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ATA N° 100
----------Aos doze di as do mês de Março de dois mil e catorze, no edifíc io dos Paços do Concelho, sito
na Praça da República e na sa la destinada ao efeito, reuniram o Conselho de Admini stração da VISEU
N OVO - SRU, S.A., com a presença dos seguintes elementos, António Joaquim Almeida

Hendques, res idente na Rua Tenente Coronel Silva Simões em V iseu, como Pres idente do Co nselho
de Admini stração e representante do Município de Vi seu, Jorge Amável da Silva Quintela, res idente
na Rua Rio Torto nO 97 no Porto, como Voga l e representante do Instituto da Habitação e da
Reabilitação U rbana IP e Fernando Neves Marques, res idente na Travessa da Rua da Pedre ira, lote
92, Bairro de Santa Eul ália, Repeses em Viseu, como Voga l Executivo e representante do Muni cípio
de Vi seu, para procederem à presente reunião com a seguinte Ordem de Trabalhos:
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ARRENDAMENTO DO AP ART AMENTO TI DA CALÇADA DA VIGIA
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ARRENDAMENTO DO APARTAMENTO TI DUPLEX DA RUA ESCURA 17
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RECONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO MUNICIPAL NA RUA DIREITA 285-287:
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32-

EMPREITADA DE CONSERVAÇÃO E RESTAURO DOS PAVIMENTOS DOS
LARGOS DA MISERICÓRDIA E DO PINTOR GATA E DA RUA TRÁS DO
COLÉGIO EM VISEU: PEDIDO DE VISTORIA NO ÂMBITO DO REGIME
EXCECIONAL E TRANSITÓRIO DE LIBERAÇÃO DAS CAUÇÕES NAS OBRAS
PÚBLICAS (DL 190/2012 DE 22/08)

33-

NEWSLETTER DA VISEU NOVO SRU - NOVA IMAGEM

34-

PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO -

NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO

DO

PATRIMÓNIO
35-

PRÓXIMA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ABERTURA - Verificada a existência de quórum , foi pelo Senhor Presidente dado início à reuni ão,
quando er31n nove horas. --------------------------------------------------------------------------------------------

1-

INFORMAÇÕES

a) O Conselho de Administração tomou conhecimento que se solicitou junto da CMV, a li gação
efetiva da Casa do Miradouro à rede informática da CMV (através da fibra ótica já instalada), no
sentido de se conseguir aceder ao programa municipal SPO, tendo também em consideração qu e um
dos elementos da equipa técnica da SRU constitui o grupo de trabalho SIG, havendo vantagens
imed iatas nessa I igação. ---------------------------------------------------------------------------------------------b) O Conselho de Administração foi informado, que a Paula Cunha, Economi sta da SRU, encontra-se
de li cença de maternidade desde o dia 27/02/201 4 até 27/07/201 4, pelo que nesse espaço de tempo, a
Adriana Lopes (Assistente Técnica) assegurará palte das suas competências. ------------------------------c) O Conselho de Admini stração deliberou publicar on-line no site da Viseu Novo, as Atas das
reun iões do Conselho de Ad m in istração. -------------------------------------------------------------------------d) O C.A. foi informado, que no seguimento das várias reuni ões entre o Admini strador Executivo e o
BPI, prevê-se a rea li zação de um colóquio sobre o programa "JESSICA" em princípios de Abril, tendo
decidido que esse co lóqu io será enquadrado numa ação mais abrangente, envolvendo também a CGD,
e articu lando com o N.I.C. da CMV. ------------------------------------------------------------------------------e) No seguimento das últimas reuniões do CA, a Ad mini stração deliberou autori zar o desenvolvimento
do processo com vista à futura concessão para hostel do edifício municipal na Rua do Comércio 94 . --f) Na sequência da Informação nO 55.SRU/20 14, referente à poss ibilidade de instalação de
Dispositivos publicitários/informativos na Praça 2 de Ma io, o Conselho de Admini stração deliberou
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autorizar o desenvo lvimento do procedimento para aqui sição dos referid os bens, após contacto aos
diversos arrendatári os da plataforma inferior da Praça . ---------------------------------------------------------
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DE

ADMINISTRAÇÃO
Foi deliberado aprovar a Ata da reunião do dia 4 de Fevereiro de 2014. -------------------------------------

3- FUNDO DE CAIXA PERMANENTE

o Conse lho de Admini stração deliberou aprovar as despesas do Fundo de Caixa Permanente,
conforme li stagem que se anexa (ver mapa de cai xa). ----------------------------------------------------------

4- TOLERÂNCIA DE PONTO NO CARNAVAL
Tendo em conta o Despacho nO024/P de 24/02/201 4, através do qu al o Pres idente da Câmara
Municipal de Vi seu concede tolerância de ponto aos colaboradores da Câ mara M unic ipal e Serviços
M unicipalizado s, na terça-feira do dia 4 de Março, o Conselho de Admini stração de liberou ratificar a
dec isão do Senhor Pres idente ao conceder tolerância de ponto em moldes id ênti cos ao s funcionários da
V iseu Novo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

5- ARRENDAMENTO DO APARTAMENTO TI DA CALÇADA DA VIGIA
No seguimento das diversas propostas apresentadas para arrendamento do apartamento T I disponível
no edif íc io da Calçada da Vigia, após um período de seleção, deliberou o Conselho de Administração
arrendar a habitação à Sra. D . Márc ia Figueiredo Vieira Leite pelo valor de 275€/mês. ------------------O contrato será efetuado pelo prazo de 2 ano s, tendo o Conselho de Admini stração aprovado a minuta
do Contrato de Arrend amento a celebrar. -------------------------------------------------------------------------

6- ARRENDAMENTO DO APARTAMENTO TI DUPLEX DA RUA ESCURA 17
No seguimento das diversas propostas apresentadas para arrend amento do apartamento T I di sponível
no edi fício da Rua Escura 17, após um período de seleção, deliberou o Conselho de Admini stração
arrendar a habitação ao Sr. D . José Filipe Dias pelo va lor de 25 0€/mês . -------------------------------------
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o contrato será efetuado pelo prazo de 2 anos, tendo o Conselho de Administração aprovado a minuta
do Contrato de Arrendamento a celebrar. -------------------------------------------------------------------------

7- RECONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO MUNICIPAL NA RUA DIREITA 285-287: PROPOSTA

DE ADENDA AO CONTRATO-PROGRAMA
Inf. 39.SRU/2014: Após conclusão dos Projetos relativos ao ed ifício municipal situado na Rua
Direita 285-287, foi celebrado a 16 de Janeiro de 2014 um Contrato-Programa entre a SRU e a CMV,
através do qual a VISEU NOVO foi autorizada a lançar o Concurso Público com vista à empreitada de
reab iIitação do referido imóvel. ------------------------------------------------------------------------------------Por lapso destes Serviços, verificou-se que o va lor considerado para efeitos de financiamento
no Contrato-Programa é o relativo à " prev isão" de despesas com esta empreitada durante o ano de
2014 (no Orçamento da SRU e nas GOP da CMV), num valor global de 176.550€ + IV A. --------------Contudo, em bom rigor, o valor a considerar no CP deverá ser o prev isto como preço base do
Concurso Público, isto é, 283 .500€ + IV A (em detrimento dos 176.550€) . ---------------------------------O edifício foi inserido na candidatura ao programa "Reabilitar para Arrendar", a qual foi
oportunamente aceite pelo IHRU IP; devendo a respetiva empreitada de reabilitação ser lançada até
inícios de Abril de 20 14. --------------------------------------------------------------------------------------------Face ao exposto, o Conselho de Administração deliberou propor a celebração de uma Adenda
ao Contrato-Programa celebrado com a CMV, prevendo-se uma alteração ao valor compromissado. --A Cláusula 9. a do contrato-programa passaria a ter a seguinte redação: ----------------------------"O financiamento far-se-á ao abrigo de uma transferência financeira, no valor estimado de 283.500€
(duzentos e oitenta e três mil e quinhentos euros), IV A não incluído, a adequa r em função do valor da
adjudicação e da conta final , como contrapartida das obrigações assumidas." ------------------------------Importa referir que sem a aprovação dessa Adenda, a SRU não pode ser ressarcida das
despesas efetuadas com os diversos projetos. ---------------------------------------------------------------------

8- ADJUDICAÇÃO DOS PROJETOS DE ESPECIALIDADES: EXECUÇÃO - EDIFÍCIO NA
RUA DIREITA 91-97
1nf. 37.SRU/2014: Após elaboração dos diversos Projetos para os edifícios propriedade da
Viseu Novo situados na Rua Direita nO91 -97, foi entend ido pela Administração que se procederia à
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respetiva reco nstrução, apenas após a venda das frações do edifício na Calçada da Vigia, optando-se
por es perar a conclusão da amortização do empréstimo concedido pe lo IHRU. ----------------------------Co ntudo, os doi s edifícios foram incluídos na candidatura ao programa "Reabilitar para
Arrendar", pelo que a respetiva empreitada deverá arra ncar ainda no decorrer de 201 4, no seguimento
da ass inatura do Contrato de Financiamento com o IHRU IP em Dezembro de 201 3. --------------------Refira-se qu e em Agosto de 2011 , foram adjudicados os Projetos de Es pecialidades
(Fundações e Estruturas, Águas e Esgotos, Pluviais, Acústica e Segurança contra incêndios) à empresa
CUREI, pelo va lor de 2.950€ (+ IV A) . Contudo, apenas foram adjudicadas as Especialidades para
efeitos de Licenciamento (conforme se pode verificar pe la proposta). ---------------------------------------Em Dezembro de 2013 , foram adjudicados à mesma empresa, os Projetos da s Especialidades
em fa lta, designadamente Co mportamento Térmico e Instalações, Equipamento e Sistemas de
Aquecimento Central, por 950€ (+ IV A) . ------------------------------------------------------------------------Nesse sentido, para que se conclua todo o processo para lançamento do Concurso Público de
empreitada, torna-se fundamenta l executar os Projetos de Execução das Especialidades. ----------------Para tal, e no seguimento da execução dos Projetos para o edifício, foi contactada a empresa
"Curbi Lda", na pessoa do Sr. Eng. Sérgio Rolo, o qual apresentou, após ne gociação, uma proposta de
honorários no valor de 750,OO€ (acrescido de IV A à taxa em v igor) - Rei" : SR.077.11 de 05/02/201 4.
O prazo de execução para a entrega dos Projetos é de duas semanas. ------------------------------Os serviços prestados pressupõem a execução de Pormenorização para as diversas
Especialidades, Condições Técnicas Especiais, Orçamentos e Mapas de Quantidades. -------------------Face à dimensão dos trabalhos e urgência na sua execução, o Conselho de Administração
deliberou autorizar a realização da despesa, sendo efetuado através de um AJUSTE DIRETO ao SI'.
Eng. Sérgio Rolo da em presa "Curbi", de acordo com o exposto no alto 128 0 do DL 18/2008 de 29/01
(Regi me Sim p Iifi cado ). ----------------------------------------------------------------------------------------------

9- PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE CARPINTARIAS PARA O EDIFÍOO "CASA DO
MIRADOURO"
Inf. 38.SRU/2 014 : Aquando da reabilitação do edifíc io municipal "Casa do M iradouro", fo i
previamente definida a utilização de cada compaltimento do imóvel. Refira-se que parte do ed ifíc io é
utilizado pela V iseu Novo enquanto sede da empresa, sendo a outra parte ocupada pela "Exposição de
A rq ueologia Dr . José Coelho" . -------------------------------------------------------------------------------------
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Com a tomada de posse da nova Ad mini stração, em finais de Novem bro de 201 3, verificou-se
que a sa la anteriormente afeta a "Sala de Reuniões" (no piso térreo) teria que ser convertida numa sala
de trabalho, para utilização permanente do Admini strador Executivo . ---------------------------------------Por outro lado, sendo imperativa a ex istência de uma sala de reu niões no ed ifíc io, cons iderouse haver um úni co espaço no piso térreo do ed ifíc io, para alocar a tal utili zação. --------------------------Contudo para que tal seja possível, será necessá ria a instalação de uma porta no sentido de
separar o co mpartimento do Acervo da Coleção Dl'. Jo sé Coelho, ass im como adaptar uma das portas
exteriores do ed ifício, no sentido de permitir a entrada de luz direta (uma vez que atua lmente são
co n1 p IetalTI en te opacas). ---------------------------------------------------------------------------------------------Importa referir que este compmtimento tem aquecimento e iluminação específica, o que de
alguma forma ga rantirá a dignidade do espaço enquanto sala de reuniões . ----------------------------------Ex iste um Contrato-Programa entre a Viseu Novo e a CMV, com vista ao equipamento da
Casa do Miradouro, apresentando atualmente um sa ldo de 5 .890,06€ (1.05164/201 2). -------------------Nesse sentido, foi solicitado um orçamento a uma empresa de carpintarias, para a
exec ução/adaptação das duas pOltas. A empresa "José Soares de Sousa & F ilhos Lda." apresentou um
orçamento de 575 ,OO€ (+ IV A) . ------------------------------------------------------------------------------------Face ao reduzido va lor em causa e estando o mesmo dentro dos valores de mercado, o
Conselho de Administração deliberou autorizar a realização da despesa, sendo efetuada através de um

AJUSTE DIRETO à empresa referida, pelo va lor global de 575€ (acresc ido de IV A), de acordo com
o exposto no art. 128 0 do DL 18/2008 de 29/01 (Regime Simplificado). ------------------------------------Esta despesa será posteriormente imputada ao Município de Viseu, de acordo com o ContratoPrograma opoltunamente aprovado. -------------------------------------------------------------------------------

10- PROPOSTA DE REGULAMENTO DE CONDOMÍNIO PARA O EDIFÍCIO NA RUA
ESCURA 11-17
Inf. 40 .SRU/20 14: Na sequência da reabilitação do imóvel propriedade da Viseu Novo SRU
situado na Rua Escura 11-17 e após a sua constituição em Regime de Propriedade Horizonta l
(Escritura notarial de 10/0 1/20 13), torna-se obrigatória a constituição do Condomínio e respetivo
Regu lan1 en to. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Nesse sentido, o Conselho de Administração deliberou aprovar a proposta de Regulamento
para o Condomínio, o qual foi redigido de acordo com a informação di sponível no site "Poltal da
Habitação" da responsabilidade do IHRU IP. ---------------------------------------------------------------------
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De seguida, essa proposta deverá ser remetida a todos os copropri etári os. -------------------------

11- PROPOSTA DE REGULAMENTO DE CONDOMÍNIO PARA O EDIFÍCIO NA
CALÇADA DA VIGIA 7-17
1nf. 41.SRU/2014: Na sequência da rea bi litação do imóvel propriedade da V iseu Novo SRU
situado na Calçada da Vigia 7- 17 e após a sua co nstituição em Regime de Propriedade Horizontal
(Escritura notarial de 14/08/2013), torna-se obrigatória a constituição do Condomínio e respetivo
Re gul aluento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Nesse sentido, o Conselho de Administração deliberou aprovar a proposta de Regulamento de
Condomínio, o qu al foi redi gido de acordo com a informação di sponíve l no site "Portal da Habitação"
da responsabilidade do IHRU IP. ----------------------------------------------------------------------------------De seguida, essa proposta deverá ser remetid a a todos os coproprietários. -------------------------

12- EDIFÍCIO PROPRIEDADE DA VISEU NOVO NA CALÇADA DA VIGIA - REALOJAMENTO
TEMPORÁRIO DE INQUILINO
1nf. 45 .SRU/2014 : Em A bril de 2008, a Viseu Novo adquiriu 3 ed ifícios contíguos situados na
Ca Içada da V igia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------No edifício com o nO 15, resid ia um idoso (SI'. Rogério Simões Vieira - 85 anos), solteiro,
residente no loca l há mais de 75 anos, com um rendimento de aproximadamente 240€. O inquilino
pagava 6,0€/mês de renda. ------------------------------------------------------------------------------------------Devido às adversas condições climatéricas na altura, e atendendo que o ed ifíc io estava em
e levado estado de degradação (sem paIte das caixilhari as; apenas com as pOltadas interiores), o piso
térreo onde o inquilino v ivia, ficou inundado, não sendo possível dormir no local. ------------------------Face ao sucedid o, o SI'. Rogério pediu ajuda à fa míli a, tendo aí pernoitado umas noites. -------Contudo, torno u-se inev itáve l garantir um a so lução a CUlto prazo, uma vez que se pretendia
lançar o concurso público para a empreitada em poucas semanas. -------------------------------------------Para contornar o problema, contactou-se a Santa Casa da Misericórdia, no sentido de se
garantir o realojamento temporário (por 8/15 dias no Lar de S. Caetano). O SI'. Provedor consentiu a
cedência de um qUaIto para o inquilino. Contudo, o SI'. Rogério recusou-se ir para um lar (nem que
fos se temporariamente), e a famí lia assumiu apoiar o senhor, até que se resolvesse a questão. A
Câmara não tinha à data hab itações disponíve is para realoj amentos provisórios. ---------------------------
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Informaram-nos que existia um apartamento para arrendar na Rua Escura 30, cuj a proprietária
é a Sra. Isabel Cristina Nogueira, com um va lor de 220,OO€/mês. Não se enco ntrou mais nenhum com
u m preço ma is va ntaj o so. -------------------------------------------------------------------------------------------Face ao exposto, o Conselho de Adm ini stração deliberou proceder ao realoj amento temporário
do inquilino nesse edi fíc io situado na Zona Histórica. ---------------------------------------------------------Contudo, o Município de Viseu, atento à de licada situação social em causa, acedeu em
responsa bilizar-se pelos encargos financeiros decorrentes desta situação de realojamento, tendo
celebrado um Contrato-Programa com a SRU em 05-03 -2009, prevendo-se um financiamento na
ordenl dos 10. OOO€. --------------------------------------------------------------------------------------------------Oportunamente, e após a reconstrução do imóvel, foram diligenciadas diversas reuniões com
os inquilinos no sentido decidirem se pretendiam regressar ao mes mo (co m renda atualizada), adquirir
as respetivas frações ou manter-se nos locais arrendados para efeitos de realojamento temporário, que
se convelteria em realojamento defi nitivo. Todos os inquilinos optaram por esta última proposta. -----Posteriormente, em Março de 201 2, foi celebrada uma Adenda ao Contrato-Programa, na qual
se propunha uma alteração ao valor de fin anciamento para 13.200€. ----------------------------------------Em 2013 , faleceu a outra inquilina do prédio (D. Maria do Nascimento Costa), pelo que se
resolveu automaticamente o contrato de arrendamento e a SRU deixo u de assegurar despesas com o
res peti vo rea Ioj am ento tem po rár io. -------------------------------------------------------------------------------Nesta data, o Sr. Rogério (com 90 anos), ainda reside na Rua Escura 30, pagando à SRU 8,09€
de renda, sento o atual sa ldo do Contrato-Programa de 154,30€. ---------------------------------------------Conforme referido, o Contrato-Programa prevê um financiamento de 13 .200€

+ IV A, tendo-se

verificado, que o mesmo é insuficiente para cobrir as futuras rendas. ----------------------------------------Face ao exposto, o Conselho de Admini stração deliberou propor a celebração de uma 23
Adenda ao Contrato-Programa celebrado com a CMV, prevendo-se um a a lteração ao va lor
COIU p rOlu issad o. ------------------------------------------------------------------------------------------------------A Cláusula 7. 3 do contrato-programa passaria a ter a seguinte redação : ----------------------------" O financiam ento fa r-se-á ao abri go de um a transferência financeira, no va lor estimado de
18.600€ (dezoito mil e seiscentos euros), NA não incluíd o, a adequar em função do valor da
adj udi cação e da conta final, como contrapaltida das obrigações assumidas. " ------------------------------Importa referir que sem a aprovação dessa Adenda, a SRU não pode ser ressarcida das
despesas efetuadas com este realojamento. -----------------------------------------------------------------------

Ala da reunião ordinária do Conselho de Administração da VISEU NOVO - SRU, SA - realizada no dia 12 de Março de 2014

Viseu Novo, SRU
Sociedade de Reabilitação Urbana de Viseu, SA
Largo Antón io J osé Pereira
Viseu, Santa Maria C.A.E.: 75130 - NIF 507 406 672
N° de Matricula 507 406 672 Conservatória do Registo
Comercial de Viseu, Capital 1 000 OOO€

Folha 11
13- RENOVAÇÃO DO ANTIVÍRus
lnf. 5.SRU/201 4_AL: A Viseu Novo usa atualm ente para proteção dos seus computadores o
antivírus Kaspersky Internet Security, cuja s licenças foram adquiridas em Fevereiro de 201 2, sendo
que o prazo de va lidade das mesmas termina no final do mês de Fevereiro de 201 4, pelo que se torna
necessário proceder ao upgrade das mesmas para que a proteção dos computadores sej a contínua.
Co nvém referir qu e estão ao serv iço da Viseu Novo 6 computadores, 1 portátil e 1 servidor.
O técni co informático da "V+", empresa que faz a ass istência técnica da Viseu Novo,
apresentou a seguinte proposta para aquisição dos upgrades dos antivírus: ---------------------------------AntivÍl'lls

Preço Individual

Preço T otal

Kas persky Internet Security 201 2 3 PC 1 ano

24,39 €

3 x 24,39 euros = 73,17€

Upgrade
A estes preços acresce o IV A a taxa em vigor.

Refira-se que o preço apresentado está dentro dos va lores praticados no mercado . --------------Face à pequena dimensão da despesa e por qu estões de segurança relacionada com a proteção
dos computadores da Viseu Novo, o Conselho de Administração deliberou autorizar a realização da
despesa num va lor global de 73 ,17€ (+ IV A), sendo efetuado através de um AJUSTE DIRETO à
empresa "V+ - Sociedade de Equipamento e Material de Escritório Lda." de acordo com o exposto no
art. 128 0 do DL 18/2008 de 29/01 (Regime Simplificado). -----------------------------------------------------

14- PROPOSTA DE AQUISIÇÃO (RENOVAÇÃO) DE PLATAFORMA ELETRÓNICA
1nf. 30.SRU/2014: De acordo com o Decreto-Lei n.o 223/2009 de 11/09, a partir de
31/10/2009, tornou-se obrigatória a utilização de meios eletróni cos para contratação pública
(empreitadas, aqui sição de bens e serviços), conforme exposto no DL 18/2 008 (CCP) . ------------------Verificada a imposs ibilidade da Viseu Novo poder utilizar a Plataforma Eletrónica do
M unicípio de Viseu, foram adquirido s no início de 2010 os serviços da empresa AnoGov, os quais nos
garantiram o acesso e desenvolvimento de procedimentos na sua Plataforma de Contratação Pública.
Na altura, foram adj udicados estes serviços pelo prazo de 3 anos, acrescidos da necessária
Formação. A despesa ascendeu a 7.899 ,OO€. --------------------------------------------------------------------No ano transato, e depois de pesquisa de mercado, fora m novamente adjudicados os serviços
da AnoGov pe lo prazo de 1 ano, com um custo tota l de 1.300€ (+ IV A). ------------------------------------
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Estando a finalizar o prazo contratual com a AnoGOV, solicitaram-se orçamentos a diversas
empresas [(AnoGov, Vortal, Saphety, AcinGov, Gatewit (plataforma utilizada pela CMV)], no sentido
de podermo s comparar os serviços. -------------------------------------------------------------------------------Ana lisando as propostas apresentadas pelas diversas emp resas, cumpre distinguir: --------------No gera l todas as plataformas eletróni cas asseguram as seguintes funções: ----------------------- Receção de propostas, de candidaturas e de soluções; ----------------------------------------------- Abertura de propostas e candidaturas, e disponibi lização de informação aos concorrentes; ---- Avaliação de propostas segundo critérios qualitativos e quantitativos; ---------------------------- Caracterização do procedim ento e agregação das peças que o constituem; ----------------------- Publicação do procedimento ou envio de convite, dando a conhecer o seu conteúdo a todos
os in teressad os; ---------------------------------------------------------------------------------------------- Disponibil ização das peças do procedimento para consulta; ---------------------------------------- Receção de pedidos de esclarecimentos; --------------------------------------------------------------- Envio de respostas a esclarecimentos e retificação das peças do procedimento. ----------------Apesar de não ser a proposta de mais bai xo preço, mas tendo em consideração que se
pretendem lançar 5 empreitadas na plataforma eletrónica até ao próximo di a 4 de Abri l, no âmbito da
candidatura ao "Reabilitar para Arrendar", não havendo muito tempo disponível por parte da Equipa
Técnica para Formação numa nova plataforma eletrónica e uma vez que ainda ex istem diversos
procedimentos a decorrer na atual plataforma da SRU, o Conselho de Administração deliberou
autorizar a realização da despesa num va lor global de 750,OO€ (acrescido de IV A), sendo efetuado
através de um AJUSTE DIRETO à empresa "Ano - Sistemas de Informática e Serviços, Lda.", com
sede no POlio, de acordo com o exposto no ali. 128 0 do DL 18/2 008 de 29/01 (Regime Simplificado). -

15- CANDIDATURA AO IEFP: ESTÁGIOS EMPREGO
Inf. 52 .SRU/201 4: Sendo o Eng. Rui Piteira Santos, um elemento Técnico do Departamento

de Proj eto e Plalleamento da Viseu Novo, destacam-se algumas das suas tarefas: ------------------------- Preparação do programa e coordenação das operações à medida que as empreitadas
decorreln; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Preparação, organização e superintendência dos trabalhos de manutenção e reparação de
construções exi sten tes; ----------------------------------------------------------------------------------------------- Fiscali zação e direção técnica de obras; ---------------------------------------------------------------- Real ização de vistorias técn icas; ------------------------------------------------------------------------
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- Colaboração na preparação dos e lementos necessários para lança mento de empreitadas,
nomeadamente elaboração do programa de concurso e caderno de encargos. ------------------------------Prevê-se que em meados do ano, estejam a decorrer pe lo menos 5 empreitadas em sim ultâneo.
Neste momento, o Rui tem um apoio supl ementar da Eng'. Ana Almeida, Estagiária da CMV, no
âmbito do programa "CEI - Património". Este estágio finalizar-se-á a 31 de Março próximo, pelo que
a SRU ficará com menos um elemento. --------------------------------------------------------------------------Atendendo à especificidade das suas funções e ao facto de não haver outro Engenhe iro na
SRU, o Conselho de Administração deliberou autorizar a formalização de uma candidatura junto do

Instituto de Emprego e Formação Profissional no âmbito do programa "Estágios Emprego". ----------Pretende-se contratar um E ngenhe iro Civil para desempenhar funções no domínio da respetiva
licenciatura. O estágio teria a duração de 12 meses, não prorrogável e destina-se a desempregados
inscritos nos centros de emprego ou centros de emprego e formação profissional com idades
compreendidas entre os 18 e os 30 anos. -------------------------------------------------------------------------O Estágio poderá ter uma comparticipação na ordem dos 80%. -------------------------------------Os custos previstos ascendem a 3.107,05€, relativos a 20% da Bolsa de Estagiário no valor de
138,34€ mensal , valor do Seguro de Acidentes de Trabalho 138,15€ e subsídio de alimentação que terá
um va Ior de 1.3 08, 82€/ano. -----------------------------------------------------------------------------------------O Estag iário deverá ter como habilitações literárias a Licenciatura. ---------------------------------

16- AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA - UPS
Tendo em consideração as súbitas e periódicas falhas de corrente elétrica nas instalações da
Viseu Novo na Casa do Miradouro (o que implica que todos os equipamentos sejam reiniciados e
consequentemente, trabalhos qu e estejam em curso tenham de ser refeitos), verifica-se ser de grande
importância a minimização deste problema, adquirindo um sistema de alimentação ininterrupta, vu lgo

uPS.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O técnico informático da V+, empresa que faz a assistência informática da Viseu Novo,

apresentou a seguinte proposta para aquisição equipamento referido: ----------------------------------------

Equipamento
UPS 800VA

Preço Individual
60,00 €

A estes preços acresce o IV A à taxa em vIgo r.
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Pretende-se adquirir duas UPS 's para instalar nos comp utadores dos Arquitetos Natá lia
Figueiredo e Carlos Gaspar. ----------------------------------------------------------------------------------------Refu'a-se que o preço apresentado está dentro dos preços praticados no mercado. ---------------Face à pequena dimensão da despesa, o Conselho de Admini stração deliberou autori zar a
rea li zação da despesa num valor global de 120,00€ (+ IV A), sendo efetuado através de um AJUSTE
DIRETO à empresa "v+ - Sociedade de Equipamento e Material de Escritório Lda." de acordo com o
exposto no art. 128° do DL 18/2 008 de 29/01 (Regime Simplificado). ---------------------------------------

17- AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS
No seguimento da deliberação da reuni ão do CA do dia 04/02/201 4, foi consultada a Sociedade de
Advogados "José M.S.Moniz, Marçal Antunes, Ricardo Brazete & Associados", a qual apresentou
uma proposta de avença para prestação de serviços jurídicos no valor de 35 0€/mês (acrescido de IV A).
Os Serviços Técnicos são da opinião que o va lor apresentado é ajustado ao trabalho que se irá solicitar
ao Ga b inete. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Face ao exposto, o Conselho de Administração deliberou adjudicar estes serviços, tendo em
consideração a urgência de apoio jurídico no prosseguimento da atividade da Viseu Novo. --------------

18- EMPREITADA DE ADAPTAÇÃO DA CASA DA RIBEIRA A ESPAÇO MUSEOLÓGICO:
APROVAÇÃO DA MINUTA DE CONTRATO
No seguimento da deliberação em reunião datada de 9 de Dezembro de 2013 , o Conselho de
Administração deliberou aprovar a Minuta do Contrato a celebrar com a empresa "CONSIPEL Construções Simões Pereira Lda.", qu e decorreu da empreitada global de reabilitação da Casa da
Ri be ira. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19-

RELATÓRIO

DE

EXECUÇÃO

ORÇAMENTAL:

TRIMESTRE

OUTUBRO

DEZEMBRO 2013
No sentido de dar resposta à alínea e) do artigo 42° da Lei 50/2 01 2 de 3 1 de Agosto, a Viseu
Novo, SRU elaborou o relatório trimestra l de execução orçamental, no sentido de apresentar os
resultados alcançados no 4° Trimestre de 201 3 e justificar eventuais desvios ao previamente
orçalnen tado. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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o Conselho de A dmini stração

de liberou aprovar o mesmo, devendo de seguida ser enviado

aos A c io n istas . -------------------------------------------------------------------------------------------------------O re latório foi executado recorrendo-se para o efeito, à sua apresentação através de quadros,
simplificando a sua aná lise e foram e laborados a partir dos orçamentos e plano de at ividades, presentes
nos Instrumentos de Gestão Previsional. --------------------------------------------------------------------------

20- CONTRATO-PROGRAMA ENTRE O MUNICÍPIO E A SRU: EMPREITADA DE
RECONSTRUÇÃO DOS EDIFÍCIOS NO LARGO DE S. TEOTÓNIO 14, 16 E 22/ TRAVESSA
DAS ESCADINHAS DA SÉ 24 EM VISEU
Inf. 71.SRU/2014: Com vista ao lançamento do Concurso Público para a empre itada dos
edifícios mencionados em ep ígrafe, o Conselho de Administração deliberou aprovar a celebração de
um Contrato-Programa, qu e de uma forma simples e sem prejuízo da Legislação em vigor, dê
instruções e permita os meios fundamentais para que a Viseu Novo proceda ao correto e legítimo
desenvo lvi mento de todos os processos referentes ao procedimento da "Empreitada de reconstrução
dos edifícios no Largo de S. Teotónio 14, 16 e 22/ Travessa das Escadinhas da Sé 24 em Viseu". -----Importa referir que o Município de Viseu possui 55% do capital social inicial da Viseu Novo
e, no âmbito das suas competências, pode celebrar Acordo s de Colaboração e apo io com outras
Entidad es. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Está também prev isto nos Estatutos da VISEU NOVO (Artigo 6°. Ponto 3.), que a mesma
poderá celebrar Contratos-Programa com o Município de Viseu, tendo em vista a reabilitação urbana
do edificado na cidade de Viseu. ----------------------------------------------------------------------------------Refira-se que, a atribuição de transferências financeiras provenientes das entidades
palticipantes no capital social, exige a celebração de um contrato-programa, visto que o seu objeto se
integra no âmbito da função de desenvolvimento local. --------------------------------------------------------Face ao exposto, propõe-se a celebração de um Contrato-Programa, consubstanciado num
subsídio à exp loração no valor de 285.532€ (duzentos e oitenta e cinco mil, quinhentos e trinta e dois
euros), IV A não incluído, como contrapartida das obrigações assum idas, va lor suscetíve l de
eventualmente vir a ser atua li zado em função do va lor exato que vier a ser considerado na adjudicação
da obra. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Viseu Novo, SRU deverá proceder à elaboração de uma lista de trabalhos realizados durante
cada mês, a qual deverá ser remetida ao Munic ípio de Viseu, para efeitos de aprovação e eventual
ressarcimento ou reposição de va lores. ----------------------------------------------------------------------------
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21- LANÇAMENTO DO CONCURSO PÚBLICO - EMPREITADA DE RECONSTRUÇÃO
DOS EDIFÍCIOS NO LARGO DE S. TEOTÓNIO 14, 16 E 22/ TRAVESSA DAS
ESCADINHAS DA SÉ 24 EM VISEU
Inf. 69.SRU/2014: De acordo com o Contrato-Programa ass inado entre o M unicíp io de V iseu
e a Viseu Novo, SRU, é da responsabilidade desta empresa a elaboração do projeto de reconstrução
dos edifícios municipais situados no Largo de S. Teotónio 14, 16 e 22/ Travessa das Escadinhas da Sé
24 e o acompanhamento/fisca lização da respetiva empreitada. -----------------------------------------------O financiamento desta obra está assegurado pe lo IHRU IP através do programa "Reabilitar
para Arrendar", cujo Contrato foi ass inado no dia 16 de Dezembro de 2013. ------------------------------Estando o mesmo co ncluído, foi deliberado proceder ao lançamento do respetivo concurso
para a empre itada, atendendo que decorre do próprio Regul amento da candidatura, que o início da
operação terá que ocorrer até dia 4 de Abril de 20 14. ----------------------------------------------------------O edi fíc io é de propriedade municipal, devendo a SRU ser considerada "Dono de Obra". -----Face ao exposto, devem considerar-se os seguintes critérios constantes do Caderno de
Encargo s: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------1-

O lançamento da empreitada efetuar-se-á de acordo com o prev isto no Decreto-Lei n.o
18/2 008 de 29 de Janeiro (C CP), na sua atual redação. -----------------------------------

2-

Procedimento a adotar: Concurso Público ---------------------------------------------------Fundamentação: alínea a) do Art. 19° do CCP ------------------------------------------------

3- Não será admitida a apresentação de Propostas Condicionadas. ---------------------------------4- Não será admitida a apresentação pelos concorrentes de variantes ao proj eto. ----------------5- O Preço Base para efeito do concurso é de 285.532€. ----------------------------------------------

6- O prazo de execução da empre itada é de 12 meses. -----------------------------------------------7- O critério de apreciação das propostas será O DA PROPOSTA ECONOMICAMENTE
MAIS VANTAJOSA, obtida da seguinte forma: ---------------------------------------------------------------1°_ Preço ................ ............ .. ..... ................................ .... ... ..... ........ .. .... ....... ..... (peso 60%)
2°_ Valia técnica da Proposta ............................................ .. ............ ...... ......... (peso 40%)
8- As cópias do processo de concurso serão fornecidas, nas seguintes condições, a escolher
pe lo co ncorrente: ------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Em papel e formato digital , correspond endo ao custo de € 200,00 (d uzentos euros),
acresc ido de IV A à taxa legal em vigor. ------------------------------------------------------------

b)

Em formato di gital, correspondendo ao custo de € 100,00 (cem euros), acrescido de IV A à
taxa Ie gal en1 v igor. ------------------------------------------------------------------------------------

22- NOMEAÇÃO DO JÚRI DE PROCEDIMENTO - EMPREITADA DE RECONSTRUÇÃO
DOS EDIFÍCIOS NO LARGO DE S. TEOTÓNIO 14, 16 E 22/ TRAVESSA DAS
ESCADINHAS DA SÉ 24 EM VISEU
1nf. 70.SRU/2014: O Conselho de Administração da Viseu Novo, na qualidade de "Dono de
Obra", nomeou o Júri de Procedimento, com vista à abertura e análise de propostas referentes ao
Co ncurso Público para a "Empre itada de reconstrução dos ed ifícios no Largo de S. Teotónio 14, 16 e
22/ Travessa das Escadinhas da Sé 24 em Viseu", de acordo com o exposto no art. 67° do DL 18/2008
de 29 de Janeiro, na sua atual redação . ---------------------------------------------------------------------------Nesse sentido, o Júri do Procedimento terá a seguinte constituição: ------------------------------ Margarida Amara l Henriques na qualidade de Presidente e Rui Piteira Santos e Natália
Figuei redo na qual idade de Vogais. -------------------------------------------------------------------------------Como suplentes, foram nomeados o Ca rlos Gaspar e Paula Cristina Rodrigues Cunha. ---------O Júri inicia o exercício das duas funções no dia útil subsequente ao do envio do anúncio para
pu b Iicação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23- LANÇAMENTO DO CONCURSO PÚBLICO - EMPREITADA DE RECONSTRUÇÃO
DOS EDIFÍCIOS NA RUA DIREITA 91-97 EM VISEU
1nf. 67.SRU/2014: Estando concluído o proj eto de reconstrução dos edifícios propriedade da
Viseu Novo situados na Rua Direita 91-97, o Conselho de Admini stração deliberou autorizar o
lançamento do respetivo concurso para a empreitada. ----------------------------------------------------------O financiam ento desta obra está assegurado pelo IHRU IP através do programa "Reabilitar
para Arrendar", cujo Contrato foi assinado no dia 16 de Dezembro de 201 3. ------------------------------Face ao exposto, devem considerar-se os seguintes critérios constantes do Caderno de
En cargos : --------------------------------------------------------------------------------------------------------------1- O lançamento da empreitada efetuar-se-á de acordo com o previsto no Decreto-Lei n. o
18/2 008 de 29 de Janeiro (C CP), na sua atual redação. ------------------------------------------------
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2- Procedimento a adotar: Concurso Público ---------------------------------------------------------Fundamentação: alínea a) do Art. 19° do CCP -----------------------------------------------3- Não será adm itida a apresentação de Propostas Co ndic ionadas. ---------------------------------4- Não será admitida a apresentação pelos concorrentes de variantes ao proj eto . ----------------5- O Preço Base para efeito do co ncurso é de 250.000,00€. -----------------------------------------6- O prazo de execução da empre itada é de 12 meses. -----------------------------------------------7- O critéri o de apreciação das propostas será O DA PROPOSTA ECONOMICAMENTE
MAIS VANTAJOSA, obtida da seguinte forma: ---------------------------------------------------------------1°_ Preço ............ ..... ..... ... .. ... ...... .. ................. ... ...... .... .... .. .... .. ........ ... .............. (peso 60%)
2°_ Va lia técn ica da Proposta .................................................................... .. ... (peso 40%)
8- As cópias do processo de concurso serão fornec idas, nas seguintes condi ções, a escolher
pe loco ncorrente: -----------------------------------------------------------------------------------------------------a) Em papel e formato digita l, correspondendo ao custo de € 200,00 (d uzentos euros),
acrescido de IV A à taxa legal em vigor. ---------------------------------------------------------------------b) Em formato digita l, correspondendo ao custo de € 100,00 (cem euros), acrescido de IV A à
taxa lega I em v igo r. ----------------------------------------------------------------------------------------------

24- NOMEAÇÃO DO JÚRI DE PROCEDIMENTO - EMPREITADA DE RECONSTRUÇÃO
DOS EDIFÍCIOS NA RUA DIREITA 91-97
1nf. 68.SRU/20 14: O Conselho de Administração da V iseu Novo, na qualidade de "Dono de
Obra", nomeou o Júri de Procedimento, com vista à abertura e análise de propostas referentes ao
Concurso Público para a "Empreitada de reconstrução dos edificios na Rua Direita 91 -97em Viseu",
de acordo com o exposto no art. 67° do DL 18/200 8 de 29 de Janeiro, na sua atual redação. ------------Nesse sentido, o Júri do Procedimento terá a seguinte constituição: ------------------------------ Margarida Sofia Amaral Henriques na qualidade de Presidente e Rui Piteira Santos e Carlos
Gaspar na qual idade de Voga is. -----------------------------------------------------------------------------------Como suplentes, foram nomeados a Natália Susana Mendes Figueiredo e Paula Cristina
Rodrigues Cunha. ----------------------------------------------------------------------------------------------------O Júri inicia o exercício das duas funções no dia útil subsequente ao do envio do anúncio para
pu b I icação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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25- LANÇAMENTO DO CONCURSO PÚBLICO - EMPREITADA DE REABILITAÇÃO DO
EDIFÍCIO MUNICIPAL NA RUA DIREITA 275 EM VISEU
1nf. n .SRU/20 14: De acordo com o Contrato-Programa ass inado entre o M unicípio de V ise u e a
V iseu Novo, SRU, é da responsabilidade desta empresa a elaboração do proj eto de reabilitação do
edifício municipal situado na Rua Di re ita 275 e o acompanh amento/fiscali zação da respetiva
elTI p re itada. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------O fi nanciamento desta obra está assegurado pelo IHRU IP através do programa "Reabilitar
para Arrend ar", cujo Contrato foi ass inado no di a 16 de Dezembro de 201 3. ------------------------------Estando o mes mo concluído, o Conselho de Admini stração deliberou autori za r o lançamento
do respetivo concurso para a empreitada, atendendo que decorre do próprio Regul amento da
candid atura, qu e o início da operação terá que ocorrer até di a 4 de Abril de 201 4. ------------------------O edifíc io é de propriedade municipal, devendo a SRU ser considerada "Dono de Obra". -----Face ao exposto, devem considerar-se os seguintes critéri os consta ntes do Caderno de
En cargo s: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------1- O lançamento da empreitada efetuar-se-á de acordo com o prev isto no Decreto-Lei n.o
18/2 008 de 29 de Janeiro (C CP), na sua atual redação. -----------------------------------------------2- Procedimento a adotar: Concurso P úblico ---------------------------------------------------------Fund amentação: alínea a) do Art. 19° do CCP -----------------------------------------------3- Não será admitida a apresentação de Propostas Condicionadas. ---------------------------------4- Não será ad mitida a apresentação pelos concorrentes de vari antes ao proj eto . -----------------

5- O Preço Base para efeito do concurso é de 325.540€. ---------------------------------------------6- O prazo de execução da empreitada é de 14 meses. ------------------------------------------------

7- O critério de apreciação das propostas será O DA PROPOSTA ECONOMICAMENTE
MAIS V ANT AJOSA, obtida da seguinte forma: ---------------------------------------------------------------10_ Preço ..................... .. ......................... ....... .. ..... .. .... .... ......... ... ...... .. ............. (peso 60%)
2°_ Va lia técn ica da Proposta ....... ...... .. .. .. .... .. .. ... ...... .. ......... .. ...... .. .............. .. (peso 40%)
8- As cópias do processo de concurso serão fornecidas, nas seguintes condições, a esco lher
pe Io con corrente: -----------------------------------------------------------------------------------------------------a) Em papel e formato digita l, correspondendo ao custo de € 200,00 (d uzentos euros),
acrescido de IV A à taxa legal em vigor. ----------------------------------------------------------------b) Em formato digita l, cOlTespondendo ao custo de € 100,00 (cem euros), acrescido de IV A à
taxa lega I elTI v igOl'. -----------------------------------------------------------------------------------------
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26- NOMEAÇÃO DO JÚRI DE PROCEDIMENTO - EMPREITADA DE REABILITAÇÃO
DO EDIFÍCIO MUNICIPAL NA RUA DIREITA 275 EM VISEU
Inf. 73.SRU/201 4: O Co nse lho de Ad mini stração da Viseu Novo, na qualidade de "Dono de
Obra", nomeou o Júri de Procedimento, com vista à abertura e aná lise de proposta s referentes ao
Concurso Público para a "Empreitada de reabilitação do ed ifício muni cipa l na Rua Direita 275 em
Viseu", de acordo com o exposto no art. 67° do DL 18/2008 de 29 de Janeiro, na sua atual redação . ---Nesse sentido, o Júri do Procedimento terá a seguinte constituição: ------------------------------ Margarida Amaral Henriques na qualidade de Pres idente e Rui Piteira Santos e Ca rlos
Gaspar na qualidade de Vogais. -----------------------------------------------------------------------------------Como suplentes, foram nomeados a Natália Mendes F igueiredo e Paula Cristina Rodrigues
Cu nh a. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Júri inic ia o exercício das duas funções no dia útil subsequente ao do envio do anúncio para
pu b I icação . -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27- LANÇAMENTO DO CONCURSO PÚBLICO - EMPREITADA DE REABILITAÇÃO DO
EDIFÍCIO MUNICIPAL "CASA DA CALÇADA" EM VISEU
Inf. 74.SRU/201 4 : De acordo com o Contrato-Programa ass inado entre o Município de Viseu
e a Viseu Novo, SRU, é da responsabilidade desta empresa a elaboração do proj eto de reabilitação do
edifício municipal denominado de "Casa da Calçada", situado na Calçada da Vigia e o
acompanhamento/fiscalização da respetiva empreitada. -------------------------------------------------------O financiamento desta obra está assegurado pelo IHRU IP através do programa "Reabilitar
para Arrendar", cujo Contrato foi assinado no dia 16 de Dezembro de 201 3. ------------------------------Estando o mesmo concluído, o Conselho de Admini stração deliberou autorizar o lançamento
do respetivo concurso para a empreitada, atendendo que decorre do próprio Regulamento da
candidatura, que o início da operação terá que ocorrer até dia 4 de Abril de 2014. ------------------------O edifício é de propriedade muni cipa l, devendo a SRU ser considerad a " Dono de Obra" . -----Face ao exposto, devem considerar-se os seguintes critérios constantes do Caderno de
En cargo s: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------1- O lançamento da empreitada efetuar-se-á de acordo com o previsto no Decreto-Lei n.o
18/2008 de 29 de Janeiro (C CP), na sua atual redação. --------------------------------------------------------2- Procedimento a adotar: Concurso Público ---------------------------------------------------------Fundamentação: alínea a) do Art. 19° do CCP ------------------------------------------------
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3- Não será ad mitida a apresentação de Propostas Condicionadas. ---------------------------------4- Não será admitida a apresentação pelos concorrentes de variantes ao proj eto. ----------------5- O Preço Base para efeito do concurso é de 485.000€. ---------------------------------------------6- O prazo de execução da empreitada é de 14 meses. -----------------------------------------------7- O critério de apreciação das propostas será O DA PROPOSTA ECONOMICAMENTE
MAIS VANTAJOSA, obtida da seguinte forma:
10_ Preço ..................... .. ....... .......................................................................... (peso 60%)
2°_ Valia técnica da Proposta .................................. ...... .. ........................ ....... (peso 40%)
8- As cópias do processo de concurso serão fornecidas, nas seguintes co ndições, a escolher
pe loco ncorren te: -----------------------------------------------------------------------------------------------------c)

Em papel e formato digital, cOlTespondendo ao custo de € 200,00 (duzentos euros),
acrescido de IV A à taxa legal em vigor. ------------------------------------------------------------

d)

Em formato di gital, correspondendo ao custo de € 100,00 (cem euros), acrescido de IV A à
taxa Iega I elTI v igor. ------------------------------------------------------------------------------------

28- NOMEAÇÃO DO JÚRI DE PROCEDIMENTO - EMPREITADA DE REABILITAÇÃO
DO EDIFÍCIO MUNICIPAL "CASA DA CALÇADA" EM VISEU
lnf. 75.SRU/2014: O Conselho de Administração da Viseu Novo, na qualidade de "Dono de
Obra", nomeou o Júri de Procedimento, com vista à abertura e análise de propostas referentes ao
Concurso Público para a "Empreitada de reabilitação do edifício municipal "Casa da Calçada" em
Viseu", de acordo com o exposto no art. 67° do DL 18/2008 de 29 de Janeiro, na sua atual redação . ---Nesse sentido, o Júri do Procedimento terá a seguinte constituição: ------------------------------ Margarida Amaral Henriques na qualidade de Presidente e Rui Piteira Santos e Natália
Figueiredo na qualidade de Vogais. -------------------------------------------------------------------------------Como suplentes, foram nomeados o Carlos Gaspar e Paula Cristina Rodrigues Cun ha. ---------O Júri inicia o exercício das duas funções no dia útil subsequente ao do envio do anúncio para
pu bI icação . -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29- CONTRATO-PROGRAMA ENTRE O MUNICÍPIO E A SRU: EMPREITADA DE
REABILITAÇÃO DO EDIFÍCIO MUNICIPAL NA RUA DIREITA 275 EM VISEU
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Inf. 76 .SRU/20 14: Com vista ao lan çamento do Concurso Público para a empre itada do
ed ifício mencionado em epígrafe, o Conse lho de Admini stração deliberou aprovar a celebração de um
Contrato-Programa, que de uma fo rma simples e sem prejuízo da Legislação em vigor, dê instruções e
permita os meios fundamentais para que a V iseu Novo proceda ao correto e legítimo desenvo lvimento
de todos os processos referentes ao procedimento da "Empre itada de reab ilitação do edifício
muni cipal na Rua Dire ita 275 em Viseu". -----------------------------------------------------------------------Importa referir que o Mu nic ípio de Viseu possui 55% do capita l socia l inicial da Viseu Novo
e, no âmbito das suas competências, pode celebrar Acordos de Co laboração e apoio com outras
Entidades. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Está também previsto nos Estatutos da VISEU NOVO (Arti go 6°. Ponto 3.), que a mesma
poderá celebrar Contratos-Programa co m o Município de Viseu, tendo em vista a reabilitação urbana
do ed ificado na cidade de Viseu. ----------------------------------------------------------------------------------Refi ra-se que, a atribuição de transferências financeiras provenientes das entidades
participantes no capital socia l, exige a celebração de um co ntrato-programa, visto que o seu objeto se
integra no âmbito da função de desenvolvimento loca l. --------------------------------------------------------Face ao exposto, propomos a ce lebração de um Co ntrato-Programa, consu bstanciado num
subsídio à exp loração no valor de 325.540€ (trezentos e v inte e c inco mil, quinhentos e quarenta
euros) IV A não inc luído, como contrapa ltida das obrigações assumidas, va lor suscetível de
eventualmente vir a ser atualizado em função do va lor exato qu e vier a ser considerado na adjudicação
da obra. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Viseu Novo, SRU deverá proceder à elaboração de uma lista de trabalhos realizados durante
cada mês, a qual deverá ser remetida ao M unicípio de Viseu, para efe itos de aprovação e eventual
ressarc imento ou repos ição de va iores. ----------------------------------------------------------------------------

30- CONTRATO-PROGRAMA ENTRE O MUNICÍPIO E A SRU: EMPREITADA DE

REABILITAÇÃO DO EDIFÍCIO MUNICIPAL "CASA DA CALÇADA EM VISEU
Inf. 77.SRU/2014: Com v ista ao lançamento do Concurso P úblico para a empre itada do
edifíc io mencionado em epígrafe, o Conselho de Adm inistração deliberou aprovar a celebração de um
Contrato-Programa, que de uma forma simples e sem prejuízo da Legislação em vigor, dê instruções e
permita os meios fundamentais para que a Viseu Novo proceda ao correto e legítimo desenvolvimento
de todos os processos referentes ao procedimento da "Empreitada de reabilitação do edifício
municipal Casa da Calçada em Viseu". ---------------------------------------------------------------------------
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Importa referir que o M unicípio de Viseu possui 55% do capita l socia l inicial da Viseu Novo
e, no âmbito das suas competências, pode celebrar Acordos de Colaboração e apoio com outras
En t ida d es. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------Está também previsto nos Estatutos da VISEU NOVO (Artigo 6°. Ponto 3.), que a mesma
poderá celebrar Contratos-Programa com o Município de Viseu, tendo em vista a rea bilitação urbana
do edificado na cidade de Viseu. ----------------------------------------------------------------------------------Refu'a-se que, a atribuição de transferências financeiras provenientes das entidades
participantes no capital social, ex ige a celebração de um contrato-programa, visto que o seu objeto se
integra no âmbito da função de desenvolvimento local. --------------------------------------------------------Face ao exposto, propõe-se a celebração de um Contrato-Programa, consubstanciado num
subsídio à exploração no valor de 485.000€ (quatrocentos e oitenta e cinco mil euros), IV A não
incluído, como contrapartida da s obrigações assumidas, valor suscet íve l de eventualmente vir a ser
atualizado em função do valor exato que vier a ser considerado na adjudicação da obra. -----------------A Viseu Novo, SRU deverá proceder à elaboração de uma lista de trabalhos rea lizados durante
cada mês, a qual deverá ser remetida ao Município de Viseu, para efeitos de aprovação e eventual
ressarc imento ou reposição de valores. ----------------------------------------------------------------------------

31-AQUISIÇÃO DE FORNO PARA APARTAMENTO DA RUA ESCURA 17
1nf. 8.SRU/2014_AL: No seguimento da deliberação do Conselho de Administração de
9/12/2013, em que foi decidido proceder ao arrendamento das frações disponíveis nos edifícios
reabilitados pela Viseu Novo, verificou-se que os interessados no apartamento TI duplex da Rua
Esc ura, apresentam ofel1as para arrendar, caso seja instalado o forno na cozinha. -------------------------Importa referir que a empreitada global apenas previu a instalação da placa, exaustor e
ca Ide ira. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nesse sentido, efetuou-se uma sondagem de mercado, no sentido de averiguar preços para a
eventual aquisição de um forno . -----------------------------------------------------------------------------------O va lor da renda prevista para esta habitação é de 250€/mês . ---------------------------------------Tendo em consideração as características de cada forno, a futura utilização do mesmo e a
vantagem em optar-se por um equipamento mais eficiente em termos de custos energéticos, foi
proposta a aquisição do modelo "TEKA HE 614", pelo valor de 199€ (IV A incluído). -------------------Face à pequena dimensão da despesa, o Conselho de Admini stração deliberou autori zar a
realização da despesa num va lor global de 199,00€ (IV A incluído), sendo efetuado através de um
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AJUSTE DIRETO à empresa "SOLNEVE" de acordo com o exposto no art. 128 0 do DL 18/2008 de
29/01 (Regi me Sim p Iifi cado). ---------------------------------------------------------------------------------------

32- EMPREITADA DE CONSERVAÇÃO E RESTAURO DOS PAVIMENTOS DOS LARGOS
DA MISERICÓRDIA E DO PINTOR GATA E DA RUA TRÁS DO COLÉGIO EM VISEU:
PEDIDO DE VISTORIA NO ÂMBITO DO REGIME EXCECIONAL E TRANSITÓRIO DE
LIBERAÇÃO DAS CAUÇÕES NAS OBRAS PÚBLICAS (DL 190/2012 DE 22/08)
Inf. 5 1. SRU/201 4: No seguimento da vistoria efetuada aos espaços públicos mencionados em
epígrafe em 12/02/201 4 e de acordo com o exposto no correspondente A uto de Vistoria, não se
verificando a existência de defeitos na obra da responsabilidade do empre iteiro, o Conselho de
Admini stração deliberou autorizar a liberação da caução até ao montante de 1.032,68€, correspondente
a 30% da caução total , referente ao 10 ano completo em 29- 11 -2013. ---------------------------------------A empreitada foi adjudi cada por 32.627 ,S OE. ----------------------------------------------------------No desenvo lvimento dos trabalhos, foram efetuadas sucess ivas retenções nos vários Autos de
Med ição. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Para além di sso, a Viseu Novo poss ui uma Guia de Depósito da CGD (Agência da Guarda),
datada de 05/07/201 2 no va lor de 1.63 1,3 7€. --------------------------------------------------------------------Face ao exposto, e conforme solicitado pela empresa "EOIDEIRAS - Edifícios e Obras
Públicas das Beiras Lda. ", o Conselho de Admini stração deliberou autorizar a red ução deste depósito
bancário para 598,69€ (em detrimento da devo lução desse valor depositado na conta das cauções). ----

33- NEWSLETTER DA VISEU NOVO SRU - NOVA IMAGEM
Desde Janeiro de 2013 , a Viseu Novo passou a disponibilizar, mensalmente, uma Newslettel'
que dava a conhecer a ativ idade da SRU (projetos e obras), assim como informações úteis para os
utilizadores da Zo na Histórica e demais interessados. ----------------------------------------------------------Com a mudança de Administração, considerou-se pertinente a possi bilidade de alterar a forma
como se apresenta a News letter (quer a versão online, quer a versão impressa), com vista a alcançar
um ma ior número de M un ícipes. ----------------------------------------------------------------------------------Por motivos de implementação de um novo grafismo e conceito estético, a News letter da
Viseu Novo SRU interrompeu, temporariamente, a sua divul gação em Dezembro de 201 3. --------------
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Nesse sentido, e tendo em consideração a criação do NIC (Núc leo de Imagem e
Com unicação) da CMV, o qual integra os Técnicos Liliana Lemos e Tiago Escada da SRU, e que tem
po r o bj et ivos, no meada mente: --------------------------------------------------------------------------------------

- Qualificar, desenvolver e gerir uma política integrada de marca e identidade corporativa do
Mun i cíp i o, rac i ona Iiz ando recursos; ------------------------------------------------------------------------------ Planear, desenvolver e gerir a comunicação mediática do Município, fomentando parcerias;
foram desenvo lv idos os necessário s proced imentos com vista à reformulação da referida
n ews Ietter. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------Na sequência da informação "Estimativa de Custos Anuais: Newsletter da Viseu Novo SR U",
elaborada pelos Técnicos aci ma referidos, e após diversas reuniões, em que se analisaram os seguintes
a ss unto s: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Custos totais relacionados com a divul gação da Newsletter, nomeadamente Orçamento Final
da Newsletter (DesigneI") e custos em tipografia, para versão impressa da News letter (1000 exemplares
de 24-2 8 págin as); ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Custos em publ icidade, nos diversos jornais e respetivas dimensões, no sentido de se angariar
possíveis patrocinadores: restaurantes do Centro Histórico, empresas, etc, estimando um va lor a
"cobrar" em publicidade para se inserir na News letter digital (logot ipos) e impressa (anúncios
publicitários e logotipos). Este pressuposto permitirá reduzir as despesas anuais da Viseu Novo,
relativamente à divulgação da Newsletter nos diferentes formatos. ------------------------------------------Face ao exposto, a partir deste momento, prevê-se que a difusão da Newsletter da Viseu Novo
ocorra da seguinte forma: mensalmente em formato di gital e trimestralmente em supOlte impresso . ---Assim, o Conselho de Administração deliberou autori zar a rea li zação das seguintes despesas: 1) Adjudicação dos Serviços da Designer Andrea Couceiro (da "AR Design"), de acordo com
a proposta em anexo, no va lor de 4.000€ (acrescido de IV A); -----------------------------------------------2) Adjudicação dos Serviços da Tipografia "Novelgráfica", de acordo com a proposta em
anexo, para impressão de 1000 exemplares da News letter trimestral, num va lor global de
aproximadamente 2.400€ (acrescido de IV A); dependente do número de páginas. ------------------------Face aos valores em causa e estando os mesmos dentro dos va lores de mercado, estas despesas
serão efetuadas através de AJUSTES DIRETOS, de acordo com o exposto no alt. 128 0 do DL
18/2 008 de 29/01 (Regime Simplificado). ------------------------------------------------------------------------
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34- PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO - NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO DO PATRIMÓNIO
lnf. 79.SRU/2014: No seguimento dos trabalhos de auditoria efetuados pelo Revisor Oficial
de Contas, com v ista ao encerramento das contas do exercício de 2013, foram-nos recomend ados os
segu intes procedimentos relativamente aos imóve is próprios da Viseu Novo SRU sitos na Calçada da
Vigia, na Rua Escura e na Rua Direita: ---------------------------------------------------------------------------

"- Como afinahdade destes imóveis é o arrendamento, deve proceder-se à sua reclassificação
contabilfstica como "Propriedades de Investimento", passando a aphcar-se a Norma Contabilfstica e
de Relato Financeiro 11 a cada um destes ativos; --------------------------------------------------------------- De acordo com o parágrafo 79 alínea e) da NCRF 11, adotando o modelo do custo, a
Empresa deve divulgar (no anexo às contas) o justo valor das propriedades de investimento. Nos
casos excecionais em que não possa determinar este justo valor com fiabihdade, deve divulgar uma
descrição da propriedade de investimento, uma explanação da razão pela qual o justo valor não pode
ser determinado com fiabihdade e, se possível, o intervalo de estimativas dentro do qual seja
altamente provável que o justo valor venha a recair. -----------------------------------------------------------Para além do atrás exposto, os elevados saldos contabilísticos dos referidos imóveis
constituem para os Auditores, indício da existência de perdas de imparidade, pelo que se deve aferir,
relativamente a cada um, se existe uma diferença relevante em relação ao seu valor realizável. -------Neste sentido, foi recomendada a avahação de cada um dos referidos imóveis, por perito
independente que possua uma qualificação profissional reconhecida e relevante e que tenha
experiência recente nas locahzações e nas categorias das propriedades de investimento em questão. -Este trabalho deve ser produzido em tempo oportuno para se registar os eventuais efeitos
contabilfsticos nas contas do exercício de 2013 e divulgar toda a informação exigida no anexo a essas
contas. " ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Face ao exposto, e atestada a imprescindibilidade das referid as ava liações, verificou-se que o
Eng. Rui Santos dos quadro s da SRU, apesar de possuir as qualificações necessá rias para efetuar as
avaliações, não as consegue assegurar face à restrição temporal estipulada, atendendo que
inclusivamente pertence à equipa de trabalho afeta à Formação SIG, atualmente em formação
intensiva. Por outro lado, pe11encendo aos quadros da SRU, poderia não ser considerado um "Perito
independ ente" . -------------------------------------------------------------------------------------------------------Nesse sentido, foram consultadas duas empresas locais com know-how reconhecido na
ava li ação de imóveis, as quais, após visita aos locais apresentaram as respetivas propostas de
h o n orár ios: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Jú lio Melo, Ava li ações e Engenharia Lda.

1.1 73€ (acrescido de IV A) - va lor revisto

Ponto Curvo - Engenhar ia & Saúde

1.530€ (acrescido de IV A) - valor revisto
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Ambas as empresas se comprometeram a entregar as ava li ações dos seguintes imóveis no dia
07/03/2 O14: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Apartamento T I duplex na Rua Escura 17; ------------------------------------------------------------ Apartamento T I

+ 1 na Calçada da Vigia 13; ---------------------------------------------------------

- Estabelecimento comercial na Calçada da Vigia 15; ------------------------------------------------- Ed ifícios na Rua Direita 91-93 , 95 -97. ----------------------------------------------------------------Face aos valores em ca usa e estando os mesmos dentro dos va lores de mercado, o Conselho de
Adm inistração deliberou autorizar a realização da despesa, sendo efetuada através de um AJUSTE

DIRETO à empresa "Júlio Melo, Ava liações e Engenh aria Lda.", pelo va lor global de 1.173€
(acrescido de IV A) - Proposta com o Preço Mais Baixo, de acordo com o exposto no art. 128 0 do DL
18/2008 de 29/01 (Regime Simplificado) . ------------------------------------------------------------------------

35- PRÓXIMA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Foi indicado para a realização da próxima reunião do Conselho de Adm inistração o dia 18 de Março
de 201 4, pelas 9:00 horas. ------------------------------------------------------------------------------------------

FORMA DE VOTAÇÃO - As deliberações constantes desta ata foram aprovadas por unan imidade
de votos dos membros presentes. -----------------------------------------------------------------------------------

ENCERRAMENTO - Não havendo mais assuntos a tratar, o Presidente do Conselho de
Admin istração deu por encerrada a reunião quando eram onze horas, dela se lavrando a presente ata. --

o p /" idente
/" fo. }tú

It

Os Admin istradore

~(,I

Ata da reunião ordinária do Conselho de Administração da VISE U NOVO - SRU. SA - realizada no dia 12 de Março de 2014

