Viseu Novo, SRU
Sociedade de Reabilitação Urbana de Viseu, SA
Largo António José 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 ! 000 OOO€
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ATA N° 103
----------Aos dezanove di as do mês de Maio de doi s mil e catorze, no edifíc io dos Paços do Concelho,
sito na Praça da República e na sala destinada ao efeito, reuniram o Conselho de Administração da
VISEU NOVO - SRU, S.A., com a presença dos seguintes elementos, António Joaquim Almeida
Henriques, residente na Rua Tenente Coronel Silva Simões em Viseu, como Presidente do Conselho
de Administração e representante do Município de Viseu, Jorge Amável da Silva Quintela, residente
na Rua Rio Torto nO 97 no Porto, como Vogal e representante do Instituto da Habitação e da
Reabilitação Urbana IP e Fel'llando Neves Mar'ques, residente na Travessa da Rua da Pedreira, lote
92, Bairro de Santa Eul ália, Repeses em Viseu, como Vogal Executivo e representante do Município
de Viseu, para procederem à presente reunião com a seguinte Ordem de Trabalhos:

1-

INFORMAÇÕES

2-

APROVAÇÃO

DA

ATA

DA

ANTERIOR

REUNIÃO

DO

CONSELHO

DE

ADMINISTRAÇÃO
3-

FUNDO DE CAIXA PERMANENTE

4-

DELEGAÇÃO DE COMPETENCIAS NOS JURÍs DOS CONCURSOS PÚBLICOS

LANÇADOS NO AMBITO DO "REABILITAR PARA ARRENDAR"
5-

CONTRATO DE ESTÁGIO-EMPREGO

6-

RESPOSTA À LISTA DE ERROS E OMISSÕES DETETADOS - EMPREITADA DE

RECONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO NA RUA DIREITA 285-287
7-

RESPOSTA ÀS LISTAS DE ERROS E OMISSÕES DETETADOS - EMPREITADA

DE RECONSTRUÇÃO DOS EDIFÍCIOS NA RUA DIREITA 91-97
8-

RESPOSTA À LISTA DE ERROS E OMISSÕES DETETADOS - EMPREITADA DE

REABILITAÇÃO DO EDIFÍCIO MUNICIPAL NA RUA DIREITA 275 EM VIS EU
9-

RESPOSTA ÀS LISTAS DE ERROS E OMISSÕES DETETADOS - EMPREITADA

DE RECONSTRUÇÃO DOS EDIFÍCIOS NA TRAVESSA DAS ESCADINHAS DA SÉ/
LARGO DE S. TEOTÓNIO
10-

RESPOSTA À LISTA DE ERROS E OMISSÕES DETETADOS - EMPREITADA DE

REABILITAÇÃO DO EDIFÍCIO MUNICIPAL "CASA DA CALÇADA" EM VISEU
11-

REALIZAÇÃO

DOS

TRABALHOS

ARQUEOLÓGICOS

NOS

EDIFÍCIOS

MUNICIPAIS SITUADOS NA TRAVESSA DAS ESCADINHAS DA SÉ 24 /LARGO DE S.
TEOTÓNIO 14/22: ABERTURA DE PROCEDIMENTO
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CONTRATO-PROGRAMA ENTRE O MUNICÍPIO E A VISEU NOVO SRU:

12-

REABILITAÇÃO DA RUA JOÃO MENDES
13-

CONTRATO-PROGRAMA ENTRE O MUNICÍPIO E A VISEU NOVO SRU:

REABILITAÇÃO DA RUA SOAR DE CIMA, RUA CÓNEGO MARTINS E RUA ALMEIDA
MOREIRA

14-

PROJETOS PARA RECONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO MUNICIP AL NA RUA

DIREITA 285-287: PROPOSTA DE ADENDA AO CONTRATO-PROGRAMA

15-

SINALÉTICA,

PUBLICIDADE

E

MOBILIÁRIO

URBANO:

PROPOSTA

DE

ADENDA AO CONTRA TO-PROGRAMA
16-

SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO - ESTAGIÁRIA JOANA RODRIGUES

17-

ESTRATÉGIA CENTRO HISTÓRICO: IMPRESSÃO GRÁFICA DE FLYERS E

DOSSIERS
18-

PRÓXIMA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ABERTURA - Verificada a existência de quórum, foi pelo Senhor Presidente dado início à reunião,
quando eram dezasseis horas e trinta minutos. -------------------------------------------------------------------

1-

INFORMAÇÕES

a) O Conselho de Administração tomou conhecimento que está prevista ocorrer a Receção Provisória
da empreitada de reconstrução do edifício na Rua do Comércio 110 (futura Incubadora) até ao dia 4 de
Junho, tendo sido oportunamente solicitado aos Serviços Municipais (DOMA), a contratação do
fornecedor de energia elétrica para o edifício, inclusivamente para poder ser efetuado o ensaio do
equipamento de AV AC (a realizar no dia 20.05 .2014). - EDOC/20 14/30 146 ------------------------------b) O Conselho de Admini stração deliberou propor ao Município, à semelhança do efetuado em anos
anteriores, uma delegação de competências para a aplicação de taxas majorativas e minorativas em
sede de IMI, nos edifícios situados na ACRRU, serviço este prestado ao abrigo de um ContratoPrograma entre as duas Entidades. --------------------------------------------------------------------------------c) O Conselho de Administração tomou conhecimento que no passado dia 5 de Maio, foi efetuada a
abertura de propostas do Concurso Público para a empreitada de reconstrução do edifício situado na
Rua Direita 285-287 : -------------------------------------------------------------------------------------------------

Preço Base - 283.500€ (Critério de Adjudicação: Preço mais baixo)
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N°

Concorrentes

PREÇO TOTAL

I

CONSIPEL

283.498,005 €

2

ERl ENGENHARIA

Apresentou Declaração

3

SOCIBEIRAL

283.32 1,47 €

INCLUIR

4

IRMÃOS ALMEIDA CABRAL

280.818,655 €

I NCLUIR

5

TEIXEIRA PINTO E SOARES

273 .946,960 €

I NCLUIR

6

FERNANDES E STEVEN

281. 115,730 €

I NCLUIR

7

EDlBEIRAS

277.987,54 €

INCLUIR

8

ANTÓN IO LOPES PIN A

271.910,380 €

I NCLUIR

9

IRMÃOS FERREIRA E SOUSA

Apresentou Declaração

lO

SOARES & CARVALHO

243.500,00 €

I NCLUIR

II

JOSÉ DA COSTA E FILHOS

274.995 ,000 €

INCLUIR

INCLUIR

d) O Conselho de Administração tomou conhecimento que no passado dia 8 de Ma io, foi efetuada a
abeltura de proposta s do Concurso Público para a empreitada de reabilitação do edifício munic ipal
situado na Rua Direita 275: -----------------------------------------------------------------------------------------Preço Base - 325.540€ (Critério de Adjudicação: Proposta economicamente mais vantajosa)
N°

Concorrentes

I

TEIXEIRA PINTO E SOARES

Apresentou Declaração

2

CONS IPEL

Apresentou Declaração

3

ERl ENGENHARIA

4

JOSÉ DA COSTA E FILHOS

Apresentou Declaração

5

ANTÓN IO LOPES PINA

Apresentou Declaração

6

EDlBEIRAS

323. 187,66€

INCLUIR

7

SOARES & CARVALHO

325 .000 .00 €

INCLUIR

8

ASCOP

Apresentou Declaração

PREÇO TOTAL

357.343,331 €

EXCLUIR

e) O Conselho de Administração tomou conhecimento que no passado dia 9 de Maio, foi efetuada a
abertura de propostas do Concurso Público para a empreitada de reconstrução dos edifícios situados na
Rua Direita 91 -97: ---------------------------------------------------------------------------------------------------Preço Base - 250.000€ (Critério de Adjudicação : Proposta economicamente mais vantaj osa)
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N°

Concorrentes

PREÇO TOTAL

I

CONSIPEL

Apresentou Declaração

2

JOSÉ DA COSTA E FILHOS

Apresentou Declaração

3

ERI ENGENHARIA

Apresentou Declaração

4

TEIXEIRA PINTO E SOARES

237.745,O80€

INCLUIR

5

ANTÓNIO LOPES PINA

248.993 ,452€

INCLUIR

6

EDlEEIRAS

247.274,76€

INCLUIR

7

SOARES & CARVALHO

240.000€

INCLUIR

f) O Conselho de Adm ini stração tomou conh ecimento que no passado dia 12 de Ma io, foi efetuada a
abertura de propostas do Concurso Público para a empreitada de reconstrução dos ed ifíc ios municipais
situados na Travessa das Escad inhas da Sé/ Largo de S. Teotónio: ------------------------------------------Preço Base - 285.532€ (Critério de Adjudicação : Proposta economicamente mais vantajosa)
N°

Concorrentes

PREÇO TOTAL
Apresentou Declaração

I

CONSIPEL

2

IRMÃOS ALMEIDA CABRAL

259.093,266€

3

ERI ENGENHARIA

Apresentou Declaração

4

SOARES & CARVALHO

240.000,OOE

5

EDlEEIRAS

Apresentou Declaração

6

ANTÓN IO LOPES PINA

269.883 ,898€

INCLUIR

7

JOSÉ DA COSTA E FILHOS

269.900,OOE

INCLUIR

8

JOÃO TOMÉ SARAlV A

Apresentou Declaração

9

ASCOP

275. 15 1,396€

INCLUIR

INCLUIR

INCLUIR

g) O Conselho de Admin istração tomou conhecimento que no passado dia 15 de Ma io, foi efetuada a
abertura de propostas do Concurso Público para a empreitada de reabilitação do ed ifício municipal
"Casa d a Calçada": --------------------------------------------------------------------------------------------------Preço Base - 485.000€ (Critério de Adjudicação: Proposta economicamente mais vantajosa)
N°

Concorrentes

PREÇO TOTAL

I

CONSIPEL

484.993 ,2OE

INCLUIR

2

TEIXEIRA PINTO E SOARES

432.423 ,470€

INCLUIR

3

VILDA, CONSTRUÇÃO CIVIL SA

Apresentou Declaração

4

SOClBEIRAL - SERVIÇOS LDA.

449.621 ,34€

INCLUIR

5

ERI - ENGENHARIA SA

480.000,OOO€

INCLUIR
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2-

APROVAÇÃO

DA

ATA

DA

ANTERIOR

REUNIÃO

DO

CONSELHO

DE

ADMINISTRAÇÃO
Foi deliberado aprovar a Ata da reuni ão do dia 23 de Abril de 201 4. ------------------------------

3- FUNDO DE CAIXA PERMANENTE

o Conselho de Adm ini stração delibero u aprovar as despesas do Fund o de Caixa Permanente,
conforme listagem que se anexa (ver mapa de caixa). ----------------------------------------------------------

4- DELEGAÇÃO DE COMPETENCIAS NOS JURÍs DOS CONCURSOS PÚBLICOS
LANÇADOS NO ÂMBITO DO "REABILITAR PARA ARRENDAR"
No artigo 69° do DL 18/2 008 de 29/01 na sua atual redação, compete nomeada mente ao júri: -a) Proceder à aprec iação das candid aturas; -------------------------------------------------------------b) Proceder à apreciação das propostas; ----------------------------------------------------------------c) Elaborar os relatórios de análise das candidaturas e das propostas. ------------------------------No âmb ito dos Concursos Públicos das várias empreitadas lançadas e nos termos do nO2 do
referido artigo, o Conselho de Adm ini stração, enquanto órgão competente para a decisão de contratar,
deliberou delegar competências ao Júri , designadamente na resposta a pedidos de esclarecimento s,
retificação de peças procedimentais e resposta a erros e om issões, face aos vários documentos que se
terá de assinar durante todo o processo de contratação. ---------------------------------------------------------

5 - CONTRATO DE ESTÁGIO-EMPREGO
Na sequência da deliberação do Conselho de Adm inistração em Dezembro de 2013 , o
Conselho de Administração deliberou ratificar a decisão do Senhor Administrador Executivo, ao
autorizar a assinatura de um Contrato Estágio-Emprego com o IEFP, com vista à contratação de um
As s isten te T écn ico. --------------------------------------------------------------------------------------------------Após um período de seleção (avaliação curricu lar e Entrevistas), foi proposto ao IEFP a
contratualização de Joana Fi lipa Esteves Rodrigues, de 26 anos, pelo prazo de 12 meses com início a
16/05/2 O14. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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A bo lsa de estágio é de 691,71 € e está sujeita aos descontos para a segurança social e retenção
na fonte. Os descontos para a segurança socia l são ao abrigo desta medida e suportados na tota lidade
pela Viseu Novo (11 %

* 691,71 € =

7 6,08€/mês). ---------------------------------------------------------------

Deverá ser pago à estagiária o subsídio de alimentação no valor de 4,27€ e o seguro de
acidentes de traba lho. Estes dois valores são supOltados pelo IEFP, daí que o va lor que mensa lmente
será pago à Viseu Novo pelo IEFP é de 794,49€ (9.533,88€1l2) . ---------------------------------------------

6- RESPOSTA À LISTA DE ERROS E OMISSÕES DETETADOS - EMPREITADA DE
RECONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO NA RUA DIREITA 285-287
De acordo com o estabelecido no nO 5 do Artigo 61 ° do DL 18/2008 de 29/0 I, o Conselho de
Administração deli berou rat ificar a decisão do Sr. Administrador Executivo ao dar resposta aos erros e
omissões identificados, relativos à empreitada de reconstrução do edifício mencionado em epígrafe,
cons iderando-se rejeitados todos os que não sejam pela Viseu Novo expressamente aceites. ------------Conforme nO 4 do mesmo artigo, as Listas de Erros e Omissões, estão disponíveis na
P lataforma E letrónica AnoGov. ------------------------------------------------------------------------------------

"Não foram aceites os Erros e Omissões identificados pelos interessados. -----------------------O Júri do Procedimento deliberou manter o PREÇO BASE para a presente empreitada. -------

As propostas deverão ser entregues até às 23:59horas do dia 4 de Maio de 2014 na
Plataforma da Viseu Novo. A abertura de propostas terá lugar no dia 5 de Maio pelas 10:00horas. "-Das decisões enunciadas, pub licou-se imediatamente Aviso nos termos do disposto no nO6 do
aItigo 61 ° do Decreto-Lei 18/2008 de 29/0 1. ---------------------------------------------------------------------

7- RESPOSTA ÀS LISTAS DE ERROS E OMISSÕES DETETADOS - EMPREITADA DE
RECONSTRUÇÃO DOS EDIFÍCIOS NA RUA DIREITA 91-97
De acordo com o estabelecido no nO5 do Artigo 61 ° do DL 18/2008 de 29/01 , o Conselho de
Administração deliberou ratificar a decisão do SI'. Administrador Executivo ao dar resposta às listas de
elTOS e omissões identificados, relativos à empreitada de reconstrução dos edifícios mencionados em
epígrafe, considerando-se rejeitados todos os que não sejam pela Viseu Novo expressamente aceites . -Conforme nO 4 do mesmo aItigo, as Listas de Erros e Omissões, estão disponíveis na
Platafonna Eletrónica AnoGov. ------------------------------------------------------------------------------------

Foram aceites os seguintes Erros e Omissões: ---------------------------------------------------------
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32

I

1.2.2.2.4.5 Fornec imento e apli cação de iso lamento de
remates de empenas, clarabóias, chaminés com
tela de impermeabilização do tipo "Onduband"
da Ondu line ou equ ivalente, segundo prescrições
do fabricante e seguindo as boas regras de
construção.

ml

44,80

98,85
NOVA
MEDIÇÃO

147

1

1.8.2

Fornecimento e assentamento de aros perimetrais
em pedra de granito, incluind o todos os materiais
e traba U10s necessários à sua comp leta execução,
conforme elementos de projeto.

ml

11 ,26

15,78
ACEITARA
MEDIÇÃO ALP)

276

I

l.10 .2. 1.1

GreO 1 - aplicar na Varanda - Piso 1 - Alçado Rua
Direita

ml

0,76

277

I

l. J 0.2 .1.2

Gre02 - ap licar na Varanda - Piso 1 - Alçado Rua
Dire ita

ml

0,76

278

1

l. J 0.2.1.3

Gre03a - ap li car na Varanda - Piso 3 - Alçado
Rua Direita

ml

3,58

279

1

1.1 0.2. 1.4

Gre03b - ap licar na Varanda - Piso 3 - Alçado
Lat Di.reito

ml

0,74

282

1

1.10.2.1

Gre04a - ap li car na Varanda - Piso I - Alçado
Posterior

ml

4,38

283

I

1.10.2.2

Gre04b - aplicar na Varanda - Piso I - Alçado
Posterior

ml

2,55

285

1

1.10.2.4

Gre05 - aplicar na Varanda - Piso 2 e 3 - Alçado
Posterior

ml

10,10

32

1

1.2.2.2.4.5

1,35
NOVA
MEDIÇÃO
1,35
NOVA
MEDIÇÃO
4,30
NOVA
MEDIÇÃO
0,90
NOVA
MEDIÇÃO
3,90
NOVA
MEDIÇÃO
4,00
NOVA
MEDIÇÃO
9,10
NOVA
MEDIÇÃO
98,85
ACEITARA
MEDIÇÃOTPS

60

1

1.4 .1.1

125

I

1.7.1.2.1

Fornecimento e ap licação de iso lamento de
remates de empenas, clarabóias, chaminés com
tela de impermeabilização do tipo "Onduband"
da Onduline ou equiva lente, segundo prescrições
do fabricante e seguindo as boas regras de
construção.
PAV01 - Execução de betoni lha interior de
regularização com a espessura adequada às cotas
de projecto e para posterior acabamento
incluindo todos os acessórios e trabalhos
necessários a um bom acabamento de acordo
com elementos de projecto.
REV7 - Execução de pintura com primário, tipo
WEBER.PRIM REGULADOR ou equi valente e
acabamento do tipo WEBER.PLAST DECOR ou
equivalente, (NCS 4057), incluindo preparação
. .
prévia e todos os matenals e trabalhos
necessários à sua completa execução.

ml

44 ,80

m2

460 ,72

657,90
NOVA
MEDIÇÃO

m2

125,67

135,43
NOVA
MEDIÇÃO
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126

1

1.7.1.2.2

REV8 - Execução de pintura com primário, tipo
WEBER.PRlM REGULADOR ou equivalente e
acabamento do tipo WEBER.PLAST DECOR ou
equivalente, (NCS 0757) , incluindo preparação
prévia e todos os materiais e trabalhos
necessários à sua completa execução.

m2

157, 15

168,31
ACEITARA
MEDIÇÃO TPS

127

I

1.7.l.2.3

REV9 - Execução de pintura com primário, tipo
WEBER.PRlM REGULADOR ou equivalente e
acabamento do tipo WEBER.PLAST DECOR ou
equiva lente, (NCS 8519), incluindo preparação
prévia e todos os materiais e trabalhos
necessários à sua completa execução.

m2

133 ,20

141,72
ACEITARA
MEDIÇÃO TPS

128

1

1.7.l.2.4

m2

91 ,53

100,46
NOVA
MEDIÇÃO

116

1

l.6.4.1

m2

312,61

326,37

138

1

1.7.2.l.l

REV 1O - Execução de pintura com três demãos
de tinta de silicatos, acabamento mate, do tipo
SILICA PAINT, ROBBIALAC ou equivalente,
com IOO!lm de espessma por demão seca, ao
NCS 4057 (azul), incluindo preparação prévia e
aplicação de primário, tipo SILICA FONDO SD,
ROBBIALAC ou equiva lente e todos os
materiais e trabalhos necessários à sua completa
execução .
REV5 - Execução de pintura com primário do
tipo ROBBIALAC ou equivalente, anti-alcalino
ref' "ISOCLASSIC" e três demãos de tinta
aquosa do tipo ROBBIALAC ou equivalente,
acabamento ultra mate ref' "STUCOMAT", com
1OO!lm de espessma, ao NCS (0500-N) ou
equiva lente, incluindo todos os materiais e
trabalhos necessários à sua completa execução .
(Medição Horizontal)
REV2 - Execução de salpico, emboço com
chapisco tipo S650 da FASSA BORTOLO ou
equivalente e execução de reboco do tipo K1710
da FASSA BORTOLO ou equivalente, com
acabamento do tipo IM560 da F ASSA
BORTOLO ou equivalente, incluindo a garantu'
o total aprumo das paredes e todos os acessórios
e trabalhos necessários a um bom acabamento
para receber acabamento fmal de pinhu'a de
acordo com elementos de projeto.

m2

1.307,59

1360,71

FOI ACRESCENTADA a peça desenhada referente aos nOs de políCia.
SERRALHARlAS - REVOO.06 - EXE - SERR - NÚMEROS DE POLICIA
Foi SUBSTITUIDO o Índice de Peças Desenhadas

Atento o exposto, a contagem do prazo para apresentação de propostas é retomada no dia
seguinte à publicitação da presente pronúncia, nos telmos do nO 5 do altO 61 ° do CCP, pelo período
correspondente ao último sexto do prazo fixado no Anúncio de Procedimento nO1821/2014 publicado
no Diário da República, 2a série, N.O 66, de 3 de Abril de 2014, a que se seguiu o Aviso de
ProlTogação de Prazo nO408/2014 publicado no Diário da República, 2a série, N.O 84, de 02 de Maio
de 2014, o qual passa a ter como limite as 23:59 do dia 8 de Maio de 2014 . ---------------------------------
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Conforme na 7 do artigo 61 0 , as Listas de Erros e Omissões, estão disponíveis na Plataforma
Eletrôn ica An oGov. -------------------------------------------------------------------------------------------------Face aos Erros e Omissões apresentados, o Conselh o de Administração da Viseu Novo
deliberou ratificar a decisão do Administrador Executivo em manter o PREÇO BASE para a presente
elTI pre itada. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Das decisões enunciadas, publicou-se imed iatamente Aviso nos termos do disposto no na 6 do
artigo 61 ° do Decreto-Lei 18/2008 de 29/0 1. ---------------------------------------------------------------------

8- RESPOSTA À LISTA DE ERROS E OMISSÕES DETETADOS - EMPREITADA DE
REABILITAÇÃO DO EDIFÍCIO MUNICIPAL NA RUA DIREITA 275 EM VISEU
De acordo com o estabelecido no na 5 do A1tigo 61 ° do DL 18/2008 de 29/01, o ConseUlO de
Administração deliberou ratificar a decisão do Sr. Adm inistrador Executivo ao dar resposta aos erros e
omissões identificados, re lativos à empreitada de reabi litação do edifício mencionado em epígrafe,
considerando-se rejeitados todos os que não sejam pela Viseu Novo expressamente aceites . ------------Conforme na 4 do mesmo altigo, as Listas de Erros e Omissões, estão disponíveis na
Plataforma Eletrônica AnoGov . ------------------------------------------------------------------------------------

Foram aceites os seguintes Erros e Omissões:
26

64

1

1.3.3.1

ISOL02 - Fornecimento e aplicação de iso lamento
térmico em lã de rocha de 100kg!m 3 de densidade
e espessma de 4cm, tipo KNAUF ou equivalente,
incluindo todos os materiais e trabalhos
necessários à sua completa execução .

m2

503,62

735
NOVA
MEDIÇÃO

ALV09 - Picagem, remoção de rebocos
disfuncionais, lavagem da alvenaria de pedra a
baixa pressão, reposição da geometria das paredes
de
alvenaria
(incluindo
encasques
de
preenchimento dos vazios com pedras existentes
no local ou com tijolos compatíveis, agregados
com ligante, refechamento de juntas com
argamassa tipo MB60 da FASSA BORTOLO ou
equivalente) , injecção e selagem de fendas com
cola de ancoragem do tipo Sika Anchorfix - 1 da
Sika ou equivalente, cravamento de varões de aço
(A400NR, diâmetro lOmm) . (No mmo exterior
não executar refechamento de juntas)

m2

479,97

505,89
ACEITARA
MEDIÇÃO
TPS
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71

1

1.4.1.1

PA VO I - Execução de betonilJla interior de
regularização com a espessura adequada às cotas
de projecto e para posterior acabamento incluindo
todos os acessórios e trabaIJ10s necessários a um
bom acabamento de acordo com elementos de
projecto .

m2

214,34

337
NOVA
MEDIÇÃO

128

1

1.6.4.2

m2

106,52

110
NOVA
MEDIÇÃO

153

1

1.7.2.3.1

REV 15 - Aplicação de duas demãos de primário
aquoso para madeiras do tipo 12-920 POL YPREP
400 , da CIN ou equivalente, duas demãos de sub
capa acríl ico aquoso para madeiras do tipo 12920 POL YPREP 400, da CIN ou equivalente e,
duas demãos de laca de poliuretano mate, para
madeira interiores do tipo LACACIN SA T 93 720,
da CIN ou equiva lente, incluindos todos os
trabalhos e acesórios preparatórios a wn bom
acabamento.
REV08 - Execução de piJltura com primário do
tipo ROBBIALAC ou equival ente, anti-alcalino
ref' "ISOCLASSIC" e três demãos de tinta aquosa
do tipo ROBBIALAC ou equival ente, acabamento
ultra mate ref' "STUCOMA T", com 1OOllm de
espessura, ao NCS (S 1005-Y30R) ou equivalente,
incluindo todos os materiais e trabalhos
necessários à sua completa execução .

m2

1260,07

1350,80
ACEITARA
MEDIÇÃO
TPS

154

1

1.7.2.3.2

m2

324,04

390,61
NOVA
MEDIÇÃO

120

1

1.6.2.1. 1

REV07 - Execução de pintura com primáJ"io do
ROBBlALAC
ou
equiva lente,
ref'
tipo
"PLASTRON" aquoso anti-fungos e três demãos
de tinta aquosa, 100% acrílico, do tipo
ROBBlALAC
ou
equivalente,
ref'
"ACRILSMALTE" mate, com
1OOllm de
espessura, ao NCS (S I 005-R80B) ou equivalente,
incluindo todos os materiais e trabalJlOs
necessários à sua comp leta execução . (Medição
Horizontal)
TCO 1 - Teto simples com placa normal

m2

204,07

131

I

1.6.4.5

REV16 - Aplicação de pnmário isolante de
poliuretano transparente tipo ref' FPI255 da Sirca
ou equivalente, aplicação de acabamento à cor
natural do tipo ref' OPP930G da Sirca ou
equivalente, nas demãos necessárias ao bom
recobrimento, confonne cumprimento de cotas de
projecto, e confumação de medida em obra para
aperfeiçoamento de remate, incluindo meios de
fixação e de ligação à estrutura e prepru'ação das
superfícies, de acordo com as boas normas de
construção . (Medição Horizontal)

m2

98,23

205,02
NOVA
MEDIÇÃO
105.90
NOVA
MEDIÇÃO

Atento o exposto, a contagem do prazo para apresentação de propostas é retomada no dia
seguinte à publicitação da presente pronúncia, nos termos do nO 5 do altO 61 ° do CCP, pelo período
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correspondente ao último sexto do prazo fixado no Anú ncio de Procedimento nO1843/2014 publicado
no Diário da República, 2a série, N .O 67, de 4 de A bril de 2014, a que se seguiu o Av iso de
Prorrogação de Prazo nO406/2014 publicado no Diário da República, 2a série, N. 0 84, de 02 de Ma io
de 2014, o qual passa a ter como limite as 23 :59 do dia 7 de Maio de 2014. --------------------------------Conforme nO7 do artigo 61 °, as Listas de Erros e Omissões, estão disponíveis na Plataforma
E Ietrón ica An o Gov. -------------------------------------------------------------------------------------------------Face aos Erros e Omissões apresentados, o Conselho de Administração da Viseu Novo
de liberou ratificar a decisão do Ad mini strador Executivo em manter o PREÇO BASE para a presente
elTI prei tada. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Das dec isões enun ciadas, publicou-se imediatamente Aviso nos termos do disposto no nO6 do
arti go 61 ° do Decreto-Lei 18/2008 de 29/0 1. ---------------------------------------------------------------------

9- RESPOSTA ÀS LISTAS DE ERROS E OMlSSÕES DETETADOS - EMPREITADA DE
RECONSTRUÇÃO DOS EDIFÍCIOS NA TRAVESSA DAS ESCADINHAS DA SÉ/ LARGO
DE S. TEOTÓNIO
De acordo com o estabelecido no nO5 do Artigo 61 ° do DL 18/2008 de 29/01, o Conse UlO de
A dmini stração deliberou ratificar a decisão do Sr. Adm ini strador Executivo ao dar resposta às listas de
erros e omissões identificados, relativos à empreitada de reconstrução dos edifícios mencionados em
epígrafe, considerando-se rejeitados todos os que não sejam pela Viseu Novo expressamente aceites. -Conforme nO 4 do mesmo artigo, as L istas de Erros e Omissões, estão disponíveis na
P Iataforma E Ietró n ica An oGov. ------------------------------------------------------------------------------------

Foram aceites os seguintes Erros e Omissões: --------------------------------------------------------Item LPU

Descrição

Un

Quantidade

Linha

N° Item

121

00010

1.9.1.1.7

FIO 1 - 1,29m x 1,95m - (consultar Mapa de Vãos
Interiores Fenólicos, fo lha 85)

un

1,00

246

00010

1.1 2.3.1

Fornecimento e apli cação de números de polícia em
latão envelhecido em letra do tipo ARIAL (ver PD
n° 120).

un

17,00

Fornece-se juntamente com a presente Lista de Erros e Omissões os seguintes elementos: ---------------------

-+ PD nO85 - MAPA DE VÃOS FENÓLICOS - FliO 1; --------------------------------------------------------+ PD n° 120 - NÚMEROS DE POLÍCIA; -----------------------------------------------------------------------+ MAPA DE QUANTIDADES. ----------------------------------------------------------------------------------
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Atento o exposto, a contagem do prazo para apresentação de propostas é retomada no dia
seguinte à publicitação da presente pronúncia, nos termos do na 5 do artO 61 ° do CCP, pelo período
correspond ente ao último sexto do prazo fixado no A nún cio de Procedimento na 1781/2014 publ icado
no Diário da República, 2a série, N .O 64, de 1 de Abri l de 2014, a que se segu iu o Aviso de
Prorrogação de Prazo na 392/2014 publicado no Diário da República, 2a série, N. 0 82, de 29 de Abri l
de 2014, o qual passa a ter como limite as 23:59 do dia 11 de Maio de 201 4 . ------------------------------Conforme na 7 do artigo 61 0 , as Listas de Erros e Omissões, estão disponíveis na Plataforma
E letrón ica AnoGov. -------------------------------------------------------------------------------------------------Face aos Erros e Omissões apresentados, o Conselho de Administração da Viseu Novo
deliberou ratificar a decisão do Ad ministrador Executivo em manter o PREÇO BASE para a presente
en1 pre itada. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Das decisões enunci adas, publicou-se imediatamente Aviso nos termos do di sposto no na 6 do
artigo 61 ° do Decreto-Lei 18/2 008 de 29/0 1. ---------------------------------------------------------------------

10- RESPOSTA À LISTA DE ERROS E OMISSÕES DETETADOS - EMPREITADA DE
REABILITAÇÃO DO EDIFÍCIO MUNICIPAL "CASA DA CALÇADA" EM VISEU
De acordo com o estabelecido no na 5 do Artigo 61 ° do DL 18/2008 de 29/01 , o Conselho de
Administração deliberou ratificar a decisão do SI'. Adm ini stTador Executivo ao dar resposta aos erros e
omissões identificados, relativos à empreitada de reabilitação do edifíc io mencionado em epígrafe,
considerando-se rejeitados todos os que não sejam pela Viseu Novo expressamente aceites. ------------Conform e na 4 do mesmo artigo, as Listas de Erros e Omissões, estão di sponíveis na
P Iataform a E Ietró n ica An oGov. ------------------------------------------------------------------------------------

Foram aceites os seguintes Erros e Omissões:---------------------------------------------------------L inh a

N°
Item

Item LPU

Descrição

Un

Quantidade

20

00010

1.2.2.1.2

ISOL02 - Fornecimento e apli cação de isolamento
térmico XPS com 4cm de espessura em lajes do piso
térreo, incluindo todos os materiais e trabalhos
necessários à sua completa execução.

m2

232, 10

32

00010

1.2 .2 .2.4.1

Fornecimento e aplicação de tela pitonada anti2
percolação, incluindo manta geotêxtil 300gr/m e todos
os materiais e trabalhos necessários à sua completa
execução.

m2

265,15
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62

00010

1.4.1.1

PA VO 1 - Execução de betonilha interior de
regularização com a espessura adequada às cotas de
proj eto e para posterior acabamento incluindo todos os
acessórios e trabaUlOs necessários a um bom
acabamento de acordo com elementos de projeto.

m2

233, 10

76

00010

1.4.5. 1

P A V07 - Restauro de degraus e patamares de escadas
em pedra, inclu indo picagem, remoção e limpeza de
todo o granito, remoção de juntas e recobrimento em
cimentos existentes, preenchimento de vazios e
preenchimentos de laclmas, com argamassas à base de
cal do tipo MB60 da FASSA BORTOLO ou
equivalente, substituição de pedra muito danificada,
todos os materiais a utilizar nas intervenções, trabalho s
inerentes e especificações do Caderno de Encargos.

m2

43,0 1

77

00010

1.4.5.2

m2

16,00

369

00040

4.2.8.3

PAV04 - Fornecimento e assentamento de degraus e
patamares de escadas em madeira maciça de
KAMBALA AMARELA, com 30 mm de espessura,
incluindo co la do tipo SIKAFLEX, da Sika ou
equiva lente, pregos ga lvan izados, lixamento,
desempoeiramento, tapa j untas do tipo BONA ou
equivalente MIX FILL e todos os acessórios e trabalhos
necessários a W11 bom acabamento para receber
acabamento [ma l de verniz de acordo com elementos de
projeto.
Execução de ensaio da rede de águas à pressão de 1000
kpa e, da rede de esgotos, de acordo com as exigências
regulamentares em vigor (D .R. 23/95 , de 23 de Agosto)

vg

1,00

407

00050

5.7.2

Execução de ensaio da rede de esgotos de acordo com
as ex igências regu lamentares em vigor (D .R. 23/95 , de
23 de Agosto) e da Entidade Licenciadora

vg

1,00

462

00070

7.6.1

Detetores de movimento 360 0

12

513

00080

8.2.3

Fornecimento e montagem de caixas do tipo I!.

527

00080

8.4 .1

Tomada RJ45 cat 6 instalada em caixa do tipo 11 ou
equivalente, incluindo todos os acessórios para a sua
boa fixação.

U
N
U
N
U
N

40
24

Atento o exposto, a contagem do prazo para apresentação de propostas é retomada no dia
seguinte à publicitação da presente pronúncia, nos termos do n° 5 do art° 61 ° do CCP, pelo período
correspondente a 8 (oito) dias do prazo fixado no Anúncio de Procedimento nO1801/2014 publicado
no Diário da República, 2a série, N. 0 65, de 2 de Abril de 2014, a que se seguiu o Aviso de
Prorrogação de Prazo nO407/2014 publicado no Diário da República, 2" série, N .O84, de 02 de Maio
de 2014, o qual passa a ter como limite as 23:59 do dia 14 de Maio de 2014. ------------------------------Confonne nO7 do artigo 61 0 , as Listas de Erros e Om issões, estão disponíveis na Plataforma
Eletrónica AnoGov. --------------------------------------------------------------------------------------------------
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Face aos Erros e Omissões apresentados, o Conselho de Administração da Viseu Novo
deliberou ratificar a decisão do Administrador Executivo em manter o PREÇO BASE para a presente
em pre itada. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------Das decisões enunciadas, publicou-se imediatamente Aviso no s termos do disposto no n° 6 do
artigo 61 ° do Decreto-Lei 18/2008 de 29/0 1. ---------------------------------------------------------------------

11- REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS ARQUEOLÓGICOS NOS EDIFÍCIOS MUNICIPAIS
SITUADOS NA TRAVESSA DAS ESCADINHAS DA SÉ 24 /LARGO DE S. TEOTÓNIO
14/22: ABERTURA DE PROCEDIMENTO
Inf. 104.SRU/2 014: Atendendo que foi assinado em Dezembro de 2013 o Contrato de
Financiamento com vista à realização da empreitada de reconstrução dos edifícios municipais situados
na Travessa das Escadinhas da Sé 24/ Largo de S. Teotónio 14/22 e tendo-se procedido ao lançamento
da respetiva empreitada no dia 1 de Abril de 2014, urge contratar Especialistas (Arqueólogos) com
vista à execução dos necessários Trabalhos Arqueológicos nos imóveis, de acordo com o solicitado
pelos Técnicos da Direção Regional da Cultura do Centro. --------------------------------------------------Pretende-se: -----------------------------------------------------------------------------------------------------a) Avaliação histórica do edifício;
b) Acompanhamento de um Arqueólogo, em toda a área onde estiverem previstos revolvimentos
de terras, nomeadamente, na abertura de valas para implantação dos caboucos para o reforço
da estrutura existente ou na integração de infraestruturas enterradas. ------------------------------Preço Base: A estimativa da despesa para a execução desses Trabalhos ascende a € 3.000,00
(três m iI euros) + IV A -----------------------------------------------------------------------------------------------Procedimento desenvolvido - Ajuste Direto (Art. 20° do DL 18/2008 de 29/01 - CCP),
com convite a 4 prestadores de serviços: -------------------------------------------------------------------------- Arq ueoh oj e; ------------------------------------------------------------------------------------------------ ERA Arqueologia SA; ------------------------------------------------------------------------------------ EON -lndustrias Criativas, Lda.; ----------------------------------------------------------------------- ARQUEOLOGIA E PATRIMÓNIO - Ricardo Teixeira & Vítor Fonseca. ----------------------Critério de adj udicação: Preço mais baixo ----------------------------------------------------------O procedimento será desenvolvido na Plataforma Eletrónica da Viseu Novo SRU (AnoGOV).
O Júri do Procedimento terá a seguinte constituição: ------------------------------------------------ Margarida Amaral Henriques na qualidade de Presidente e Rui Piteira Santos e Natália
Mendes Figueiredo na qualidade de Vogais. ---------------------------------------------------------------------Como suplentes, foram nomeados a Carlos Gaspar e Paula Cristina Rodrigues Cunha. ----------
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12- CONTRATO-PROGRAMA ENTRE O MUNICÍPIO E A VISEU NOVO SRU: REABILITAÇÃO
DA RUA JOÃO MENDES
1nf. Ol.SRU/201 4: O Mun icípio de Viseu poss ui 55% do capital socia l inicial da Sociedade e,
no âmbito das suas competências, pode celebrar Acordos de Colaboração e apoio com outras
En t idad 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 reabilitação urbana
do ed ificado e espaço públ ico na cidade de Vi seu. --------------------------------------------------------------Pretende o Município de Viseu e a Viseu Novo SRU proceder à reabilitação da Rua João
Mendes (vulgarmente conhecida por "Rua das Bocas") na União de Freguesias de Viseu, atendendo
que este arruamento apresenta o pavimento com algumas deformações, estando as suas infraestruturas
obsoletas . Para além disso, a iluminação pública não é a idea l, não estando a rua dotada dos
necessários passeios, loca is para estacionamento ou mobiliário urbano . ------------------------------------A futura obra visará a co locação de novas infraestruturas de abastecimento de água, drenagem
de águas residuai s, águas pluviais, iluminação pública, telecomunicações e eventualmente a alteração
do tipo de pavimento, ass im como instalação do necessário mobiliário urbano. ---------------------------Nesse sentido, o Conselho de Administração deliberou propor a celebração de um ContratoPrograma (em anexo), 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 procedimentos com vista à futura empreitada de reabi litação da Rua João
Mendes. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Refira-se que, de acordo com instruções da CMV, a atri buição de transferências financeiras
exige a celebração de um contrato-programa, visto que o seu objeto se integra no âmbito da função de
desenvolvimento local, assim como a descrição do valor de investimento. ---------------------------------Face ao exposto, foi aprovada a celebração do Contrato-Programa suprarreferido, do qual
resultará uma transferência financeira no va lor de 7.500€ (sete mil e quinhentos euros), acrescido de
IV A à taxa legal em vigor, face aos objetivos envolvidos. -----------------------------------------------------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 efeitos de aprovação e eventual
ressarcimento ou reposição de va lores . ----------------------------------------------------------------------------

13- CONTRATO-PROGRAMA ENTRE O MUNICÍPIO E A VIS EU NOVO SRU:
REABILITAÇÃO DA RUA SOAR DE CIMA, RUA CÓNEGO MARTINS E RUA ALMEIDA
MOREIRA
Inf. 02.SRU/2014 : O Municíp io de Viseu possui 55% do capital social inicial da Sociedade e,
no âmbito das suas competências, pode celebrar Acordos de Colaboração e apoio com outras
Enti dad es . --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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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 reabilitação urbana
do edificado e espaço público na cidade de Viseu. --------------------------------------------------------------Pretende o Município de Viseu e a Viseu Novo SRU proceder à reabilitação da Rua Soar de
Cima, Rua Cónego Martins e Rua Almeida Moreira situadas na União de Freguesias de Viseu,
atendendo que estes arruamentos apresentam os pavimentos (em calçada à portuguesa) com al gumas
deformações, estando as suas infraestruturas obsoletas. Para além disso, a iluminação pública não é a
ideal , não estando as ruas dotadas dos necessários passeios, locais para estacionamento ou mobiliário
u rban o. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------A futura obra visará a colocação de novas infraestruturas de abastecimento de água, drenagem
de águas residuais, águas pluviais, iluminação pública, telecomunicações e eventualmente a alteração
do tipo de pavimento, assim como a instalação do necessário mobiliário urbano. -------------------------Nesse sentido, o Conselho de Administração deliberou propor a celebração de um ContratoPrograma (em anexo), 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 procedimentos com vista à futura empreitada de reabilitação destas ruas .
Refira-se que, de acordo com instruções da CMV, a atribuição de transferências exige a
celebração de um contrato-programa, visto que o seu objeto se integra no âmbito da função de
desenvolvimento local, assim como a descrição do valor de financiamento . --------------------------------Face ao exposto, foi aprovada a celebração do Contrato-Programa suprarreferido do qual
resulta uma transferência financeira no valor de 10.000€ (dez mil euros), acrescido de IV A à taxa legal
em vigor, face aos objetivos envolvidos. -------------------------------------------------------------------------A Viseu Novo, SRU deverá proceder à elaboração de uma lista de trabalhos realizados durante
cada mês, a qual deverá ser remetida ao Município de Viseu, para efeitos de aprovação e eventual
ressarcimento ou reposição de valores. ----------------------------------------------------------------------------

14- PROJETOS PARA RECONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO MUNICIPAL NA RUA DIREITA
285-287: PROPOSTA DE ADENDA AO CONTRATO-PROGRAMA
Inf. 125 .SRU/2 014: A 14 de Fevereiro de 2013 , foi celebrado um Contrato-Programa entre a
SRU e a CMV, através do qual a VISEU NOVO foi autorizada a executar internamente e a lançar os
Procedimentos necessários com vista à execução dos Projetos (Arquitetura e Especialidades) para
futura reconstrução do edifício muni cipal situado na Rua Direita 285-287. ---------------------------------O Contrato-Programa previa um financiamento de 11.000€ (IV A incluído), tendo-se
verificado opOltunamente, que o mesmo era insuficiente para cobrir todas as despesas. Em Fevereiro
de 2014, foi assinada uma Adenda ao Contrato-Programa, no qual o valor de financiamento foi
alterado para 15 .OOO€ (IV A incluído). ----------------------------------------------------------------------------Porém, após conclusão de todos os Projetos, verifica-se que este valor se revela novamente
insuficiente (ver lista com despesas em anexo). ------------------------------------------------------------------
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Face ao exposto, o Conselho de Adm inistração deliberou propor a celebração de uma 2a
Adenda ao Contrato-P rograma celebrado com a CMV, propondo-se uma alteração ao va lor
co mpron1 is sad o. ------------------------------------------------------------------------------------------------------A Cláusula 7.a do contrato-programa passaria a ter a seguinte redação: ----------------------------"O financiamento far-se-á ao abrigo de uma transferência financeira , no va lor estimado de
24.500€ (vinte e quatro mil e quinhentos euros), IV A incluído, a adequar em fu nção do valor da
adjudicação e da conta final , como contrapartida das obrigações assumidas." ------------------------------Imp0l1a referir que sem a aprovação dessa Adenda, a SRU não pode ser ressarcida das
despesas efetuadas com os diversos projetos. ---------------------------------------------------------------------

15- SINALÉTICA, PUBLICIDADE E MOBILIÁRIO URBANO : PROPOSTA DE ADENDA

AO CONTRATO-PROGRAMA
Inf. 127.SRU/2014: A 3 1 de Janeiro de 201 3, foi celebrado um Contrato-Programa entre a
SRU e a CMV, através do qual a VISEU NOVO foi autorizada a contratar e adquirir os necessários
bens e serviços, com vista ao desenvo lvimento (criação, produção e aqui sição) de Sinalética,
Publicidade e Mobiliário Urbano para a Zona Histórica de Viseu, atuando esta última entidade, para os
efeitos necessári os, como "Entidade Adj udicante". -------------------------------------------------------------O Contrato-Programa previa um financiamento de 7.000€ (IV A incluído), tendo-se verificado
opOliunamente, que o mesmo era insuficiente para cobrir todas as despesas. Em Agosto de 2013 , foi
assinada uma Adenda ao Contrato-Program a, no qual o valor de financiamento foi alterado para
10.000€ (IV A incl u ído). --------------------------------------------------------------------------------------------Analisados os procedimentos que a Viseu Novo tem em curso e que pretende desenvo lver nos
próximos meses, nomeadamente, a substituição das placas da Sinalética Monumental danificadas, a
aplicação de di spositivos de sinalética nas entradas da Praça 2 de Maio e a aquisição de floreiras para a
Rua do Comércio, entre outras, verifica-se que este valor se revela novamente insufi ciente (ver lista
com despesas eln anexo) . -------------------------------------------------------------------------------------------Face ao exposto, o Conselho de Admini stração deliberou aprovar a celebração de uma 2a
Adenda ao Contrato-Programa celebrado com a CMV, propondo-se uma alteração ao valor
com pro In issad o. ------------------------------------------------------------------------------------------------------A Cláusula 6. a do contrato-programa passaria a ter a seguinte redação: ----------------------------" O financiamento far-se-á ao abrigo de um a transferência financeira, no valor estimado de
30.000€ (vinte e dois mil e quinhentos euros), IV A não incluído, a adequar em função do valor da
adjudicação e da conta fina l, como contrapm1ida das obrigações assumidas." ------------------------------Imp0l1a referir que sem a aprovação dessa Adenda, a SRU não pode ser ressarcida das
despesas efetuadas com os diversos projetos . ---------------------------------------------------------------------

16- SEGURO DE ACIDENTES DE TRABALHO - ESTAGIÁRIA JOANA RODRIGUES
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Inf. 105.SRU/2 014_AL: No seguimento da candid atura à medida Estágio Emprego do IEFP
por parte da Viseu Novo para o recrutamento de uma colaboradora para a área administrativa, iniciará
funções a 16 de Maio a candid ata Joana Filipa Esteves Rodrigues, pelo período de 12 meses. --------Desta forma é necessário contratualizar um seguro de acidentes de trabalho, pelo período de 1
ano, pelo que foi feita uma sondagem de mercado a 3 seguradoras. ------------------------------------------Face aos va lores em causa e tendo em consideração a urgência nesta adjudicação, o Conselho
de Admini stração deliberou autori zar a realização desta despesa, sendo efetuada através de um
AJUSTE DIRETO à Seguradora "Açoreana", pelo valor de 92,15€ (preço Mais Baixo), de acord o
com o exposto no alt. 128° do DL 18/2008 de 29/01 (Regime Simplificado). -------------------------------

17- ESTRATÉGIA CENTRO mSTÓRICO : IMPRESSÃO GRÁFICA DE FLYERS E
DOSSIERS
No âmbito da Estratégia de Revitalização do Centro Histórico de Viseu, a ser desenvolvida
pela Viseu Novo e pelo Município, considera-se peltinente a possibilidade de se distribuírem diversos
documentos, nomeadamente flyers e os dossiers A4 com a apresentação da estratégia, com o obj etivo
de alcançar um maior número de Munícipes. --------------------------------------------------------------------Nesse sentido, foram solicitados orçamentos a várias empresas, com v ista à impressão dos
dois documentos (500 flyers e 200 dossiers). --------------------------------------------------------------------Face ao red uzido valor em causa e estando o mesmo dentro dos va lores de mercado, o
Conselho de Administração deliberou autori zai' a realização desta despesa, sendo efetuada através de
um AJUSTE DIRETO à empresa "Éden Gráfico", pelo valor de 800€+ IVA, de acordo com o
exposto no alt. 128° do DL 18/2 008 de 29/01 (Regime Simplificado). ---------------------------------------

18- PRÓXIMA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Foi indicado para a realização da próxima reunião do Conselho de Administração o dia 12 de Junho de
2014, pelas 16 :00 horas. ---------------------------------------------------------------------------------------------

FORMA DE VOTAÇÃO - As deliberações constantes desta ata foram aprovadas por unanimidade
de votos dos membros presentes. ----------------------------------------------------------------------------------ENCERRAMENTO - Não havendo mais assuntos a tratar, o Presidente do Conselho de
Admin istração deu por encelTada a reunião quando eram dezoito horas, dela se lavrando a presente
ata. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O residente
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