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RrctÃo euróuouA DA MADETRA

COVERNO RECIONAL

SECRETARIÂ RECIONAL DE ËQUIPAMENTOS E INFRAESTRU-I'UR^S

pRorocoto ENTRE R nrclÃo RuróruouA DA MADETRA, ATRRVÉs DA

SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS E A IHM -
INVESTIMENTOS HABITACIONAIS DA MADEIRA, EPERAM

Considerando gue a implementação dos programãs e investlmentos no setor da habitação

com fins sociais, na Região Autónoma da Madeira, designadamente a promoção direta ou

aquisição de fogos para arrendamento social e o apoio ao arrendamento e à aquisição de casa

própria, compete à IHM lnvestimentos Habitacionais da Madeira, EPERAM, adiante

abrevladamente dêsignada por tHM, EpERAM;

Considerando que ao abrigo do n.t 2 do artlgo 5.e do Decreto Legislativo Regional n.e

27/ZAO4|M, de 24 de agosto, alterado pelos Decretos Legislativos Regionais n.os 26/ZOLglM, de 29

de julho. 6/2075/M, de 13 de agosto, 4z-Alzo16/M, de 30 de dezembro e t-A/zozo/M, de 31 de

janeiro, tendo em conta as missões de interesse público e especiais obrigações de serviço público,

no âmbito da gestão de progrêmas habitaclonais com fins sociais e atividades conexas

desenvoÍvidas pela lHM, EPERAM, poderão ser-lhe atribuídas designadamente subsídios, apolos

fìnanceiros e indemnizações compensatórias;

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

cometidas à lHM, EPERAM, pâra os exercÍcios económlcos de2922eZAZ3, não serão, suficientes
para cobrir e satisfazer os custos a elas associados, tornando-se necessário atribuir um apoio

financeiro sob a forma de indemnízação compensatória, de subsídios à exploração e de subsÍdios

ao investimento;

considerando que aqueles prograrnas e lnvestlmentos têm enquadramento no plano de
lnvestimentos e Despesas de Desenvolvimento da Região Autónoma da Madeira, e no orçamento
para 2472, daquela entidade pública empresarial;

Considerando assim que se afigura necessárlo apoiar â lHM, EPERAM nos encargos
decorrentes da execução do seu plano de atividades e investimentos.

Ao abrigo do disposto nos artigos 34.e e 44.e do Decreto Legislativo Regional n.e 2g-
A/zg2t/lvl, de 30 de dezembro, que aprova o orçamento da Região Autónoma da Madeira pãra
2Q22, em conjugação com o n.e 3 do artigo 46.g do Decreto Legislativo Regional n.s 15/202L/M, de

R.
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SECIìETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURÂS

30 de junho, e o n.e 2 do artigo 5.e do Dêcreto legislativo Regional n.e 77/20A41M, de 24 de

agosto, alterado pelos Decretos Legislativos Regionais n.ss 26/ZOL3/M, de 29 de julho, 6/2O15/M,

de L3 de agosto, 42-A/?O16/M, de 30 de dezembro e 1-A/2O20/M, de 31 de janeiro, e nos termos

da Resolução n,s 272/2022, de 26 de abril, é celebrado o presente protocolo entre a Regíão

Autónoma da Madeira, representada pelo Secretário Regional das Finanças, Rogério de Andrade

Gouveia, e pelo Secretário Regional de Equipamentos e lnfraestruturas, João Pedro Castro Fino,

adiante deslgnada primeira outorgantê, e a IHM - lnvestimentos Habitacionais da Madeira,

EPERAM (lHM, EPERAM), registada na Conservatória do Registo Comercial do tunchal sob o n.e

único de matrícula e de pessoa coletiva 511035365, representada neste ato pelo Presidente do

Conselho de Adminlstração, João Pedro Pereira e Sousa, com suficiência de poderes que lhe foram

delegados por deliberação de 10 de novembro de 2021 daquele Conselho de Administração,

adiante designada segunda outorgante, gue se rege pelas cláusulas seguintes:

cúUsULA PRIMEIRA

(objetol

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 flns soclais e atividades conexas para o período

compreendido entre abril de 2022 e março de 2023.

2. A indemnização compensatória refere-se exclusivamente às seguintes atividades e encargos da

segunda outorgante:

a) Apolos a título de rendas sociais;

b) 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

justifìcada nos ânexos I e ll do presente protocolo, que dele fazem parte integrante.

l-t
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cúusuu sEGUNDA

(lndemnização compensatória e subsÍdios)

I ' A primeira outorgante obriga-se a pâgar à segunda outorgante, uma indemnização

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

ínontante máximo de 3.500.000,00 € (três mílhões e quinhentos mil euros), para o período

cornpreendido entre abrilde 2022 e março de 2023.

2. A lndemnização compensatória determinada no número anterior será paga do seguinte modo:

a) No ano de 2022, ató ao valor global máximo de 2.500.000,00 €, em três prestações de

900.000,00€, 900.000,00€ e 700.000,00€, nos meses de abril, julho e outubro,

respetivamente.

b) No ano de 2023, até ao valor global máximo de 1.000.000,00 €, numa únlca prestação,

no mês de janeiro.

3' Caso a execução flnanceira, confirrnada nos termos da cláusula terceira, seja lnferior ao

montante máximo da indemnização compensatória, esse passará a ser o montante da mesma,

fazendo-se os respetivos acertos.

cúUsUIÁ TËRCEIRA

(Conflrmação de dados e fiscalização)

l. A segunda outorgante deverá confirmar, até 30 de abril de 2o23 e até 30 de abrilde 2024, os

gastos estimados e eÍetivamente realizados, em conformidade com os relatórios e contas dos

respetivos exercícios de 2022 e 2023, devidamente certificados pelo respetlvo Fiscal único.
2. O controlo das missões e atlvidades a gue se refere o n.e 2 da cláusula prÍmeira é da

competência {a primeira outorgante, tendo a segunda outorgante a obrigação de fornecer e

prestar todas as informações econórnicas, financeiras, operacionais, estatísticas ou outras, e

de disponibilizar-se para a realização de inspeções de confirmação dos elementos declarados.

3' A primeira outorgante, tendo em vista a realização das ações previstas no número anterior,
poderá recorrer aos serviços de qualquer outra entidade com competências de inspeção no

R.
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âmbito da Administração Pública Regional, ficando a mesma obrigada ao dever mútuo de

cooperação.

cúusuLq QUARTA

(Dotação orçamental)

l. As verbas necessárías para o ano econórnico de 2022 estão inscritas no orçamento da

Secretaria Regional de Equipamentos e lnfraestruturas, na Secretaria 52, Capítulo 01, Divisão

01, Subdivisão 00, Classificação Económica D,04.04.03.AW.00, Atividade 260, programa 41,

Medida 036, Área Funcional 062, Fonte de Financlamento 388 e na Secretaria 52, Capítulo 50,

Divisão 01, Subdivisão 09, Classificação Económica D.04,04.03.00,00 e D.08.04.03.00.00,

Projeto PIDDAR n.e 51181 - "lnvestimentos e Atividades de índole Habitacional com Fins

Sociais", Programa 51, Medida 025, Área Funcional 061, Fonte de Flnanciamento 3gg,

Compromisso CY52208 577 e Cy52208578.

2. As verbas necessárias para o ano económico de 2023 serão inscritâs na respetiva proposta de

orçâmento da secretaria Regional de Equipamentos e lnfraestruturas.

cúUSULA QUINTA

(Alteração ou revisão do protocolo)

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

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

2, Este protocolo poderá ser modificado ou revisto por acordo das partes, nomeadamente na

subsequência da confirmação de dados a que se refere o n.e 1 da cláusula terceira.

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

protocolo, poderá dar origem à resolução do mesmo, por iniciativa da outra parte.

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.e 3 desta cláusula, em caso de incumprimento justificado pela

segunda outorgante das obrigações assumidas no presente protocolo, fica a mesma obrigada a

devolver, proporcionalmente ao grau de incumprimento, o montante pecuniário recebido,
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acrescido dejuros à taxa legal em vigor, contedos desde a data da perceção de cada prestação,

Íicando a mesma desde logo impedida de receber qualquer outro apoio da Admlnistração

Públíca Re6ional enguanto essa situação não estiver regularizada.

cúusuu SEXTA

(Resolução do protocolo)

l. O incumprimento, por uma das partes, das obrigações assumidas no âmbito do presente

protocolo, poderá dar origem à resolução do mesmo por iniciativa da outra parte.

2. A resolução efetuar-se-á através da respetlva notifícação à outra outorgante, por carta

registada, com aviso de receção.

3. Sem prejuízo do dlsposto no número l desta cláusula, em caso de incumprimento injustíficado

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 vigoí, contados desde a data da receção de cada

prestação, ficando a mesma desde lo6o impedida de receber qualquer outro apoio da

Administração Pública Regional enquanto essa situação não estiver regularizada.

cúusurA sÉrrMs

(Período de vlgêncial

Sem prejuízo de eventual rnodificação ou revlsão, por ãcordo entre as pârtes, o presente

protocolo produz efeitos desde a data do visto do Tribunal de Contas e até 31 de março de 2023,

sem preiuízo das obrigações assessórias gue devam perdurar para além da cessação do contrato,

nomeadamente a entrega de documentos, se for o caso.

Êste protocolo é feito em dois exemplares que são assinados e rubricados pelos outorgântes,
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REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRÁ
GOYERNO REGIONAL

SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRÁESTRUTUR-AS

TRIBU
sÉcçÁo

Funchal, aos 27 dias do mês de abril de 2022

PrimeiroOutorgante, j).

sËnvlÇo Do vlsïo

- PARA O COFRE DA SECçAO REGIONAL

NAL oe C0NïAS
REGIONÂL DA MÂDEIRA

r\ n (,>.

I 6 },lAl0 2022 1il8

Uffin 
'fJ.-ïI . .

-,sÌi/ ;;-rry'*rtruI
pem REcrÃo auróruouA DA MADEIRA,

o secnErÁnro REGIoNAL DAs FTNANçAs

o de Andrade Gouveia)

o secRerÁRro REGToNAL DÊ EeutpAMENTos E tNFRAESTRUTURAs

(João Ped Castro Fino)

Segundo Outorgante,

o PRËSIDENTE Do coNsÊLHo DE ADMrNrsrnnçÃo DA tHM - lNVEslMENTos HABtrActoNAts DA

MADEIRA, EPERAM

(João Pedro Pereira e Sousa)

Anexo:

Anexo l- Prevlsão do custo líquido anualda missão socialda IHM

I
t

Anexo ll - Finalidades e montantes de financi

DO Ï DE CONTAS DA MADEIRA: e--*:.'*irtít{:.
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