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PROTOCOLO

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 arrendamento 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, não obstante as medidas já tomadas pelo Governo Regional no

combate à pandemia originada pela doença COVID-19, continua a ser necessário

adotar outras medidas que ajudem os diversos setores da sociedade a prosseguir na

sua retoma à vida normal;

Considerando o impacto que a situação acima descrita continua a causar no

quotidiano das pessoas e das empresas, sobretudo a nível económico, não thes

permitindo na maioria dos casos dar cumprimento atempado a obrigações da mais

variada ordem, em especial financeira;

Considerando que, nesse sentido, ao abrigo das alíneas a) e b) do artigo 41.o do

Decreto Legislativo Regional n.o I8120201l:,|i4, de 31 de dezembro, que aprova o

Orçamento da Região Autónoma da Madeira para 2021, e da Resolução n.o 5912021,

de 25 de janeiro, o Governo Regional isentou o pagamento de rendas habitacionais ou

não habitacionais, prestações de empréstimos, canons superficiários habitacionais ou

não habitacionais, ou outros montantes, devidos à IHM - Investimentos Habitacionais

da Madeira, EPERAM, bem como suspendeu a cobrança dos planos de pagamento ou

v



5 E R

REGIÃO AUTONOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL

SECRETARIA REGIONAL DE INCLUSÃO SOCIAL E CIDADÂNIA

acordos de regularização de dívida de rendas, ou outras prestações regulares, no

período compreendido de I de janeiro de 2021 a 30 de junho de 2021;

Considerando que deste modo tais valores deixarão de ser cobrados, constituindo

receitas próprias daquela entidade pública empresarial, essenciais ao seu

funcionamento, o qual sem a disponibilidade das mesmas fica irremediavelmente

comprometiclo;

Considerando guê, ao abrigo da alínea a) do n.o I do artigo 39.o do Decreto

Legislativo Regional n.o 18120201lú, de 31 de dezembro, que aprova o Orçamento da

Região Autónoma da Madeira para 2021, poderão ser atribuídos a entidades do setor

empresarial da Região, apoios para financiamento do défice de exploração,

constituído ou agravado pelo impacto negativo na liquidez em virtude da quebra de

receitas ou do aumento das suas despesas, resultantes de forma direta, necessária e

involuntária dos efeitos decorrentes da pandemia da doença COVID-19.

Assim, entre,

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

Governo Regional e dos Assuntos Parlamentares, Pedro Miguel Amaro de

Bettencourt Calado, e pela Secretária Regional de Inclusão Social e Cidadania,

Augusta Ester Faria de Aguiar, adiante designada primeira outorgante

E

A IHM Investimentos Habitacionais da Madeira, EPERAM, registada na

Conservatória do Registo Comercial do Funchal sob o n.o único de matrícula e de

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

Administração, Bruno Miguel Camacho Pereira, com suficiência de poderes que the
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foram delegados por Deliberação de 15 de novembro de 2019 daquele Conselho de

Administ ração, adiante designada segunda outorgante,

Ao abrigo do disposto nos artigos 33.o, 39.o e 44.o do Decreto Legislativo Regional

n." 18120201};4, de 31 de dezembro, que aprova o Orçamento da Região Autónoma da

Madeira para 2021, conjugados com o n.o 1 do artigo 3 1.o do Decreto Legislativo

Regional n.o 1312010/M, de 5 de agosto, alterado pelo Decreto Legislativo Regional

n.o 212011/M, de 10 de janeiro, o r.o 2 do artigo 5.o do Decreto Legislativo Regional

n." 27120041l;4, de 24 de agosto, alterado pelos Decretos Legislativos Regionais n.o'

26120131lNi4., de 29 de julho, 612015/M, de 13 de agosto, 42-N20l6lM, de 30 de

dezembro e I-N202044, de 31 de janeiro, e o n.o I do artigo 5.o do Decreto-Lei n.o

16712008, de 26 de agosto, na sua redação atuaI, aplicado à Região Autónoma da

Madeira, pelo Decreto Legislativo Regional n.o 1ll20l4lM, de 20 de agosto, e nos

termos da Resolução n.o 14812021, de 4 de março, é celebrado o presente Protocolo

que se rege pelas cláusulas seguintes:

Cláusula Primeira

Objeto

O presente Protocolo tem por objeto a concessão de uma indemnização

compensatória à segunda outorgante, devida pela não cobrança de valores, no período

compreendido de 1 de janeiro de 202I a 30 de juúo de 2021, em resultado das

isenções e suspensões determinadas no n.o 1 da Resolução n.' 5912021, de 25 de

janeiro, obstando-se assim a que a referida segunda outorgante fique sem receitas

próprias para fazer face aos custos inerentes ao seu normal funcionamento.
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Cláusula Segunda

Indemnização compensatória

1. A primeira outorgante obriga-se a pagar à segunda outorgante, pela perda de

receita e paru fazer face aos custos inerentes ao seu normal funcionamento, uma

indemnização compensatória ate ao montante global de 2.850.000,00 € (dois

milhões, oitocentos e cinquenta mil euros).

2. A indemnização compensatória referida no número anterior será paga no ano de

202r.

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

inferior ao montante máximo da indemnização compensatória definida no n.o 1

desta cláusula, esse passarâ a ser o montante da comparticipação, fazendo-se os

respetivos acertos.

Cláusula Terceira

Confirmação de dados e fiscalização

1. A segunda outorgante deverá apresentar, até 30 de setembro de 2021, um relatório

da perda de receitas resultante das isenções referidas na cláusula primeira.

2. O controlo das missões e atividades é 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 arealização de inspeções de confirmação dos elementos declarados.

3. A primeira outorgante, tendo em vista arealização das ações previstas no número

anterior, poderá recoffer aos serviços de qualquer outra entidade com

competências de inspeção no âmbito da Administração Pública Regional, ficando

a mesma obrigada ao dever mútuo de cooperação.
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Cláusula Quarta

Cabimento da despesa

As verbas necessárias para o ano económico de 2021 estão inscritas no orçamento da

Secretaria Regional de Inclusão Social e Cidadania, na Classificação orgânica 48 0 0l

0l 00, Classificação funcional 106, Classificação económica D.04.04.03.AW.40,

Fonte Tl2,Programa 057, Medida034, Centro Financeiro M100800, Compromisso

n.o CY52104654.

Cláusula Quinta

Alteração e resolução

1. 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.o 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.o 3 desta cláusula, em caso de incumprimento

injustificado pela segunda outorgante das obrigações assumidas no presente

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

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

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

desde logo impedida de receber qualquer outro apoio da Administração Pública

Regional enquanto essa situação não estiver regularizada.
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Cláusula Sexta

Vigência

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

presente Protocolo produz efeitos desde a daÍa da sua assinatura e ate 30 de juúo de

202I, sem prejuízo das obrigações acessórias que devam perdurar para além da

cessação do Protocolo, nomeadamente a entrega de documentos, se for o caso.

Considerando os motivos e objeto do presente protocolo bem como a natureza das

partes outorgantes, está o mesmo isento de fiscalização prévia e vai ser enviado à

Secção Regional da Madeira do Tribunal de Contas para conhecimento, no prazo de

30 dias a contar da data da sua assinatura, conforme o disposto no artigo 6.o da Lei n."

l-A12020, de 19 de março, na sua redação atual.

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

outorgantes ser assinado e rubricado, destinando-se um exemplar a cada uma.

Funchal, aosf 0 dias do mês de março de 2021

PELA REGIÃO AUTONOMA DA MADEIRA,

O VICE.PRESIDENTE DO GOVERNO REGIONAL E DOS ASSI-INTOS

PARLAMENTARES
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A SECRETÁruA REGIONAL DE NCTUSÃO SOCIAL E CIDADANIA

(Augusta Ester Farta de Aguiar)

O PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA IHM -
INVE STIMENTOS HABITACI DA MADEIRA, EPERAM

(Bruno Miguel Carnacho Pereira)
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