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ATA N° 110
----------Aos dezassete dias do mês de Novembro de dois mil e catorze, no edifício 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 Fernando Neves Marques, residente na Travessa da Rua da
Pedreira, lote 92, Bairro de Santa Eulália, 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-

EMPREITADAS NO AMBITO DO "REABILITAR PARA ARRENDAR"

5-

REABILITAÇÃO DE UM TROÇO DA RUA SILVA GAlO - REVISÃO DE PREÇOS

6-

EMPREITADA DE REABILITAÇÃO DO EDIFÍCIO CASA DO MIRADOURO -

REVISÃO DE PREÇOS
7-

CASA DO MIRADOURO: PROPOSTA DE ADENDA A CONTRATO-PROGRAMA

8-

EMPREITADA DE REABILITAÇÃO DO EDIFÍCIO MUSEU ALMEIDA MOREIRA

- REVISÃO DE PREÇOS
9-

EMPREITADA DE RECONSTRUÇÃO DO IMÓVEL NA AVENIDA EMÍDIO

NAV ARRO 10 - REVISÃO DE PREÇOS
10-

ACORDO DE SUSPENSÃO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO (INQUILINO

DO EDIFICIO NA RUA DIREITA 275)
11-

RELATÓRIO

FINAL:

TRABALHOS

ARQUEOLÓGICOS

NO

EDIFÍCIO

NO

EDIFÍCIO

MUNICIPAL SITUADO NA RUA DIREITA 275 EM VISEU
12-

RELATÓRIO

FINAL:

TRABALHOS

ARQUEOLÓGICOS

MUNICIPAL "CASA DA CALÇADA" SITUADO NA CALÇADA DA VIGIA EM VISEU
13-

RELATÓRIO

FINAL:

TRABALHOS

ARQUEOLÓGICOS

NOS

EDIFÍCIOS

MUNICIPAIS SITUADOS NA TRAVESSA DAS ESCADINHAS DA SÉ/ LARGO DE S.
TEOTÓNIO EM VISEU
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PROPOSTA DE REALIZAÇÃO DE DESPESA: SEGURO - TI NO EDIFÍCIO DA

14-

RUA ESCURA 11-17
CONFERÊNCIA SOBRE "OS DIFERENTES CONTEXTOS PARA O MERCADO DA

15-

REABILITAÇÃO URBANA EM PORTUGAL
16-

WORKSHOP 'A CONTRATAÇÃO PÚBLICA E O PORTAL BASE'

17-

PEDIDOS DE DEVOLUÇÃO DO PREÇO PAGO PELA DISPONIBILIZAÇÃO DE

PEÇAS DO CONCURSO
EMPREITADA DE REABILITAÇÃO DO EDIFÍCIO SITUADO NA RUA DIREITA

18-

116/ RUA DA ÁRVORE 1-7 EM VISEU: PEDIDO DE VISTORIA NO ÂMBITO DO REGIME

EXCECIONAL E TRANSITÓRIO DE LIDERAÇÃO DAS CAUÇÕES NAS OBRAS
PÚBLICAS (DL 190/2012 DE 22/08)
EMPREITADA DE REABILITAÇÃO DOS EDIFÍCIOS MUNICIPAIS SITUADOS NA

19-

RUA Na SRA. DA PIEDADE 24-28
20-

RENOVAÇÃO DE DUAS LICENÇAS DE ANTIVÍRUS

21-

REABILITAÇÃO DO EDIFICIO NA RUA DIREITA 275: PERMUTAS SOB

CONDIÇÃO
22-

REABILITAÇÃO DO EDIFICIO NA RUA DR. LUÍS FERREIRA N° 108-114 EM

VISEU: SUBSTITUIÇÃO DO REFORÇO DE GARANTIA POR GARANTIA BANCÁRIA
23-

RELATÓRIO PRELIMINAR: PROCEDIMENTO DE AJUSTE DIRETO PARA

EXECUÇÃO DO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO/ARQUITETÓNICO DO EDIFÍCIO
SITUADO NA TRAVESSA DE S. DOMINGOS
2" ADENDA AO CONTRATO PROGRAMA REDE WIFI NO CENTRO URBANO DE

24-

VISEU
25-

PARECERES SOBRE NOVOS CURSOS TÉCNICO SUPERIOR PROFISSIONAL

26-

PROTOCOLOS DE COLABORAÇAO COM A ESTGV/IPV

27-

TAPUMES DE OBRA NO ÂMBITO DO "REABILITAR PARA ARRENDAR":

PRODUÇÃO GRÁFICA
28-

JARDINS DE NATAL

29-

PRÓXIMA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ABERTURA - Verificada a existência de quórum, foi pelo Senhor Presidente dado início à reunião,
qu ando eram catorze hora s e trinta minutos, ----------------------------------------------------------------------
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l-INFORMAÇÕES
a) O Conselho de Administração tomou conhecimento de que na sequência da assinatura, no passado
dia 5 de novembro, dos cinco Contratos de Empreitada, previstos no âmbito do Contrato de
Financiamento "Reabilitar para Arrendar", prevê-se que as empreitadas tenham início num prazo
máximo de 30 dias, conforme estipulado no CCP, tendo ainda sido informado que o Contrato referente
à "Empreitada de reabilitação da Casa da Calçada" foi remetido para o Tribunal de Contas em
07/11/2 O14. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------b) Em 11/11/2014, foi publicado o Aviso nO 12644/2014 na 2a Série do Diário da República, através do
qual se toma público a delimitação da ARU de Viseu, tendo sido solicitado ao Sr. Presidente da
Assembleia-Geral da Viseu Novo, através do Oficio 3142/2014 de 29/10/2014, a convocação de uma
reunião extraordinária da Assembleia com vista à alteração do objeto social da Viseu Novo SRU. -----c) O Conselho de Administração também tomou conhecimento da presença e participação do Sr.
Administrador Executivo da Viseu Novo SRU na conferência "A Baixa no centro da cidade: Turismo
pelo património e(m) segurança" promovida pela Câmara Municipal de Coimbra em conjunto com a
Agência para a promoção da Baixa de Coimbra e PSP, nos próximos dias 27 e 28 de novembro. --------

2-

APROVAÇÃO

DA

ATA

DA

ANTERIOR

REUNIÃO

DO

CONSELHO

DE

ADMINISTRAÇÃO
Foi deliberado aprovar a Ata da reunião do dia 27 de outubro de 2014. ----------------------------

3- FUNDO DE CAIXA PERMANENTE
O Conselho de Administração deliberou aprovar as despesas do Fundo de Caixa Permanente,
conforme listagem que se anexa (ver mapa de caixa: outubro). -----------------------------------------------

4- EMPREITADAS NO AMBITO DO "REABILITAR PARA ARRENDAR"
O Conselho de Administração deliberou ratificar a decisão do SI'. Administrador Executivo, ao nomear
a Arq. Margarida Henriques como representante do Dono de Obra no âmbito das referidas
empreitadas, nomeadamente para efeitos de aprovação do PSS, patticipação nas reuniões de obra e
validação de Autos de Empreitada. ---------------------------------------------------------------------------------
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5- REABILITAÇÃO DE UM TROÇO DA RUA SILVA GAlO - REVISÃO DE PREÇOS
Na sequência da entrega do cálculo de revisão de preços apresentado pela empresa

"IRMÃos

ALMEIDA CABRAL, LDA." e conforme exposto na Iof. 291.SRU/2014, após conclusão da
empreitada de reabilitação de um troço da Rua Silva Gaio, informa-se: -------------------------------------De acordo com o exposto no Artigo 382.° do CCP- Revisão ordinária de preços: ----------------"I - Sem prejuízo do disposto nos artigos 282. ~ 300. o e 341. ~ o preço fixado no contrato para

os trabalhos de execução da obra é obrigatoriamente revisto nos termos contratualmente
estabelecidos ,e de acordo com o disposto em lei. ---------------------------------------------------------------2 - Na falta de estipulação contratual quanto à fórmula de revisão de preços, é aplicável a
fórmula tipo estabelecida para obras da mesma natureza constante de lei. " -------------------------------Importa referir que esta empreitada foi adjudicada por 54.000,01 €. --------------------------------A Fiscalização externa contratada pela Viseu Novo SRU, emitiu oportunamente o seu Parecer
em 22/1 0/20 14, com a qual os Serviços Técnicos concordam. ------------------------------------------------Após o cálculo e pela análise efetuada, a Fiscalização propõe que o Empreiteiro não tenha
direito a qualquer pagamento pela revisão de preços. ----------------------------------------------------------Face ao exposto, o Conselho de Administração deliberou aprovar o cálculo da revisão de
preços, devendo posteriormente informar-se o Empreiteiro e a CMV. ----------------------------------------

6- EMPREITADA DE REABILITAÇÃO DO EDIFÍCIO CASA DO MIRADOURO - REVISÃO DE

PREÇOS
Na sequência do cálculo de revisão de preços pelos Serviços Técnicos da Viseu Novo SRU, o
qual foi posteriormente aprovado pela empresa "Soares e Carvalho - Construção Civil e Obras
Públicas, Lda." em 10/11/2014, e conforme exposto na Inf. 311.SRU/2014, o Conselho de
Administração foi informado: --------------------------------------------------------------------------------------Pese embora a empreitada de reabilitação do edifício municipal "Casa do Miradouro" situado
no Largo António José Pereira, tenha sido rececionada em 13/12/2013, apenas neste momento foi
possível chegar-se a entendimento com o Empreiteiro relativamente a esta matéria. ----------------------De acordo com o exposto no Altigo 382.° do CCP- Revisão ordinária de preços: ----------------"] - Sem prejuízo do disposto nos artigos 282. ~ 300. o e 341. ~ o preço fixado no contrato para
os trabalhos de execução da obra é obJ'igatoJ'iamente revisto nos teJ'mos contratualmente
estabelecidos e de acordo com o disposto em lei. ----------------------------------------------------------------
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2 - Na falta de estipulação contratual quanto à fórmula de revisão de preços, é aplicável a

fórmula tipo estabelecida para obras da mesma natureza constante de lei. " -------------------------------Pela análise efetuada à documentação contabilística da empreitada, a Fiscalização obteve o
valor de cálculo da revisão de preços, num total de 19.855,18€. ----------------------------------------------Importa referir que esta empreitada foi adjudicada por 693.742,76€ e foi compmiicipada pelo
QREN (Parcerias para a Regeneração Urbana). -----------------------------------------------------------------Face ao exposto, o Conselho de Administração deliberou aprovar o cálculo da revisão de
preços, devendo posteriormente informar-se o Empreiteiro. --------------------------------------------------Esta despesa será posteriOlmente ressarcida pelo Município de Viseu, de acordo com o
previsto no Contrato-Programa aprovado. -------------------------------------------------------------------------

7- CASA DO MIRADOURO: PROPOSTA DE ADENDA A CONTRATO-PROGRAMA

Conforme exposto na Inf. 328.SRU/2014, a 18 de Agosto de 2009, foi celebrado um ContratoPrograma entre a SRU e a CMV, através do qual foi delegado na VISEU NOVO SRU o lançamento e
acompanhamento da empreitada de reabilitação do edifício municipal "Casa do Miradouro". -----------A Receção Provisória da obra ocorreu em 13/12/2013 . ----------------------------------------------O Contrato-Programa prevê nesta data um financiamento de 830.000€ (NA incluído) tendo-se
verificado, após o cálculo da revisão de preços, que o mesmo é insuficiente para cobrir esta última
despesa. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Face ao exposto, o Conselho de Administração deliberou aprovar a proposta de uma 2a
Adenda ao Contrato-Programa celebrado com a CMV, propondo-se uma alteração ao valor
comprom is sado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------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 de
851.046,50€ (oitocentos e cinquenta e um mil, quarenta e seis euros e cinquenta cêntimos) IVA
incluído, a adequar em função do valor da adjudicação e da conta final, como contrapartida das
obrigações assulnidas. ----------------------------------------------------------------------------------------------A Viseu Novo, SRU deverá proceder à elaboração de uma lista mensal de trabalhos
realizados, a qual deverá ser remetida ao Mun icípio de Viseu, para efeitos de aprovação e eventual
ressarcimento ou reposição de valores. " -------------------------------------------------------------------------ImpOlia referir que sem a aprovação dessa Adenda, a SRU não pode ser ressarcida das
despesas efetuadas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------
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8- EMPREITADA DE REABILITAÇÃO DO EDIFÍCIO MUSEU ALMEIDA MOREIRA REVISÃO DE PREÇOS
Na sequência do cálculo de revisão de preços efetuado pelos Serviços Técnicos da Viseu Novo
SRU, o qual foi posteriormente aprovado pela empresa "Soares e Carvalho - Construção Civil e Obras
Públicas, Lda." em 10/11/2014, e conforme exposto na Inf. 312.SRU/2014, o Conselho de
Administração foi informado: --------------------------------------------------------------------------------------Pese embora a empreitada de reabilitação do edifício municipal "Museu Almeida Moreira"
situado no Largo Almeida Moreira, tenha sido rececionada em 04/11/2011, apenas neste momento foi
possível chegar-se a entendimento com o Empreiteiro relativamente a esta matéria. ----------------------De acordo com o exposto no Aliigo 382.° do CCP- Revisão ordinária de preços: ----------------"1 - Sem prejuízo do disposto nos artigos 282. ~ 300. o e 341. ~ o preço fixado no contrato para

os trabalhos de execução da obra é obrigatoriamente revisto nos termos contratualmente
estabelecidos e de acordo com o disposto em lei. ---------------------------------------------------------------2 - Na falta de estipulação contratual quanto à fórmula de revisão de preços, é aplicável a

fórmula tipo estabelecida para obras da mesma natureza constante de lei. " -------------------------------Pela análise efetuada à documentação contabilística da empreitada, a Fiscalização obteve o
valor de cálculo da revisão de preços, num total de 728,34€. -------------------------------------------------Importa referir que esta empreitada foi adjudicada por 268.529,79€ e foi compatiicipada pelo
QREN (Parcerias para a Regeneração Urbana). -----------------------------------------------------------------Face ao exposto, o Conselho de Administração deliberou aprovar o cálculo da revisão de
preços, devendo posteriormente informar-se o Empreiteiro. --------------------------------------------------Esta despesa será posteriormente ressarcida pelo Município de Viseu, de acordo com o
previsto no Contrato-Programa aprovado. -------------------------------------------------------------------------

9- EMPREITADA DE RECONSTRUÇÃO DO IMÓVEL NA AVENIDA EMÍDIO NA VARRO
10 - REVISÃO DE PREÇOS
Na sequência do cálculo de revisão de preços efetuado pelos Serviços Técnicos da Viseu Novo
SRU, o qual foi posteriormente aprovado pela empresa " Soares e Carvalho - Construção Civil e Obras
Públicas, Lda." em 10/11/2014, o Conselho de Administração foi informado: -----------------------------Pese embora a empreitada de reconstrução do edifício situado na Avenida Emídio Navarro nO
10, tenha sido rececionada em 20101/2010 , apenas neste momento foi possíve l chegar-se a
entendimento com o Empreiteiro relativamente a esta matéria. ------------------------------------------------
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De acordo com o exposto no Altigo 199.° do DL 59/99 de 02/03 (Regime do contrato
administrativo de empreitadas de obras públicas) - Revisão de preços: ---------------------------------------

"1 - O preço das empreitadas de obras pÚblicas será obrigatoriamente revisto. nos termos
das cláusulas insertas nos contratos, os quais todavia, deverão subordinar-se aos princípios
fundamentais previstos na lei especial aplicável. ---------------------------------------------------------------2 - No caso de eventual omissão do contrato relativamente à fórmula de revisão de preços,

aplicar-se-á afórmula tipo estabelecida para obras da mesma natureza. ----------------------------------3- Se nas datas dos autos de medição, ou nas de apresentação dos mapas a que se refere o na
1 do artigo 208 0 ainda não forem conhecidos os valores finais dos indicadores económicos a utilizar
na revisão do preços dos trabalhos executados, o dono de obra deverá proceder ao pagamento
provisório com base no respetivo valor inicial do contrato, revisto em função dos Últimos indicadores
conhecidos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------4- Nos casos do número anterior, log que sejam publicados os indicadores económicos
respeitantes ao mês de execução dos trabalhos ou do período para tal previsto no plano de trabalhos,
o dono de obra procederá imediatamente ao cálculo definitivo da revisão, pagando ao empreiteiro ou
deduzindo, na situação de trabalhos que se seguir, a diferença apurada. " ---------------------------------Pela análise efetuada à documentação contabilística da empreitada, a Fiscalização obteve o
valor de cálculo da revisão de preços, num total de 3.283,04€. -----------------------------------------------Importa referir que esta empreitada foi adjudicada por 515.335,51€ e foi compatticipada pelo
QREN (Parcerias para a Regeneração Urbana). -----------------------------------------------------------------Face ao exposto, o Conselho de Administração deliberou aprovar o cálculo da revisão de
preços, devendo posteriormente informar-se o Empreiteiro. --------------------------------------------------Esta despesa será posteriormente ressarcida pelo Município de Viseu, de acordo com o
previsto no Contrato-Programa aprovado. -------------------------------------------------------------------------

10- ACORDO DE SUSPENSÃO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO (INQUILINO DO
EDIFICIO NA RUA DIREITA 275)
Na sequência das deliberações do Conselho de Administração datadas de 9 de julho e 6 de
agosto de 2014, e após adjudicação da empreitada de reabilitação do edifício municipal situado na Rua
Direita 275, o Conselho de Administração deliberou aprovar a redação do Acordo de Suspensão do
Contrato de Arrendamento a celebrar com a empresa "Santos Monteiro e Costa, Lda.", assim como
reencaminl1ar o presente assunto para o Município. -------------------------------------------------------------
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11- RELATÓRIO FINAL: TRABALHOS ARQUEOLÓGICOS NO EDIFÍCIO MUNICIPAL
SITUADO NA RUA DIREITA 275 EM VISEU
Conforme exposto na Inf. 299.SRU/2014, no dia 6 de novembro de 2014, reuniu o Júri do
procedimento, constituído por Margarida Sofia Amaral Henriques que presidiu, Rui Filipe Piteira
Freitas dos Santos e Carlos Manuel Gaspar, ao abrigo do disposto nas alíneas b) e c) do nO 1 do artigo
69° do Decreto-Lei n.o 18/2008, de 29 de janeiro na sua atual redação, com a finalidade de elaborar o
relatório final de análise de propostas, de acordo com o previsto no artigo 124.° do Código dos
Contratos Públicos . --------------------------------------------------------------------------------------------------O Júri procedeu à apreciação das propostas recebidas e, em função do exigido nas peças do
procedimento e na legislação aplicável, propôs a ordenação para efeitos de adjudicação, conforme
melhor consta do Relatório Preliminar de análise de propostas elaborado em 7 de outubro de 2014. --Este Relatório Preliminar foi divulgado a todos os Conconentes para efeitos de Audiência
Prévia, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 123° do CCP. ------------------------------------Realizada a Audiência Prévia resultou que não foram apresentadas nenhumas observações ao
Relatório Preliminar, pelo que o Júri deliberou, por unanimidade propor a adjudicação da proposta
apresentada pelo Concorrente n.o 1- EON - Indústrias Criativas, Lda., no valor de 1.800,Ol€. ----Face ao exposto, o Conselho de Administração deliberou aprovar o Relatório Final elaborado
e consequentemente adjudicar os serviços à empresa "EON - Indústrias Criativas, Lda." -----------------

12- RELATÓRIO FINAL: TRABALHOS ARQUEOLÓGICOS NO EDIFÍCIO MUNICIPAL "CASA
DA CALÇADA" SITUADO NA CALÇADA DA VIGIA EM VISEU
Conforme exposto na Inf. 300.SRU/2014, no dia 6 de novembro de 2014, reuniu o Júri do
procedimento, constituído por Margarida Sofia Amaral Henriques que presidiu, Rui Filipe Piteira
Freitas dos Santos e Natália Susana Mendes Figueiredo, ao abrigo do disposto nas alíneas b) e c) do nO
1 do artigo 69° do Decreto-Lei n.o 18/2008, de 29 de janeiro na sua atual redação, com a finalidade de
elaborar o relatório final de análise de propostas, de acordo com o previsto no mtigo 124.° do Código
dos Contratos Públicos. ---------------------------------------------------------------------------------------------O Júri procedeu à apreciação das propostas recebidas e, em função do exigido nas peças do
procedimento e na legislação aplicável, propôs a ordenação para efeitos de adjudicação, conforme
melhor consta do Relatório Preliminar de análi se de propostas elaborado em 7 de outubro de 2014. --Este Relatório Preliminar foi divulgado a todos os Concorrentes para efeitos de Audiência
Prévia, nos termos e para os efeitos do disposto no altigo 123° do CCP . ------------------------------------
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Realizada a Audiência Prévia resultou que não foram apresentadas nenhumas observações ao
Relatório Preliminar, pelo que o Júri deliberou, por unanimidade propor a adjudicação da proposta
apresentada pelo Concorrente n.o 1- EON - Indústrias Criativas, Lda., no valor de 4.500,OI€. ----Face ao exposto, o Conselho de Administração deliberou aprovar o Relatório Final elaborado
e consequentemente adjudicar os serviços à empresa "EON - Indústrias Criativas, Lda." -----------------

13-

RELATÓRIO

FINAL:

TRABALHOS

ARQUEOLÓGICOS

NOS

EDIFÍCIOS

MUNICIPAIS SITUADOS NA TRAVESSA DAS ESCADINHAS DA SÉ/ LARGO DE S.
TEOTÓNIO EM VISEU
Conforme exposto na Inf. 301.SRU/2014, no dia 6 de novembro de 2014, reuniu o Júri do
procedimento, constituído por Margarida Sofia Amaral Henriques que presidiu, Rui Filipe Piteira
Freitas dos Santos e Natália Susana Mendes Figueiredo, ao abrigo do disposto nas alíneas b) e c) do nO
1 do artigo 69° do Decreto-Lei n.o 18/2008, de 29 de janeiro na sua atual redação, com a finalidade de
elaborar o relatório fmal de análise de propostas, de acordo com o previsto no artigo 124.° do Código
dos Contratos Públicos. ---------------------------------------------------------------------------------------------O Júri procedeu à apreciação das propostas recebidas e, em função do exigido nas peças do
procedimento e na legislação aplicável, propôs a ordenação para efeitos de adjudicação, conforme
melhor consta do Relatório Preliminar de análise de propostas elaborado em 7 de outubro de 2014. ---Este Relatório Preliminar foi divulgado a todos os ConcolTentes para efeitos de Audiência
Prévia, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 123° do CCP. ------------------------------------Realizada a Audiência Prévia resultou que não foram apresentadas nenhumas observações ao
Relatório Preliminar, pelo que o Júri deliberou, por unanimidade propor a adjudicação da proposta
apresentada pelo Concorrente n.o 2 - ARQUEOHOJE - Conservação e Restauro do Património
Monumental, Lda. pelo valor de 1.749,OO€. --------------------------------------------------------------------Face ao exposto, o Conselho de Administração deliberou aprovar o Relatório Final elaborado
e consequentemente adjudicar os serviços de arqueologia à empresa "ARQUEOHOJE - Conservação
e Restauro do Património Monumental, Lda." --------------------------------------------------------------------
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14- PROPOSTA DE REALIZAÇÃO DE DESPESA: SEGURO - TI NO EDIFÍCIO DA RUA
ESCURA 11-17
A Viseu Novo SRU é proprietária de um apartamento de tipologia TI no edifício situado na
Rua Escura 11-17, cuja apólice de seguro vence a 31 de outubro de 2014. ---------------------------------Com vista à contratação de um seguro anual para a fração, foi feita uma sondagem de mercado
por 3 seguradoras. ---------------------------------------------------------------------------------------------------Conforme exposto na mf. 298.SRU/2014, face à pequena dimensão da despesa e urgência na
implementação do Seguro (que vence a 31/10/2014), o Conselho de Administração deliberou ratificar
a decisão do Sr. Presidente ao autorizar a realização da despesa num valor global de 45,03€, sendo
efetuado através de um AJUSTE DIRETO à empresa "Açoreana", de acordo com o exposto no art.
128 0 do DL 18/2008 de 29/01 (Regime Simplificado). ----------------------------------------------------------

15- CONFERÊNCIA SOBRE "OS DIFERENTES CONTEXTOS PARA O MERCADO DA
REABILITAÇÃO URBANA EM PORTUGAL
O Conselho de Administração deliberou ratificar a decisão do Sr. Administrador Executivo, ao
autorizar a presença do Eng. Rui Santos na Conferência mencionada em epígrafe, realizada no dia 7 de
novembro, nas instalações da CCDRC em Coimbra, sendo a pm1icipação gratuita. ------------------------

16- WORKSHOP 'A CONTRATAÇÃO PÚBLICA E O PORTAL BASE'
O Conselho de Administração deliberou ratificar a decisão do SI'. Administrador Executivo, ao
autorizar a presença do Eng. Rui Santos, Arq. Margarida Henriques e Dra. Paula Cunha no Workshop
mencionado em epígrafe, realizado no dia 13 de novembro, nas instalações do Auditório da
Associação Nacional de Municípios Portugueses em Coimbra, sendo a participação gratuita. -----------

17- PEDIDOS DE DEVOLUÇÃO DO PREÇO PAGO PELA DISPONIBILIZAÇÃO DE
PEÇAS DO CONCURSO
A empresa "SOARES E CARVALHO, Lda." adquiriu as peças concursais para os Concursos Públicos
das empreitadas da Rua Direita 275, Casa da Calçada e Travessa das Escadinhas da Sé/ Largo de S.
Teotónio (Anúncios de Procedimento 4019/2014, 4330/2014 e 4057/2014 respetivamente). -------------

Ate da reunião ordmá'ia do CO"5:'no de ArJ '1,rist.o

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 1 000 OOO€

Folha 53
Foram-lhes adjudicadas as duas primeiras empreitadas, tendo a última sido adjudicada a outra
empresa, sem contudo a proposta apresentada ter sido excluída. ---------------------------------------------Nesse sentido, e no seguimento dos pedidos efetuados em 04/11/2014, o Conselho de Administração
deliberou autorizar que seja devolvida a quantia correspondente ao valor pago pelas peças - 123€ x 3
=

369€, tendo em consideração que o artigo 134° do DL 18/2008 na sua atual redação, prevê que nas

condições referidas, se possa devolver o valor pago aos concorrentes que o requeiram. -------------------

18- EMPREITADA DE REABILITAÇÃO DO EDIFÍCIO SITUADO NA RUA DIREITA 116/
RUA DA ÁRVORE 1-7 EM VISEU: PEDIDO DE VISTORIA NO ÂMBITO DO REGIME
EXCECIONAL E TRANSITÓRIO DE LffiERAÇÃO DAS CAUÇÕES NAS OBRAS
PÚBLICAS (DL 190/2012 DE 22/08)
No seguimento da vistoria efetuada aos espaços do edifício mencionado em epígrafe em 28110/2014 e
de acordo com o exposto no correspondente Auto de Vistoria e na Inf. 305.SRU/2014, não se
verificando a existência de defeitos na obra da responsabilidade do empreiteiro, propõe-se que o
Conselho de Administração autorize a liberação da caução até ao montante de 18.029,84€,
correspondente a 30% da caução total, referente ao 1° ano completo em 28-10-2014. --------------------No desenvolvimento dos trabalhos, foram efetuadas as retenções nos vários Autos de
Medição, no total de 30.10 1,50€. ----------------------------------------------------------------------------------A empreitada foi adjudicada por 599.959,21 €. ---------------------------------------------------------A Receção Provisória teve lugar no dia 28 de outubro de 2013. ------------------------------------A Viseu Novo possui uma Garantia Bancária da CGD (n° 0761.001430.693 de 23/02/2012),
no valor de €29.997,96, correspondente a 5% da empreitada. -------------------------------------------------Face ao exposto, e no seguimento do pedido expresso do Empreiteiro, o Conselho de
Administração deliberou autorizar a devolução do valor previamente calculado 18.029,84€, e retido
aquando do pagamento dos Autos de Medição (em detrimento da devolução desse valor pela redução
da garantia bancária), tendo em consideração as atuais dificuldades de tesouraria das empresas do
setor. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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19- EMPREITADA DE REABILITAÇÃO DOS EDIFÍCIOS MUNICIPAIS SITUADOS NA
RUA Na SRA. DA PIEDADE 24-28
No seguimento de um Contrato-Programa assinado em 2007 entre a Viseu Novo SRU e a
CMV, foi delegado na SRU o desenvolvimento de todo o processo com vista à reconstrução dos
edifícios de propriedade municipal situados na Rua Na Sra. da Piedade24-28 . -----------------------------Depois da execução dos necessários Projetos e lançamento da empreitada, a mesma foi
adjudicada em agosto de 2007, à empresa "Pascal 2 - Construções Lda." com sede em Coimbra, pelo
valor de 179 .999,00€ (NA não incluído). ------------------------------------------------------------------------A Fiscalização dos trabalhos foi da responsabilidade da Sra. Ent Anabela Gomes dos Santos,
contratada em regime de outsourcing pela Viseu Novo, atendendo que à data, a empresa não possuía
Técnicos da área da Engenharia Civil. ----------------------------------------------------------------------------Conforme exposto na Inf. 306.SRU/2014, a empreitada decorreu normalmente e de acordo
com o Plano de Trabalhos, tendo-se verificado no decorrer das obras, e atentos à especificidade
subjacente à reabilitação de edifícios, a necessidade de executar alguns trabalhos que não estavam
previstos contratualmente. ------------------------------------------------------------------------------------------Para tal, foram assinados dois Contratos Adicionais de Trabalhos a Mais (em 12/11/2008 e
29/05/2009), no valor global de 29.547 ,08€. ---------------------------------------------------------------------Após análise da conta corrente da empreitada verificou-se que o Auto de Trabalhos a Mais nO
4 de 11/03/2009, no valor de 6.81O,92€ apresenta uma série de trabalhos que foram faturados em
duplicado (num total de 5.045,99€), pelo que se irá tomar as devidas providências para a regularização
desta situação, para que o valor do auto seja de 1.764,93 que traduz a execução real dos trabalhos. ----Contudo, a empresa adjudicatária entrou em processo de insolvência 03 de maio de 2010
(Anúncio n.o 4020/201 O). -------------------------------------------------------------------------------------------ImpOJ1a referir que a presente empreitada foi inserida na candidatura ao QREN "Parcerias para
a Regeneração Urbana", a qual prevê um valor de compat1icipação na ordem dos 37.065,39€. ---------Face ao exposto, e no sentido de se encerrar a candidatura QREN, o Conselho de
Administração deliberou o seguinte: ------------------------------------------------------------------------------1- Correção da Conta Final, de acordo com os valores efetivamente contrahlalizados ao
empreiteiro, e envio da mesma para os Auditores do QREN; -------------------------------------------------2- Envio da mesma Conta Final, e do respetivo Auto de Trabalhos a Mais nO4 corrigido, à
Administradora da Insolvência, solicitando-lhe a sua aprovação e assumindo-se uma vez mais, a Viseu
Novo SRU como Credora da massa insolvente; ------------------------------------------------------------------
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3- Pedido de pronúncia da entidade contratada para a fiscalização desta empreitada, no que diz
respeito à validação e aprovação dos trabalhos medidos em duplicado. -------------------------------------Paralelamente deverá ser solicitado Parecer Jurídico sobre o procedimento a adotar, tendo em
vista apurar eventuais responsabilidades e o ressarcimento do montante sobre-faturado. ------------------

20- RENOVAÇÃO DE DUAS LICENÇAS DE ANTIVÍRUS
Conforme exposto na Inf. 307.SRU/2014, a licença do antivírus de dois computadores da Viseu Novo
termina no final desta semana, sendo necessário proceder à sua renovação. --------------------------------Por solicitação da SRU, a empresa "Amanet" forneceu a cotação de dois artigos distintos, para
o efeito de renovação da licença dos anti vírus: ------------------------------------------------------------------- Kaspersky Antivírus 2015 3 Desktop 2 Anos cujo preço é de 56,63 € + IVA ou
- Kaspersky Antivírus 2015 1 Desktop 1 Ano - 23,25 € + IVA. -------------------------------------

Os computadores em causa são utilizados pelo Arq. Estagiário Ricardo Costa, tendo o segundo
sido utilizado até recentemente pela Psicóloga Joana Pinhel, prevendo-se que no início de 2015, possa
novamente vir a ser usado a título permanente. ------------------------------------------------------------------Face à pequena dimensão da despesa, o Conselho de Administração deliberou autorizar a
realização da despesa num valor global de 56,63€ (+ IV A), sendo efetuado através de um AJUSTE
DIRETO à empresa "Amanet", de acordo com o exposto no art. 1280 do DL 18/2008 de 29/01
(Regime Simplificado). ----------------------------------------------------------------------------------------------

21- REABILITAÇÃO DO EDIFICIO NA RUA DIREITA 275: PERMUTAS SOB CONDIÇÃO
O Município de Viseu é proprietário do edifício situado na Rua Direita nO 275, tendo
oportunamente delegado na Viseu Novo o processo de reabilitação do imóvel, incluindo a execução do
projeto, lançamento e acompanhamento da empreitada e negociação com inquilinos. --------------------O imóvel municipal tem um logradouro a tardoz, com potencial para estacionamento (sendo
um objetivo da SRU/CMV a previsão de novos lugares de estacionamento em toda a sua área de
in terven ção ). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Para que seja viáve l a existência de 8 lugares de estacionamento nesse logradouro, é
necessário que os proprietários dos imóveis contíguos "cedam" 9,3m2 e 5,8m2. Caso contrário, não é
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possível a entrada de viaturas na propriedade da CMV, pois atualmente apenas existe um pequeno
portão de acesso ao logradouro. -----------------------------------------------------------------------------------Para tal, houve a necessidade de se negociar com os proprietários dos dois edifícios contíguos:
Sr. Abel Coelho Ferreira e Sr. António Augusto do Vale. -----------------------------------------------------Ainda antes de serem concluídos os Projetos, os 2 proprietários foram abordados nesse
sentido, não tendo algum levantado qualquer problema. -------------------------------------------------------Conforme exposto na Inf. 315.SRU/2014, estando a empreitada em vias de aITancar (após
emissão do Visto Prévio pelo Tribunal de Contas ao Contrato de Financiamento "Reabilitar para
Arrendar"), urge formalizar estas "permutas". -------------------------------------------------------------------Face ao exposto, informa-se que os dois proprietários aceitam a proposta da Viseu Novo,
cedendo os referidos m2 em troca de 2 lugares de estacionamento (cada um). ----------------------------Nenhum deles está interessado em qualquer compensação pecuniária, apenas nos lugares de
estacionamento e a garantia de reposição de todas as condições necessárias para acesso às suas
pro p ri edad es. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Os Serviços Jurídicos propõem a assinatura de um "Contrato de Permuta sob condição", no
qual os proprietários declaram que aceitam a "troca" dos m2 em causa, pelos lugares de
estacionamento a ceder, após a reabilitação do imóvel, autorizando em paralelo a execução dos
trabalhos necessários e previstos na empreitada geral, responsabilizando-se a Viseu Novo pela
reposição dos muros e portões de sua propriedade (desta feita, recuados em relação ao atual limite da
pro p ri eda d e). ---------------------------------------------------------------------------------:. -----------------------Posteriormente, deverá ser promovida a Propriedade Horizontal do edifício, formalizando-se a
atribuição dos referidos lugares de estacionamento . ------------------------------------------------------------Face ao exposto, e afigurando-se que é do interesse do Município e da cidade, a previsão de
novos lugares de estacionamento no Centro Histórico, o Conselho de Administração deliberou aceitar
a contraproposta dos proprietários. --------------------------------------------------------------------------------Desta situação deverá dar conhecimento à Câmara, sendo necessária a sua anuência para se
contratualizar as Permutas. ------------------------------------------------------------------------------------------

22- REABILITAÇÃO DO EDIFICIO NA RUA DR. LUÍS FERREIRA N° 108-114 EM VISEU:
SUBSTITUIÇÃO DO REFORÇO DE GARANTIA POR GARANTIA BANCÁRIA
O Conselho de Administração deliberou aceitar a proposta da empresa VILDA - Construção Civil SA,
de substituição do reforço de garantia retido

nos respetivos pagamentos da empreitada
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supra mencionada, tendo para tal apresentado uma garantia bancária n° 434/2014-P do Banco BIC
Português SA no valor de 27.3 94,93€. -----------------------------------------------------------------------------
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RELATÓRIO

PRELIMINAR:

PROCEDIMENTO

DE

AJUSTE

DIRETO

PARA

EXECUÇÃO DO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO/ARQUITETÓNICO DO EDIFÍCIO
SITUADO NA TRAVESSA DE S. DOMINGOS
Conforme exposto na Inf. 314.SRU/2014, no dia 14 de novembro, reUnIU o Júri do
Procedimento constituído por Margarida Henriques na qualidade de Presidente, Natália Figueiredo e
Paula Cunha na qualidade de vogais, tendo elaborado o Relatório Preliminar de Analise de Propostas,
obtendo-se os seguintes resultados, que se descriminam. ------------------------------------------------------Responderam ao convite duas empresas, que aqui se apresentam com o valor das respetivas
propostas e numeradas por ordem de receção.
NOME DO CONCORRENTE

Valor da

Data de entrega

1

Centímetro Certo Unipessoal Lda.

2.800,00

07/11/2014,15:10

2

Visitopo - Topografia Geral

2.450,00

10/11/2014, 16:33

o Júri do procedimento verificou e analisou os documentos das propostas apresentadas, tendo
admitido todos os conconentes. -----------------------------------------------------------------------------------Tendo em conta o critério de adjudicação definido (Mais Baixo Preço), o Júri propôs a
seguinte ordenação das propostas: ---------------------------------------------------------------------------------Orde

Concorrentes

Valor da Proposta

1

Visitopo - Topografia Geral

2.450,00€

2

Centímetro Cel10 Unipessoal Lda.

2.800,00€

Face ao exposto, o Júri do procedimento concluiu que a proposta melhor classificada para o
procedimento de Ajuste Direto para execução do Levantamento topográfico/arquitetónico do edifício
situado na Travessa de S. Domingos/ Rua D. DUaI1e/ Rua do Comércio" é a proposta apresentada pelo
Concorrente n.o 2 - Visitopo - Topografia Geral. -----------------------------------------------------------Elaborado o Relatório Preliminar, proceder-se-á à Audiência Prévia dos concorrentes, nos
termos do nO 1 do al1igo 123 ° do CCP . -----------------------------------------------------------------------------
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Os concorrentes dispõem de um prazo de 5 ( cinco) dias, após a notificação do relatório
preliminar, para se pronunciarem, por escrito, ao abrigo do direito de audiência prévia. ------------------

24- 2a ADENDA AO CONTRATO PROGRAMA REDE WIFI NO CENTRO URBANO DE
VISEU
A 9 maio de 2013, foi celebrado um Contrato-Programa entre a SRU e a CMV, através do
qual a VISEU NOVO SRU foi autorizada a executar internamente e a lançar os Procedimentos
necessários com vista à aquisição de serviços que garantissem a implementação da rede Wi-Fi de
forma gratuita no centro da cidade. --------------------------------------------------------------------------------O Contrato-Programa previa um financiamento de 64.000€ (IVA não incluído) tendo-se
verificado opOltunamente, que o mesmo era insuficiente para cobrir todas as despesas, uma vez que se
contemplaram novos locais, tais como a sala Ciberestudo do Fontelo e o Espaço da Feira de S. Mateus.
Em agosto de 2013, foi assinada uma Adenda ao Contrato-Programa, no qual o valor de financiamento
foi alterado para 66.500€ (IV A não incluído). -------------------------------------------------------------------Analisada a Conta-corrente do referido contrato-programa, verifica-se que este valor se revela
novamente insuficiente. Constata-se que as horas despendidas pelos Técnicos da Viseu Novo, quer
com o lançamento do procedimento, quer com o acompanhamento da execução do contrato (instalação
das antenas nos locais, testes de funcionamento e reportes de anomalias), foram substancialmente
superiores ao valor previsto (em cerca de 3 .OOO€). -------------------------------------------------------------Face ao exposto, e conforme previsto na Inf. 316.SRU/2014, o Conselho de Administração
deliberou celebrar uma 2a Adenda ao Contrato-Programa celebrado com a CMV, propondo-se uma
alteração ao valor compromissado. --------------------------------------------------------------------------------A Cláusula 6. a do contrato-programa passaria a ter a seguinte redação: -----------------------------

uO financiamento far-se-á ao abrigo de uma transferência financeira, no valor estimado de
70.000€ (setenta mil euros), IVA não incluído, a adequar em função do valor da adjudicação e da
conta final, como contrapartida das obrigações assumidas. --------------------------------------------------N° de compromisso: _ __ ;, Cabimento N° ____ --------------------------------------------------------A Viseu Novo, SRU deverá proceder à elaboração de uma lista mensal de trabalhos
realizados, a qual deverá ser remetida ao Município de Viseu, para efeitos de aprovação e eventual
ressarcimento ou reposição de valores. " -------------------------------------------------------------------------Importa referir que sem a aprovação dessa Adenda, a SRU não pode ser ressarcida das
despesas efetuadas. ---------------------------------------------------------------------------------------------------
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25- REGISTO DE DOIS NOVOS CURSOS TÉCNICO SUPERIOR PROFISSIONAL

o Departamento

de Engenharia Civil da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu está a

preparar o registo de dois cursos Técnico Superior Profissional (nível 5), um na área da Reabilitação e
Conservação de Edificios e outro na área da Arquitetura e Tecnologia Urbana. -----------------------Estes cursos têm uma duração prevista de dois anos, sendo o último semestre dedicado à formação em
contexto de trabalho através da realização de um estágio em ambiente empresarial. ----------------------Tratando-se a Viseu Novo SRU de uma empresa de referência no setor, bem como o historiaI de
cooperação com a ESTGV, nomeadamente através da colaboração no Curso de Mestrado em
Engenharia de Construção e Reabilitação lecionado pela ESTGV e mais recentemente através do
Viseu Estaleiro-escola, foi solicitado o parecer da Viseu Novo SRU, sobre se a criação destes cursos
responde às necessidades de formação dos profissionais da região. ------------------------------------------O Conselho de Administração deliberou autorizar a emissão dos dois Pareceres, os quais devem ser
remetidos à ESTGV. -------------------------------------------------------------------------------------------------

26- PROTOCOLO DE COLABORAÇAO COM A ESTGVIIPV
O Departamento de Engenharia Civil da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Viseu está a
preparar o registo de dois cursos Técnico Superior Profissional (nível 5), um na área da Reabilitação e
Conservação de Edificios e outro na área da Arquitetura e Tecnologia Urbana. ---------------------------Estes cursos têm uma duração prevista de dois anos, sendo o último semestre dedicado à formação em
contexto de trabalho através da realização de um estágio em ambiente empresarial. ----------------------Tratando-se a Viseu Novo SRU de uma empresa de referência no setor, bem como o historiaI de
cooperação com a ESTGV, nomeadamente através da colaboração no Curso de Mestrado em
Engenharia de Construção e Reabilitação lecionado pela ESTGV e mais recentemente através do
Viseu Estaleiro-escola, vem o Instituto Politécnico solicitar a colaboração da Viseu Novo SRU na
celebração de protocolos de estágio. ------------------------------------------------------------------------------A assinatura do protocolo não é vinculativa, não tem qualquer encargo para a empresa e não
responsabiliza a empresa a receber o número indicado de formandos, tratando-se apenas de uma
manifestação de intenções, sendo necessário aquando do início dos estágios formalizar novamente os
mesmos através de protocolos específicos . -----------------------------------------------------------------------Face ao exposto, o Conselho de Administração deliberou aceitar a assinatura do Protocolo de
Colaboração com a ESTGV, que terá efeitos práticos dentro de dois anos. ----------------------------------
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27- TAPUMES DE OBRA NO ÂMBITO DO "REABILITAR PARA ARRENDAR":
PRODUÇÃO GRÁFICA
Inf. 320.SRU/2014: No Caderno de Encargos dos cinco edifícios que vão entrar em obras no
âmbito da candidatura ao "Reabilitar para Arrendar", prevê-se o seguinte trabalho no item "Estaleiro":
"Inclui fornecimento e aplicação de placas de contraplacado marítimo com 21 mm de espessura para
delimitação total de estaleiro e estampagem com as características definidas pelo Dono da Obra. " ---

Nesse sentido, e atendendo que as empreitadas irão iniciar-se no próximo mês de dezembro,
foi proposto solicitar o apoio do Núcleo de Imagem e Comunicação com vista à definição do layout
destes "tapumes". ----------------------------------------------------------------------------------------------------V árias possibilidades/alternativas se oferecem, entre as quais uma composição das marcas do
Município, da SRU e da "Melhor Cidade para Viver"; ou uma composição de imagens e mensagens
relativas ao "Reabilitar para Arrendar" em Viseu. --------------------------------------------------------------Foi contactada a empresa "Celeuma", que de acordo com instruções do NIC, apresentou uma
proposta de serviços para projetarem o layout dos 5 tapumes de obra (com aproximadamente 2,5xl0m
cada), com uma imagem consentânea com a nova imagem que o Município pretende consolidar. ------A empresa enviou um orçamento descriminado, com um valor global de 300€+ IVA. ----------Face ao reduzido valor em causa e estando o mesmo dentro dos valores de mercado, o
Conselho de Administração deliberou autorizar a realização desta despesa, sendo efetuada através de
um AJUSTE DIRETO à empresa "Celeuma", pelo valor de 300€+ IVA de acordo com o exposto no
art. 128° do DL 1812008 de 29/01 (Regime Simplificado). -----------------------------------------------------

28- JARDINS DE NATAL
Tendo em consideração a época natalícia que se avizinha, e pretendendo-se criar novos fatores de
animação na Zona Histórica, deliberou o Conselho de Administração solicitar proposta para a
implementação de 3 Jardins de Natal, referenciando-se os locais propostos pelos Serviços Técnicos na
Inf. 23NMF/2014 (Largo da Misericórdia, junto ao Largo do Arvoredo; Praça D. Duarte, junto à Casa
das Gravuras do Pintor Almeida e Silva e Rua Direita, junto ao Centro de Recrutamento), delegando
no Administrador Executivo a decisão de contratar, que deverá ser ratificada na próxima reunião do
Conselho de Administração, sem prejuízo das formalidades decorrentes do CCP. --------------------------
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29- PRÓXIMA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Foi indicado para a realização da próxima reunião do Conselho de Administração o dia 12 de
dezembro de 2014, pelas 15 :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
Administração deu por encerrada a reunião quando eram dezassete horas, dela se lavrando a presente
ata. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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