l312010/M, de 5 de agosto, alterado pelo Decreto

LegislativoRegionaln.o2/20llAvl,del0dejaneiro'cornon'o2doartigo5'odo

Decrçto Legistativo Regiona I n.' 27 l20a4lw, de 24 de agosto, alterado pelos Decretos

Legislativos Regionais n.o' 2612013/M, de29 de julho, 612015l}ú' de 13 de agosto e
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42-N2016/lVí, de 30 de dezembro, r-N2020lM, de 31 de janeiro, e com o n,o I do
artigo 5'" do Decreto-Lei n.o 167/2008, de 26 de agosto, na sua redação atual aplicado
à Região Autónoma da Madeira pelo Decreto Legisiatìvo Regional n.o I I/2014/M, de
20 de agosto, e nos termos da Resorução n,o 16g1202r, de 1g de março, o presente
Protocolo que se rege pelas cláusulas seguintes:

Cláusula Primeira

Objeto

l' O presente Protocolo tem por objeto a concessão de uma indemnização
compensatória à segunda outorgante, pela atribuição de rendas sociais e outros
apoios e pelos acréscimos de gastos e perdas no âmbito das missões de interesse
público confiadas pela Região Autónoma da Madeira, no domínio da habitação
com fins sociais e atividades conexas para o período compreendido entre janeiro
de 2021 e março de 2022.

2' A indemnização compensatória refere-se exclusivarnente às seguintes atividades e

enÇargos da segunda outorgante:

a) Apoios a título de rendas sociais;

b) Apoios sociais nas prestações do Programa de Recuperação de Imóveis
Degradados - PRID;

c) Apoios a fundo perdido a desempregados destinados ao pagamento de rendas e
prestações bancárias

3 ' A previsão dos valores associados à missão social e a necessidade dos
financiamentos está justifïcada nos Anexos I e II do presente protocolo, que deÌe
fazem parte integrante.
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CIáusula Segunda

Indemnização compensatória

l. A primeira outorgante obriga-se a pagar à segunda outorgante, uma indemnização

compensatória para as atividades e missões a que se refere a cláusula primeira, até

ao montante global de 3.500.000,00 € (três milhões e quinhentos mil euros), para

2021 e o primeiro trimestre de 2022.

2. A indemnização compensatória determinada no número anterior será paga do

seguinte modo:

a) No ano de 2021, o montante de 3.000.000,00 €, em quatro prestações iguais

de 750.000,00 €, nos meses de março, abril, jurho e outubro.

b) No ano de 2022, o montante de 500.000,00 €, numa única prestação, no mês

de janeiro.

3. Caso a execução financeira, confirmada nos termos da cláusula terceira, seja

inferior ao montante máximo da indemnização compensatória, esse passará a ser o

montante da mesma, fazendo-se os respetivos acertos.

Cláusula Terceira

ConÍirmação de dados e fiscalização

l, A segunda outorgante deverá confirmar, até 30 de abril de 2022 e até 30 de abril

de 2023, os gastos estimados e efetivamente realizados, em conformidade com os

relatórios e contas dos respetivos exercícios de 2021 e 2022, devidamente

certificados pelo respetivo Fiscal único.

2. O controlo das missões e atividades a que se refere o n." 2 da cláusula primeira ó

da competência da primeira outorgante, tendo a segunda outorgante a obrigação

de fornecer e prestar todas as informações económicas, financeiras, operacionais,

estatísticas ou outras, e de disponibilizar-se para a realização de inspeções de

confirmação dos elementos declarados.
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3. A primeira outorgante, tendo em vista a realização das ações previstas no número

anterior, poderá recorer aos serviços de qualquer outra entidade com

competências de inspeção no âmbito da Administração Pública Regional, ficando

a mesma obrigada ao deyer mútuo de cooperação.

Cláusula Quarta

Cabimento da despesa

I ' As verbas necessárias para o ano eçonómico de 2021 estão inscritas no orçamento

da Secretaria Regional de Inclusão Social e Cidadania, nas Classihcações

orgânicas 48 9 50 0l 04 e 48 0 0l 0l 00, Classificações funcionais 061 e 106,

Classificações económicas D.04.04.03.00.00, D.08.04.03.00.00 e

D.04.04.03.4w.40, Projeto 51181, Fonte 388, Programa 051, Medida 025,

Centros Financeiros M100804 e Ml00800, Compromissos n.'CY52105471 e n."

cY521,A5472.

2. As verbas necessárias para o ano económico de 2022 serão inscritas no respetivo

orçamento da Secretaria Regional de Inclusão Social e Cidadania.

Cláusula Quinta

Alteração e resolução

l. A alteração ou adaptação dos termos ou dos resultados previstos neste protocolo,

por qualquer um dos outorgantes, Garece de acordo escrito da outra parte.

2. Este Protocolo poderá ser modifrcado ou revisto por acordo das pafies,

nomeadamente na subsequência da confrrmação de dados a que se refere o n.o I da

cláusula terceira.

3. O não cumprimento, por uma das partes, das obrigações assumidas no ârnbito do

presente Protocolo, poderá dar origem à resolução do mesmo, por iniciativa da

outra parte.
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4. A resolução efetuar-se-á através da respetiva notificação ao outro contratante, por

carta registada com aviso de receção.

5. Sem prejuízo do disposto no n." 3 desta cláusula, em caso de incumprimento

injustificado pela segunda outorgante das obrigações assumidas no presente

Protocolo, fica a mesma obrigada a devolver, proporcionalmente ao grau de

incumprimento, o montante pecuniário recebido, acrescido de juros à taxa legal

em vigor, contados desde a data da perceção de cada prestação, ficando a mesma

desde logo impedida de receber qualquer outro apoio da Administração Púbtica

Regional enquanto essa situação não estiver regularizada.

Cláusula Sexta

Vigência

Sem prejuízo de eventual modificação ou revisão, por acordo entre as partes, o

presente Protocolo produz efeitos desde a data do visto do Tribunal de Contas e até

31 de março de2022, sem prejuízo das obrigações acessórias que devam perdurar

para além da cessação do contrato, nomeadamente a entrega de documentos, se for o

caso.

Elaborado em duplicado, depois de lido e achado conforme, vai pelas partes

outorgantes ser assinado e rubricado, destinando-se um exemplar a cada uma.
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sEGRtrÃRtA REGIoNAL DE tnctusÃo soctAl ! clDÃDANtA

Visado pela Decisão n.o

Funchal, aos lh dias do mês de março deZLZI. dasRMTC,!q lo4l?a4

D
Iãii..rfji,ì

0 7 A$ft, ?8?1
PELA REGIÃO AUI'ONOMA DA MADEIRA,

ENTE DO GOVERNO REGIONAL E DOS ASSUNTOS

PARLAMENTARES

t

(Pedro Amaro de Bettencourt Calado)

A SECRETÁ2A REGIONAL DE INCLUSÃO SOCIAL E CIDADANIA

(Augusta Ester Faria e Aguiar)

O PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA IHM _

INVESTIMENTOS ITA RA, EPERAM

(Bruno Miguel Camacho Pereira)

sËnvrÇo Do vtsTo
E tvl C, LU MENTOS DAfl DOS

. PAHA 0 COFRE DA SECçÃO REG|ONAL

SDV

luiz
Araújo Barros

w

Anexo:

Anexo I - Previsão do custo líquido anual da
DO Ï DE CONTAS DA MADEIHA

ssão social da IHM;
:., e_Ãfcqoq
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Anexo II - Finalidades e montantes de frnanciamento
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Pí.v$lo do c[úo lhuldo surl Ct ml]rlo r6tal da IHM

r. cusro toÍaL ÚqurDo AlruAt Í9IrMAm

r, coNcttsáo 0E APotoS Ao PAGATVTEÍ{Ío DEREilDAs E DE pRESÍAçoEs OE CtÊOtÍO À
H^ilÌAçIO

ConíoÍme o oecreto [egislãtivo Êe8ional n.113/2012/M, de 16 ds nwembro 
" 

domris
Íegulamentação ãplicóvel.

2. MSÍOOOTOGTA 0E OSÍEâMtÌíÁÇ{0 DAs pRESÌaçõEs Oo pRrD

O vrloÍ dr tÍõtrçlo a conriderrr é g nlgr lócnlro a cade momonto, ou rcla, o vtloí
da p.srtãção mrnrrl nec€$árla o reflbelto lnteÍôl dq çaptiãl dlrponlblll.üdo .or
brneiclári03 do Prog.ma ds RecuperóçãÒ de lmóvetr DeEròdõdoÍ (pRtDl.

r. MEÍOOO|OCtt DE O€TERMIilAC.{O 0A5 FEÌiOAS SOCtAtS

O vnioÍ da randa à conslderoí É o valer d€ meÍcade s stda momento, ou 5€jà, aquch
gue íÊiultàr dos contÍalo5 de aÍícndôm€nto com os pÍopÍietárl0r doJ fotos aístos à

hâbitação roctrl,
Ílo CôJo dor nrtor propílËd6dê dà tHM ou sob adminiíÍação de5Ìà entkhde, Êm
!ubrlÌtulçlo do vtloÍ de mêícrdo, rÊíá cakuhda uma Íendã que 0ÍBrrupõc t
rEupcr!çtodo píeço de vend! léoico íh.t) com umr tüa de dcrconÌo de meÍcldo
paÍã um hoílronte temporal de 50 ano3, toquê ácrêtcrm os êncsSoi de 8egão ê de
cOnJeruaçlo !o lonto do tempo d€ acoído com , ieEuinte tó.muht

RTrAer+15tíâCl+st(AO
Em que:

RT. Íenda técnica
AC, .mcnirlídrde constlrtg deteÍminrdr em funçto do pÍ€ço tÉslco,
conCdeÍandq emr tèxr de datconto/alualhação de merçado para

o mrÌufldede em causr,
159(ÁO . 6astc dc conrervâçâo e mênutenção
5t6 AO .Grstoi de teÍão e rdminlitÍrção

Ap{rro5lATrvíoAoE5 E casros oE Ífioo!É HÂEtrActotlA! coM ffirr soctAl5

A ílnancEr Foí cí! prorfiolo: 3 000 000,00 Í

lnrcrhonoorçrrn nloprn1021 t500000,00(

1t2,00 €Apolo Clmêt

9meÍícíárioe apoiD rendl
Beneílclário3 apolo píestâção bancÉíir:

Ìotal de bencfÌcláílor

t52

, 14{t

30t

Ar pruírçõcr tochlÍ rto ralculadai em funçto da compostdo e
rcndlmêntô5 do atr.gado hmiliâr. A iôdcmni!âção c0mp6lttóíiâ
lurllÍÌp{c smprr guc q vrlor a faruror aos bencnçlárlor íor

DiÍeÍenclât eDÚa a pr€stâçàô técnic. e
C/mè5

4n

52,00 e

Totâl de beneícláÍlot

A Íendi É r ítndâ dË marodo põÍa or íô8os arrendados aog
píopÍlêlárlo5, Por! or fot6 píopílcdòde ou rob tõtlo dr tHM, r
Ítnda é calculadà com base no pÍeço técnÍcq cuiô valor reÍlête o
nÍvêl dc confodô, ertado de concru!çlo r Hrdc do fop em
funçto dâ sur lo€lllt.çao c qulld.dÉ .mbbnbl, Jeodo, psrtDrto,
uma avall3çIo de Ín€íredo do imóvê|.
Nos casor cm qur rcndã é ôvallade, âplicm'se sllaÍi8 dr
fi.rfldo, rlturçto que ie compÍova pelo seu nÍvêl dr aproximrçfo
às Íêndsr pÍrti(àdai p?loi píoprletiÍio' à lHM, pâÍe io6o3 de
tcmclhrnta qurlldrdc e localirôção,

lr rcndrr sbk rão cìlcoltdas eÍn funçto da conporlçãc c
rlndlmcntos do ãgíetado íãmlllar. Â lndemolração cgmp8Natdria
iuíiffct-re iempre que o vrlor a Íaturar aos i{ìquilinos íoÍ lnÍpÍlor
ro v.lgt lérrko ou ao ytlordc mÊr€do.

N.l de rnquilins

Dlíarençi.l entre r rmdr tdcnio ou de
mÊÌddô. r rênd, Ìõ.trt €/mès

4269

225,00 €

PEEVttÕE5

ll toz J16,00 c

r?6 168 00 {

tgt Éía,0íÌ {

ll 926 300,00 a

CUÍO Ã'{UAL
EÍIMADO
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Flnrlid!atêt a montlntrt d€ llnanchmlnto

foisl

I 515 @0,00

367 500,0c

I 126 650,00

290 000,00

3 299 150,0c

2m 850,0c

200 850,0c

!tíro0ü,m

2022

32s 0@,(p

70 000,0c

50 000,00

35 000,rx)

{8{t 0m,0t

z0 m0.00

20mo,íx

50oqxr,Íio

20zl

L90 000,00

297 500,00

I 076 650,0€

255 000,00

z Elg 150,00

180 850,00

rrc t50.m

3 000 mo,m

Flntlldrd.t

Programr dc arrendameoto pôÍa súbartêôdtmento

de àoolo ô derempÍetados

Degpesrs com ô testão,@
IqE!!aclonâl

despestr de erploÍação

lnverÌlmentgs no ptíque automôvel, lnÍormátlco, etc,

Ruôrka

04.04,03

04,04.03

04.04.03

04.04.03

08,04.03

SRtC

Prulcto

5U81

51r81

5rt8r

fTJNCIONAMENTO

Sultotrl d! dltprjat coÍícnng a

5118r

Subtotrl de dtrDcatr dc clÍft.| â

Tot l Ílnrndrdrr I fln.mllÍcrtô grotocolo d, lnd.mnha5lG, compún .tótltt


