Viseu Novo, SRU
Sociedade de Reabilitação Urbana de Viseu, SA
Largo António José Pereira
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ATA N° 111
----------Aos doze dias do mês de dezembro de dois mil e catorze, no edifício dos Paços do Concelho,
sito na Praça da República e na sala destinada ao efeito, reuniu 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-
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2-

APROVAÇÃO DA ATA DA ANTERIOR REUNIÃO DO

CONSELHO DE

ADMINISTRAÇÃO
3-

FUNDO DE CAIXA PERMANENTE

4-

PEDIDO DE ESTATUTO DE TRABALHADOR-ESTUDANTE

5-

AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA: PAGAMENTO DE HORAS
EXTRAORDINÁRIAS

6-

RELATÓRIO

DE
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TRIMESTRE

JULHO

SETEMBRO 2014
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ADJUDICAÇÃO -

INSTALAÇÃO DE JARDINS DE NATAL NO CENTRO
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8-

PROPOSTA

DE

CONTRATO-PROGRAMA:

INICIATIVAS
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CENTRO

mSTÓRICO (JARDINS DE NATAL)
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11 SEMANA DA REABILITAÇÃO URBANA DO PORTO

10-

EMPREITADA DE RECONSTRUÇÃO DOS EDIFICIOS SITUADOS NA RUA
DIREITA 91-97 EM VISEU - CONSIGNAÇÃO E APROVAÇÃO DO PSS

11-

EMPREITADA DE RECONSTRUÇÃO DO EDIFICIO MUNICIPAL SITUADO NA
RUA DIREITA 285-287 EM VISEU - CONSIGNAÇÃO E APROVAÇÃO DO PSS

12-

EMPREITADA DE RECONSTRUÇÃO DOS EDIFICIOS MUNICIPAIS SITUADOS
NO LARGO DE S. TEOTÓNIO/ TRAVESSA DAS ESCADINHAS DA SÉ EM VISEU CONSIGNAÇÃO E APROVAÇÃO DO PSS
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EMPREITADA DE RECONSTRUÇÃO DO EDIFICIO MUNICIPAL SITUADO NA
RUA DIREITA 275 EM VISEU - CONSIGNAÇÃO E APROVAÇÃO DO PSS

14-

EMPREITADA DE REABILITAÇÃO DO EDIFICIO MUNICIPAL "CASA DA
CALÇADA" EM VISEU - CONSIGNAÇÃO E APROVAÇÃO DO PSS

15-

EMPREITADA DE RESTAURO DA CAPELA DE SANTO ANTÓNIO DO SOLAR
DOS CONDES DE PRIME - REVISÃO DE PREÇOS
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17-

PROCEDIMENTO DE AJUSTE DIRETO PARA EXECUÇÃO DOS PROJETOS DE
ESPECIALIDADES (CIVIL) PARA A "AMPLIAÇÃO DO TEATRO VIRIATO EM
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18-
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DO
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DO

EDIFÍCIO

SITUADO NA TRAVESSA DE S. DOMINGOS
19-

EMPREITADA DE REQUALIFICAÇÃO DO PAVIMENTO DE ACESSO À ESCOLA
DE S. MIGUEL - VISEU

20-

REALOJAMENTO PROVISÓRIO DO INQUILINO COMERCIAL NA RUA ESCURA
5-7

21-

INICIATIVA "VISITA A ESTALEIROS": PRODUÇÃO GRÁFICA

22-

CERTIFICADO DIGITAL QUALIFICADO (RENOVAÇÃO ANUAL)

23-

TRABALHOS ARQUEOLÓGICOS NOS EDIFÍCIOS PROPRIEDADE DA VISEU
NOVO SITUADOS NA RUA DIREITA 91-97

24-

REDE WI-FI: RECONFIGURAÇÃO DE "CAPTIVE PORTAL"

25-

EDIFÍCIO SITUADO NA RUA Na SRA. DA PIEDADE 24-28: RESOLUÇÃO DE
PATOLOGIASDETETADAS

26-

MEDICINA E SEGURANÇA NO TRABALHO - PROPOSTA DE RENOVAÇÃO DO
CONTRATO COM "MEDICISFORMA"

27-

PRÓXIMA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
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ABERTURA - Verificada a existência de quórum, foi pelo Senhor Presidente dado início à reunião,
quando eram quinze horas. ------------------------------------------------------------------------------------------

1- INFORMAÇÕES
a) O Conselho de Administração tomou conhecimento, que foi atribuída uma Menção Honrosa à Casa
do Miradouro no âmbito do Prémio IHRU 2014, tendo-se deslocado a Lisboa para receção do prémio,
o Sr. Administrador Executivo e o Técnico Rui Santos, responsável pela fiscalização da obra, para
além dos Projetistas de Arquitetura, AVAC e Projetos de Civil. ----------------------------------------------b) Tomou também conhecimento da carta remetida pela Associação de Desenvolvimento Rural de

Lajões, na qual se agradece à Viseu Novo todo o apoio prestado na realização das atividades
realizadas nos dias 28, 29 e 30 de novembro no edifício da "Incubadora de empresas". ------------------c) Conforme previsto no Plano de Ação "Viseu Viva", pretende o Município adquirir a "Casa das
Bocas" situada na Rua João Mendes, numa lógica de colaboração com a Administração Regional de

Saúde do Centro IP, na instalação de um equipamento de saúde (Unidade de Saúde Familiar) e com o
objetivo agregado de se reabilitar o icónico edifício, tendo a Viseu Novo desenvolvido os necessários
procedimentos, com vista à celebração do Contrato de Promessa de compra e venda do edifício, a
realizar ainda no decorrer de 2014, enquadrado na futura aprovação de um Contrato-Programa com o
Município com vista à reabilitação do imóvel. ------------------------------------------------------------------d) O Conselho de Administração tomou conhecimento da proposta de redação do Regulamento
Interno para a Viseu Novo SRU, elaborada pelos Consultores Jurídicos, que, além de fazer a adaptação
das categorias e níveis remuneratórios à realidade legal e convencional publicada na Portaria
736/2006, de 26 de Julho, com as suas sucessivas alterações, consagra também um vasto leque de
direitos e deveres, propiciadores de uma sã relação laboral, pautada por valores de certeza e segurança,
em que os trabalhadores possam ser conhecedores do quadro geral em que desenvolvem a sua
atividade. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2-

APROVAÇÃO

DA

ATA

DA

ANTERIOR

REUNIÃO

DO

CONSELHO

DE

ADMINISTRAÇÃO
Foi deliberado aprovar a Ata da reunião do dia 17 de novembro de 2014. -------------------------
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3- FUNDO DE CAIXA PERMANENTE

o Conselho de Administração deliberou aprovar as despesas do Fundo de Caixa Permanente,
conforme listagem que se anexa (ver mapas de caixa: novembro e dezembro). -----------------------------

4- PEDIDO DE ESTATUTO DE TRABALHADOR-ESTUDANTE
No seguimento da Inf. 7.SRU/2014_TE, o Conselho de Administração deliberou aceitar o pedido
apresentado pelo Técnico de Marketing Tiago Escada, concedendo-lhe o Estatuto de Trabalhador
Estudante, durante o ano letivo de 2014/2015. -------------------------------------------------------------------

5- AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA: PAGAMENTO DE HORAS
EXTRAORDINÁRIAS
No seguimento da informação prestada pelo Núcleo de Imagem e Comunicação (NIC) da CMV no
qual o Técnico Tiago Escada tem vindo a prestar apoio na realização de vários eventos no Centro
Histórico, o Conselho de Administração deliberou autorizar o pagamento das horas extraordinárias
prestadas, no âmbito dos eventos em curso (Vinhos de Inverno, Mercados, Orçamento Participativo,
Natal, etc), que nos meses de Novembro de Dezembro deverão totalizar 52 horas. -------------------------

6- RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL: TRIMESTRE JULHO - SETEMBRO

2014
No sentido de dar resposta à alínea e) do artigo 42° da Lei 50/2012 de 31 de Agosto, a Viseu
Novo elaborou o relatório trimestral de execução orçamental, no sentido de apresentar os resultados
alcançados no 3° Trimestre de 2014 e justificar eventuais desvios ao previamente orçamentado. -------O Conselho de Administração deliberou aprovar o mesmo, remetendo-o de seguida aos
A c ionistas. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------O relatório foi executado recorrendo-se para o efeito, à sua apresentação através de quadros,
simplificando a sua análise e foram elaborados a partir dos orçamentos e plano de atividades, presentes
nos Instrumentos de Gestão PrevisionaI. -------------------------------------------------------------------------O resultado líquido do exercício é de (-) 80.95 8,69€. --------------------------------------------------
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7- ADJUDICAÇÃO - INSTALAÇÃO DE JARDINS DE NATAL NO CENTRO HISTÓRICO
No seguimento da deliberação em reunião do CA de 17/11/2014, foi autorizado o
desenvolvimento de um procedimento de Ajuste Direto, com consulta a um prestador de serviços, com
vista à instalação de três jardins de natal no Centro Histórico de Viseu. -------------------------------------O Convite e demais documentos foram remetidos por email no dia 21/11/2014, tendo sido
entregue uma proposta, também por email, no dia 25/1 1/20 14. -----------------------------------------------Conforme exposto na Inf. 329.SRU/2014, para efeitos de Adjudicação elaborou-se o Projeto
de Decisão (que aqui se dá por inteiramente reproduzido), onde se registaram os resultados da análise
e avaliação da única proposta apresentada. -----------------------------------------------------------------------Para adjudicação dos serviços com vista à execução do ''Instalação de jardins de natal no
Centro Histórico de Viseu" foi definido o procedimento de aquisição por Ajuste Direto [alínea a) do na
1 do Ali. 200 do CCP]. ----------------------------------------------------------------------------------------------Aquando da abertura da proposta, verificou-se que respondeu a seguinte empresa: --------------1 - Criaverde, Sociedade de Plantas Lda .... .. ...... .. . .. .. . .. . ... . .... ... . .......... € 5.700,00
Não houve esclarecimentos prestados durante o decorrer do presente procedimento . -----------O preço base estabelecido para o presente procedimento foi de € 5.700,00. ----------------------A proposta apresenta valor igual ao preço base e não pode ser considerada de valor
anormalmente baixo. ------------------------------------------------------------------------------------------------Da proposta, constam todos os elementos solicitados no na 5 do Convite, pelo que não há
impedimento legal na adjudicação ao concorrente Criaverde, Sociedade de Plantas Lda pelo valor
de € 5.700,00 (cinco mil e setecentos euros), acrescido do NA à taxa legal em vigor. -------------------De acordo com o estabelecido no artigo 125. 0 do Código dos Contratos Públicos - Decreto-Lei
n. o 18/2008, de 29 de Janeiro, não há lugar a audiência prévia nem negociação. ---------------------------O Conselho de Administração deliberou rejeitar a possibilidade de solicitar ao concorrente o
melhoramento da sua proposta, autorizando a sua adjudicação. -----------------------------------------------

8- PROPOSTA DE CONTRATO-PROGRAMA: INICIATIVAS NO CENTRO HISTÓRICO
(JARDINS DE NATAL)
O Município de Viseu possui 55% do capital social da Sociedade e, no âmbito das suas
competências, pode celebrar Acordos de Colaboração e apoio com outras Entidades. ---------------------
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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. --------------------------------------------------------------Tendo em consideração a época natalícia que se avizinha, e pretendendo-se criar novos fatores
de animação na Zona Histórica, pretende o Município proceder à instalação de 3 jardins de Natal
consubstanciando-se na montagem e aluguer de plantas ornamentais em três localizações específicas.
Os jardins deverão apresentar várias plantas ornamentais relacionadas com a quadra festiva e
respetiva iluminação e decoração natalícias. --------------------------------------------------------------------Contudo, a CMV pretende que o desenvolvimento deste trabalho seja da responsabilidade da
V iseu Novo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Nesse sentido, e conforme exposto na Inf. 348.SRU/2014, o Conselho de Administração
deliberou propor a celebração de um Contrato-Programa (que aqui se dá por inteiramente
reproduzido), 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
do referido procedimento. ------------------------------------------------------------------------------------------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 proposto a aprovação do Contrato-Programa suprarreferido do qual
resulta uma transferência financeira no valor de 6.000€ (seis mil euros), acrescido de IVA 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. ----------------------------------------------------------------------------

9- 11 SEMANA DA REABILITAÇÃO URBANA DO PORTO
O Conselho de Administração deliberou ratificar a decisão do Sr. Administrador Executivo, ao
autorizar a presença dos Técnicos Rui Santos, Natália Figueiredo e Carlos Gaspar na Sessão do dia 28
de Novembro da iniciativa mencionada em epígrafe, nas instalações do Ateneu Comercial do Porto. --A participação foi gratuita. ------------------------------------------------------------------------------------------
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10- EMPREITADA DE RECONSTRUÇÃO DOS EDIFICIOS SITUADOS NA RUA DIREITA
91-97 EM VISEU - CONSIGNAÇÃO E APROVAÇÃO DO PSS
O Conselho de Administração tomou conhecimento que no passado dia 1 de dezembro, foi assinado o
Auto de Consignação da empreitada acima mencionada, pelo que deliberou ratificar a decisão da
Técnica Margarida Henriques, enquanto representante do Dono de Obra, e após validação da
Fiscalização, em aprovar o respetivo Plano de Segurança e Saúde. -------------------------------------------

11- EMPREITADA DE RECONSTRUÇÃO DO EDIFICIO MUNICIPAL SITUADO NA RUA
DIREITA 285-287 EM VISEU - CONSIGNAÇÃO E APROVAÇÃO DO PSS
O Conselho de Administração tomou conhecimento que no passado dia 1 de dezembro, foi assinado o
Auto de Consignação da empreitada acima mencionada, pelo que deliberou ratificar a decisão da
Técnica Margarida Henriques, enquanto representante do Dono de Obra, e após validação da
Fiscalização, em aprovar o respetivo Plano de Segurança e Saúde. -------------------------------------------

12- EMPREITADA DE RECONSTRUÇÃO DOS EDIFICIOS MUNICIPAIS SITUADOS NO
LARGO DE S. TEOTÓNIO/ TRAVESSA DAS ESCADINHAS DA SÉ EM VISEU CONSIGNAÇÃO E APROVAÇÃO DO PSS
O Conselho de Administração tornou conhecimento que no passado dia 1 de dezembro, foi assinado o
Auto de Consignação da empreitada acima mencionada, pelo que deliberou ratificar a decisão da
Técnica Margarida Henriques, enquanto representante do Dono de Obra, e após validação da
Fiscalização, em aprovar o respetivo Plano de Segurança e Saúde. -------------------------------------------

13- EMPREITADA DE RECONSTRUÇÃO DO EDIFICIO MUNICIPAL SITUADO NA RUA
DIREITA 275 EM VIS EU - CONSIGNAÇÃO E APROVAÇÃO DO PSS
O Conselho de Administração tornou conhecimento que no passado dia 1 de dezembro, foi assinado o
Auto de Consignação da empreitada acima mencionada, pelo que deliberou ratificar a decisão da
Técnica Margarida Henriques, enquanto representante do Dono de Obra, e após validação da
Fiscalização, em aprovar o respetivo Plano de Segurança e Saúde. -------------------------------------------
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14- EMPREITADA DE REABILITAÇÃO DO EDIFICIO MUNICIPAL "CASA DA
CALÇADA" EM VISEU - CONSIGNAÇÃO E APROVAÇÃO DO PSS
O Conselho de Administração tomou conhecimento que no passado dia 1 de dezembro, foi assinado o
Auto de Consignação da empreitada acima mencionada, pelo que deliberou ratificar a decisão da
Técnica Margarida Henriques, enquanto representante do Dono de Obra, e após validação da
Fiscalização, em aprovar o respetivo Plano de Segurança e Saúde. -------------------------------------------

15- EMPREITADA DE RESTAURO DA CAPELA DE SANTO ANTÓNIO DO SOLAR DOS
CONDES DE PRIME - REVISÃO DE PREÇOS
A empreitada de conservação e restauro da Capela de Santo António do Solar dos Condes de
Prime em Viseu foi consignada em 13/09/2010, tendo a Receção Provisória da obra oconido em
06/05/2011 . Foi adjudicada por 49.331 ,83€, acrescido de NA. ----------------------------------------------Verificou-se que não foi efetuada a Revisão de Preços da empreitada, situação que foi detetada
aquando do encenamento da candidatura ao QREN. Refira-se que esta empreitada foi inserida na
candidatura ao programa "Parcerias para a Regeneração Urbana", estando previsto um financiamento
de 85% das despesas elegíveis. ------------------------------------------------------------------------------------De acordo com o exposto no Artigo 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. " -------------------------------Conforme exposto na Inf. 334.SRU/2014, foi agora efetuado o cálculo de revisão de preços. -Pela análise efetuada à documentação, o Conselho de Administração deliberou validar o valor
de cálculo da revisão de preços, num total de 585,79€. --------------------------------------------------------Atendendo que a empresa adjudicatária entrou em processo de insolvência em outubro de
2011, conforme "Publicidade de sentença e citação de credores e outros interessados nos autos de
insolvência" de 24 de outubro de 2011 do Diário da República, foi remetido o cálculo da revisão de
preços e Conta Final, ao Administrador da Insolvência, para efeitos de pronúncia: -----------------------Armando Rocha Gonçalves, Av. Combatentes da Grande Guena nO 386; 4200 -186 PORTO
Contudo, terminado o prazo de 5 dias concedido ao Administrador, o mesmo informou "que

no presente processo de insolvência já foram prestadas ao Tribunal as "Contas da Liquidação" pelo
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que não é possível considerar mais qualquer despesa ou pagamento", tendo o Conselho de

Administração deliberado considerar concluído este procedimento. ------------------------------------------

16- PROPOSTA DE CONTRATO-PROGRAMA ENTRE O MUNICÍPIO E A VISEU NOVO
SRU: CONCURSO PÚBLICO DE CONCESSÃO DE OBRA PÚBLICA TENDO POR
OBJETO A CONCEÇÃO, EXECUÇÃO E EXPLORAÇÃO DE UM ESTABELECIMENTO DE
ALOJAMENTO LOCAL A INSTALAR NO EDIFÍCIO MUNICIPAL SITUADO NA RUA DR.
LUÍS FERREIRA N°S 92-106 EM VISEU

o Município 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 Entidades. --------------------Está também previsto nos Estatutos da VISEU NOVO (Artigo 6°. Ponto 4.), que a mesma
poderá celebrar Contratos-Programa com o Município de Viseu, tendo em vista a reabilitação urbana
do edificado na cidade de Viseu. ----------------------------------------------------------------------------------O Município de Viseu é proprietário do edifício situado na Rua Dr. Luís Ferreira nO 92-106
(vulgarmente designada de Rua do Comércio), União de Freguesias de Viseu, inserido na Zona de
Proteção à Sé (Artigo Matricial 716) e na Área de Reabilitação Urbana. -----------------------------------

Pretende-se promover a reabilitação do imóvel, no sentido de o concessionar para Alojamento
Local (vulgo Hostel). ------------------------------------------------------------------------------------------------Nesse sentido, e conforme exposto na Inf. 336.SRU/2014, o Conselho de Administração
deliberou propor a aprovação do Contrato-Programa (que aqui se dá por inteiramente reproduzido),
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 execução dos objetivos em causa: operacionalização da operação
(incluindo o desenvolvimento do processo na plataforma eletrónica), a promoção do Concurso Público
(publicidade e propaganda), a fiscalização na obra, o apoio técnico geral na avaliação dos projetos e
planos de negócio, e ainda dos encargos administrativos efetivos, devidamente comprovados. ---------Refira-se que, de acordo com o exposto na Lei 50/2012 de 31 de Agosto, "a atribuição de
transferências financeiras provenientes das entidades participantes no capital social, exige a celebração
de um contrato-programa, visto que o seu objeto se integra no âmbito da função de desenvolvimento
local." -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

É proposto um fmanciamento ao abrigo de uma transferência no valor de 15.000€ (quinze mil
euros), acrescido de NA à taxa legal em vigor, como contrapartida das obrigações assumidas . ---------
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17- PROCEDIMENTO DE AJUSTE DIRETO PARA EXECUÇÃO DOS PROJETOS DE
ESPECIALIDADES (CIVIL) PARA A "AMPLIAÇÃO DO TEATRO VIRIATO EM VISEU"
17.1- RELATÓRIO PRELIMINAR
No dia 25 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 Análise de Propostas, obtendo-se os seguintes resultados, que se descriminam.
Responderam ao convite quatro 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

Proposta (€)

da proposta

1

CURBI Lda. (Eng. Sérgio Rolo)

2.185,00€

29/1 0/20 14 09:48

2

Urbanpoint (Eng. José Augusto Mendes Marques)

1.990,00€

29/10/201412:15

3

Eng. Maurício Marques Dias

1.501,00€

10/11/201413:44

4

SIGNUM, Lda.

2.350,00€

10/11/201415:16

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

Concorrentes

Valor da Proposta

1

Eng. Maurício Marques Dias

1.501,00€

2

Urbanpoint (Eng. José Augusto Mendes Marques)

1.990,00€

3

CURBI Lda. (Eng. Sérgio Rolo)

2.185,00€

SIGNUM, Lda.

2.350,00€

Face ao exposto, e conforme referido na Inf. 309.SRU/2014, o Júri do procedimento concluiu
que a proposta melhor classificada para o procedimento "Execução dos Projetos de Especialidades
(Civil) para a "Ampliação do Teatro Viriato em Viseu" é a proposta apresentada pelo Concorrente n.O
3 - Eng. Maurício Marques Dias. ---------------------------------------------------------------------------------Elaborado o Relatório Preliminar, proceder-se-á à Audiência Prévia dos concorrentes, nos
termos do nO 1 do artigo 123 0 do CCP. ----------------------------------------------------------------------------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. ------------------
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17.2 - RELATÓRIO FINAL:
No dia 4 de dezembro, 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 Final de Análise de Propostas, resultante da ponderação que efetuou às observações
recebidas na sequência da Audiência Prévia ao procedimento de Ajuste Direto para a "Execução dos
Projetos de Especialidades (Civil) - Ampliação do Teatro Viriato em Viseu", nos termos previstos no
artigo 123° do Código dos Contratos Públicos (C CP), aprovado pelo Decreto-Lei nO 18/2008 de 29 de
j an eiro. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 25/11/2014. ---------------Este Relatório Preliminar foi divulgado a todos os Concorrentes 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. ------------------------------------------------------------------------------------------------Nesse sentido, e conforme referido na Inf. 343.SRU/2014, o Júri delibera, por unanimidade:
a) Propor a adjudicação da proposta apresentada pelo Concorrente nO 3 "Eng. Maurício
Marques Dias" no valor de 1.501,OO€. ----------------------------------------------------------------------------Face ao exposto, o Conselho de Administração deliberou aprovar o Relatório Final elaborado
e proceder à referida adjudicação de serviços. --------------------------------------------------------------------

18- RELATÓRIO FINAL: PROCEDIMENTO DE AJUSTE DIRETO PARA EXECUÇÃO DO
LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO/ARQUITETÓNICO DO EDIFÍCIO SITUADO NA
TRAVESSA DE S. DOMINGOS
No dia 4 de dezembro, 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 Final de Análise de Propostas, resultante da ponderação que efetuou às observações
recebidas na sequência da Audiência Prévia ao procedimento de Ajuste Direto para a "Elaboração de
Levantamento Topográfico/ Arquitetónico do edifício situado na Rua Dr. Luís Ferreira! Travessa de S.
Domingos/ Rua D. Duarte em Vis eu", nos termos previstos no artigo 123° do Código dos Contratos
Públicos (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei nO 18/2008 de 29 de janeiro. -----------------------------------
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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 11/11/2014. ---------------Este Relatório Preliminar foi divulgado a todos os Concorrentes 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. ------------------------------------------------------------------------------------------------Nesse sentido, e conforme referido na Inf. 342.SRU/2014, o Júri deliberou, por unanimidade:
a) Propor a adjudicação da proposta apresentada pelo Concorrente n° 2 "Visitopo - Topografia
Geral" no valor de 2.450,000. --------------------------------------------------------------------------------------Face ao exposto, o Conselho de Administração deliberou aprovar o Relatório Final elaborado
e proceder à referida adjudicação de serviços. --------------------------------------------------------------------

19- EMPREITADA DE REQUALIFICAÇÃO DO PAVIMENTO DE ACESSO À ESCOLA DE
S. MIGUEL - VISEU
19.1- RELATÓRIO PRELIMINAR DE ANÁLISE DE PROPOSTAS
No dia 3 de dezembro de 2014, reuniu o Júri do Procedimento constituído pela Margarida
Henriques na qualidade de Presidente, Natália Figueiredo e Rui Santos na qualidade de vogais,
tendo elaborado o Relatório Preliminar de Análise de Propostas, obtendo-se os seguintes
resultados, que se descriminam: -------------------------------------------------------------------------------Responderam ao convite quatro concorrentes, que aqui se apresentam com o valor das
respetivas propostas e numeradas por ordem de receção: ---------------------------------------------------

NOME DO CONCORRENTE

1
2

3
4

EDIBEIRAS - Edifícios e Obras Públicas das Beiras, Lda.
IRMÃOS ALMEIDA CABRAL, Lda.

Data de

Proposta

entrega da

(€)

proposta

6.627,320€
8.208,58€

CONSTRUÇÕES PERSOVIAS, Lda.
FRANCISCO PEREIRA MARINHO &

Valor da

7.791 ,5 0€

IRMÃos, SA

6.930,3 1€

17/11/2014
12:26h
19/11/2014
09:56h
20/11/2014
15 :45h
20/ 11 /2014
16:2 1h
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o Júri do Concurso verificou e analisou os documentos das propostas apresentadas, propondo
a exclusão dos seguintes concorrentes: ---------------------------------------------------------------------------Concorrente n.o 2 IRMÃos ALMEIDA CABRAL, Lda. - Exclusão por o preço contratual ser
superior ao preço base, de acordo com o previsto na alínea d) do n.O 2 do Artigo 70° do Código dos
Contratos Públicos (Decreto-lei nO 18/2008 de 29/01). ---------------------------------------------------------Concorrente n.o 3 CONSTRUÇÕES PERSOVIAS, Lda. - Exclusão por o preço contratual ser
superior ao preço base, de acordo com o previsto na alínea d) do n.o 2 do Artigo 70° do Código dos
Contratos Públicos (Decreto-lei nO 18/2008 de 29/0 I). ---------------------------------------------------------Não foram solicitados quaisquer esclarecimentos aos concorrentes nos termos do disposto no
artigo 72° do DL 18/2008 de 29/0 1. -------------------------------------------------------------------------------Na apreciação das Propostas apresentadas pelos Concorrentes, o Júri do Concurso adotou os
fatores e subfactores definidos no nO 15 do Convite, considerando o critério do Mais Baixo Preço. ----

Ordenação das propostas:

N."

Concorrentes

Valor da Proposta

1

EDIDEIRAS - Edifícios e Obras Públicas das Beiras, Lda.

6.627,320€

2

FRANCISCO PEREIRA MARINHO & IRMÃOS, SA

6.930,31€

Tendo em consideração a apreciação de propostas, e conforme referido na Inf. 335.SRU/2014, o
Júri do Concurso concluiu que a proposta melhor classificada da empreitada para "Requalificação do
pavimento de acesso à Escola de S. Miguel - Viseu" é a proposta apresentada pelo Concorrente n." 1
- EDIBEIRAS - Edifícios e Obras Públicas das Beiras, Lda. ---------------------------------------------De acordo com o previsto no art. 123° do CCP, elaborado este Relatório Preliminar, procederse-á à Audiência Prévia dos concorrentes. -----------------------------------------------------------------------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. ------------------

19.2. RELATÓRIO FINAL
No dia 12 de dezembro de 2014, reuniu o Júri do Procedimento com o objetivo de redigir o
Relatório Final de análise de propostas, resultantes da ponderação que efetuou às observações
recebidas na sequência da Audiência Prévia ao procedimento de Ajuste Direto para a empreitada de
"Requalificação do pavimento de acesso à Escola de S. Miguel - Viseu", nos tennos previstos no
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artigo 123 0 do Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei nO 18/2008 de 29 de
janeiro. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 03/04/2014. ---------------Este Relatório Preliminar foi divulgado a todos os Concorrentes para efeitos de Audiência
Prévia, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 123 0 do CCP. ------------------------------------Realizada a audiência prévia, resultou que não foram apresentadas nenhumas observações ao
Relatório Preliminar. ------------------------------------------------------------------------------------------------Nesse sentido e conforme referido na Inf. 345.SRU/2014, o Júri delibera, por unanimidade:
a) Propor a adjudicação da proposta apresentada pelo Concorrente n.o 1 - EDIBEIRAS -

Edifícios e Obras Públicas das Beiras, Lda. ------------------------------------------------------------------Face ao exposto, o Conselho de Administração deliberou aprovar o Relatório Final elaborado
e proceder à referida adjudicação da empreitada. ----------------------------------------------------------------

20- REALOJAMENTO PROVISÓRIO DO INQUILINO COMERCIAL NA RUA ESCURA 5-7
Tendo em consideração a necessidade de se garantir o realojamento provisório do arrendatário
comercial do edifício de propriedade municipal situado na Travessa das Escadinhas da Sé/ Rua
Escura, durante o tempo de duração das obras (1 2 meses), e após diversos contactos prévios, o
arrendatário manifestou interesse em dois espaços de propriedade municipal, sem prejuízo de outros
que pudessem surgir, no caso de efetiva impossibilidade: RlC do edifício situado na Rua Escura 11 e
RlC do edifício na Rua Escura 14 ----------------------------------------------------------------------------------

O arrendatário é o Sr. António Carvalho Cardoso, que ocupa este espaço comercial há
aproximadamente 40 anos, pagando uma renda mensal de 155,74 euros. -----------------------------------Para além do espaço ser dinamizado, e evitando-se a despesa decorrente de um possível
arrendamento, o Município e a ANAFRE aceitaram a proposta de ocupação do RlC da Rua Escura 11.
Por seu turno, a ANAFRE, neste espaço de tempo, passaria a ocupar o RlC vago no edifício da
Viseu Novo situado na Calçada da Vigia 11. --------------------------------------------------------------------Para tal, e atendendo à urgência em resolver-se este assunto, é necessário:
1-

Aprovar um "Acordo de Colaboração" entre o Município, a ANAFRE, a Viseu Novo

SRU e o referido inquilino, que aqui se dá por inteiramente reproduzido, e que foi redigido pelos
Consultores Jurídicos. ------------------------------------------------------------------------------------------------
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Face ao exposto, o Conselho de Administração deliberou autorizar a celebração de um
"Contrato Misto" entre a SRU, CMV, ANAFRE e Sr. António Cardoso. ------------------------------------

21- INICIATIVA "VISITA A ESTALEIROS": PRODUÇÃO GRÁFICA
Tendo sido recentemente realizadas as Consignações de todas as obras no âmbito da
candidatura ao "Reabilitar para Arrendar", e à semelhança do efetuado nas empreitadas anteriores,
considera-se pertinente retomar a iniciativa "Visita a Estaleiros de Obras", pois ficou demonstrado ser
de grande interesse para estudantes de Engenharia e Arquitetura, assim como para a comunidade em
geral. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Esta iniciativa pressupõe a inscrição dos interessados junto dos Serviços da Viseu Novo, após
disponibilização da informação possível sobre as obras (faseamento, técnicas construtivas, etc),
através de desdobráveis ou outros meios de comunicação. ----------------------------------------------------As visitas são efetuadas na presença da Fiscalização de obra (Técnico Rui Santos) e dos
respetivos Projetistas. -----------------------------------------------------------------------------------------------No seguimento da recente aprovação da nova imagem da SRU (na sequência da do
Município), e conforme exposto na Inf. 317.SRU/2014, equacionou-se a possibilidade de alterar a
forma como se apresentam os diversos flyers/ brochuras produzidos pela SRU, com vista a alcançar
um maior número de Munícipes. ----------------------------------------------------------------------------------Pretendendo-se alguma coerência com a (também) nova imagem da Newsletter da Viseu
Novo, foi contactada a empresa "Ardesign", que de acordo com instruções do Núcleo de Imagem e

Comunicação (NIC) da CMV, apresentou um orçamento para a reformulação gráfica do desdobrável
da iniciativa, assim como para um destaque de calendário online e eventualmente um Mupi, com uma
imagem mais apelativa e consentânea com a nova imagem que o Município pretende consolidar. ------A designer enviou um orçamento descriminado, com um valor global de 650€+ 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 "ardesign design gráfico", pelo valor de 650€+ IVA de acordo com
o exposto no art. 128° do DL 18/2008 de 29/01 (Regime Simplificado). ------------------------------------Importa-nos referir, que após a produção gráfica, haverá a necessidade de se imprimir os
desdobráveis e mupis numa gráfica, assim como inserir o destaque no site da Viseu Novo. --------------
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22- CERTIFICADO DIGITAL QUALIFICADO (RENOVAÇÃO ANUAL)
No seguimento do processo de aquisição da Plataforma Eletrónica para a Viseu Novo, SRU,
adjudicada à empresa "ano - Sistemas de Informática e Serviços, Lda. ", os vários intervenientes nos
procedimentos (essencialmente, o Júri e o "Órgão competente para a decisão de contratar") são
"obrigados" a possuir Certificados Digitais Qualificados para interagir com a Plataforma. Estes
Certificados têm de ser adquiridos em igual número ao número de pessoas que vão aceder à
Plataforma. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------O atual certificado digital da "Multicert", do Administrador Executivo Arq. Fernando
Marques, adquirido em dezembro de 2013 à AnoGov é válido por um ano, expirando a sua validade a
15 de janeiro de 2015. -----------------------------------------------------------------------------------------------Nesse sentido, e conforme referido na Inf. 337.SRU/2014, a empresa "ano", enviou uma
proposta para adquirir 1 Certificado Digital Qualificado, válido por dois anos, no valor de 210,00€
(acrescido de IVA à taxa legal em vigor). ------------------------------------------------------------------------Face à pequena dimensão da despesa e urgência na utilização da Plataforma, o Conselho de
Administração deliberou autorizar a realização da despesa num valor global de 21O,00€ (+ IVA),
sendo efetuado através de um AJUSTE DIRETO à empresa "ano - Sistemas de Informática e
Serviços Lda.", de acordo com o exposto no art. 128° do DL 18/2008 de 29/01 (Regime Simplificado).

23- TRABALHOS ARQUEOLÓGICOS NOS EDIFÍCIOS PROPRIEDADE DA VISEU NOVO
SITUADOS NA RUA DIREITA 91-97
Em 2010, após elaboração de um Estudo Prévio para os edifícios propriedade da Viseu Novo
situados na Rua Direita nO 91-93 e 95-97, teve lugar uma reunião no local com Técnicos da Direção

Regional da Cultura do Centro, que "aconselharam" a efetuar os trabalhos arqueológicos nos imóveis
(de cota positiva e negativa), antes de se concluírem os projetos e acima de tudo, antes de se iniciarem
os trabalhos de reconstrução, evitando assim, eventuais "surpresas" na obra e alteração dos projetos,
com os óbvios inconvenientes para o Dono de Obra. -----------------------------------------------------------Nessa altura, a Viseu Novo adjudicou estes serviços especializados à empresa "Arqueohoje"
pelo valor de 4.944,00€ (acrescido de IVA), tendo a empresa realizado os trabalhos arqueológicos
contratados (arqueologia de cota positiva e sondagem no logradouro), do qual resultou o Relatório
Final datado de Março de 20 11 . ------------------------------------------------------------------------------------
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Em resultado desses trabalhos, o Projeto de Arquitetura desenvolvido para o local, teve em
consideração as estruturas arqueológicas encontradas e o interesse dos paramentos de granito referidos
no Relatório. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------Porém, no ponto 4. do Parecer da DRCC, datado de Julho de 2011, relativo ao Projeto de
Arquitetura, é referido: -----------------------------------------------------------------------------------------------

"Relativamente à especialidade de arqueologia, propomos que sejam executadas as medidas
de minimização de impacte patrimonial propostas em sede de relatório final dos trabalhos
arqueológicos já executados e Superiormente aprovado. Assim, deverá ser feito (. ..)

"o

acompanhamento arqueológico às demolições das paredes"(.. .) e a (. ..) realização de uma sondagem
( .. .) no compartimento 3 e 4. No caso de deteção de vestígios arqueológicos relevantes, deverão ser
contactadas as Instituições que tutelam o património para que em conjunto, determinarem a nova
metodologia a ser empregue. Estas ações serão desenvolvidas a cargo do dono de obra após a devida
autorização por parte do IGESPAR, IP. " ------------------------------------------------------------------------Face ao exposto, e conforme referido na Inf. 346.SRU/2014, encontra-se por adjudicar a
realização das duas sondagens (2m x 1m) e respetivo Relatório Final (acompanhamento arqueológico

+ sondagens), pelo que se contactou a "Arqueohoje", numa lógica de continuidade e coerência do
serviço em causa, tendo a empresa apresentado um orçamento na ordem dos 565,00€, acrescido de
IVA. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Atento à pequena dimensão da despesa e urgência na realização destes trabalhos, o Conselho
de Administração deliberou autorizar a realização da despesa num valor global de 565,00€ (+ IVA),
sendo efetuado através de um AJUSTE DIRETO à empresa "Arqueohoje - Conservação e Restauro
do Património Monumental, Lda.", de acordo com o exposto no art. 128° do DL 18/2008 de 29/01
(Regime Simplificado). ----------------------------------------------------------------------------------------------

24- REDE WI-FI: RECONFIGURAÇÃO DE "CAPTIVE PORTAL"
Conforme previsto na candidatura ao programa "RUCI -

Redes Urbanas para a

Competitividade e Inovação" (QREN), pretende-se que os cidadãos que se deslocam em espaços
públicos na cidade de Viseu, possam aceder gratuitamente à internet, a partir dos seus equipamentos
móveis. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Em maio de 2013 , foi assinado de um Contrato-Programa entre o Município de Viseu e a
Viseu Novo - SRU, no qual se legitimou e responsabilizou esta empresa pelo desenvolvimento dos
procedimentos com vista à instalação da rede WIFI na Zona Histórica de Viseu. ---------------------------
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Nesse sentido, em junho de 2013, no seguimento de um procedimento de Ajuste Direto com
convite a vários fornecedores, contrataram-se os Serviços da empresa "Wavecom" com sede em
Aveiro, que englobaram visitas técnicas ao local, planeamento, colocação em serviço, manutenção e
fornecimento de equipamento de transmissão de dados. -------------------------------------------------------Pretenderam-se criar Zonas de acesso à internet em locais públicos, com o respetivo registo de
utilizadores. Com efeito, a cobel1ura WiFi ficou assegurada nos seguintes locais: Praça da Republica;
Parque Aquilino Ribeiro; Praça D. Duarte e Adro da Sé; Praça 2 de Maio; Jardins da Casa do
Miradouro; Sala Ciberestudo do Fontelo e Espaço da Feira de S. Mateus. ---------------------------------Importa-nos referir que a adjudicação global deste projeto teve o valor de 63.131,05€ + IVA
[F Fase: 58.572,66€ + IVA; 23 Fase: 4.558,39€ + IVA]. -------------------------------------------------------

Contudo, passado um ano após terem sido disponibilizados estes serviços aos Munícipes, e
atentos aos dados de tráfego (nO de utilizadores registados), considerou-se opolwno proceder a uma
reconfiguração dos serviços, com vista a alcançarem-se dois objetivos: -------------------------------------i) abrir o acesso da rede wi-fi (dispensando pré-registos e palavras passe); -----------------------ii) garantir que as "Condições de Utilização do Serviço" (em anexo) estão ativas. Isto é, todos

os utilizadores têm de aceitar expressamente o disclaimer que lhes transfere as responsabilidades pelo
uso legal do serviço, de modo a proteger o Município e a SRU. ----------------------------------------------Conforme referido pelo Engo. Jorge Figueiredo (TSIINI - CMV) que acompanhou todo o
processo de instalação da rede wi-fi, qualquer alteração ao sistema de autenticação da rede VISEU
SMARTWIFI, carece de proposta do fornecedor da solução. -------------------------------------------------Nesse sentido, e conforme referido na Inf. 347.SRU.2014, foi solicitada uma proposta à
Wavecom, que para proceder à alteração da base de dados (por 2 anos) e reconfiguração de Captive
Portal, apresenta um valor de 1.077,15€ + IVA. ----------------------------------------------------------------Face às vantagens que esta reconfiguração pode trazer para a efetiva utilização da rede wi-fi, o
Conselho de Administração deliberou autorizar a realização desta despesa num valor global de
1.077,15€ (+ IVA), sendo efetuado através de um AJUSTE DIRETO à empresa "Wavecom Soluções Radio SA.", de acordo com o exposto no art. 128° do DL 18/2008 de 29/01 (Regime
Simp I ifi cad o). --------------------------------------------------------------------------------------------------------Esta despesa poderá ser posteriormente ressarcida pelo Município de Viseu, no âmbito do
Contrato-Programa "Instalação da rede wi-fi", com o saldo atual de 1.353,97€. ----------------------------
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25- EDIFÍCIO SITUADO NA RUA Na SRA. DA PIEDADE 24-28: RESOLUÇÃO DE
PATOLOGIASDETETADAS
Quatro anos após a conclusão da empreitada de reconstrução dos edifícios municipais situados
na Rua Na Sra. da Piedade 24-28, detetaram-se novamente vários defeitos de construção, alegadamente
abrangidos pela Garantia de Obra. [Esses defeitos foram-nos comunicados pelos proprietários das
frações habitacionais, atendendo que nesta data, apenas o piso térreo é propriedade da CMV ("Espaço
Intergerações").] -----------------------------------------------------------------------------------------------------Porém, a empresa "Pascal 2, Construções Lda. ", Empreiteiro responsável pelos trabalhos de
reconstrução, entrou em processo de insolvência (2010), tendo o Barclays Bank disponibilizado
oportunamente à Viseu Novo (após pedido), as garantias bancárias depositadas nessa Instituição (num
total de 18.849,42€), com o objetivo de se realizarem os necessários trabalhos de construção civil, para
reparação dos defeitos verificados. --------------------------------------------------------------------------------Dessa garantia, restam nesta data 4.176,23€. -----------------------------------------------------------Descrição

Garantia Bancária
Paulo Feneira (eletricista)
Consi~el-

Trabalhos Reparação (construção civil)

VISEUNOVO
Realizado
Garantia
(IVA incluído)
17.999,90€ (2010)+
850,42€ (2012)
483,35€
12.986,93€

Sistclirna - Aquecimento central

973 ,00€

Vismec - Painéis solares

229,90€

Após recente visita do Técnico Rui Santos ao local, listam-se os trabalhos necessários à
coneção dos defeitos verificados: ---------------------------------------------------------------------------------- Cobertura: coneta impermeabilização da cobertura plana e apoios dos painéis solares, remate
entre a cobertura inclinada com a parede, recolocação de telhas cerâmicas, selagem dos rufos; ---------- Paredes e tetos: pintura das zonas com infiltração, coneção das fissuras; ------------------------- Caixilharias: reparação e possível substituição das caixilharias, selagem das caixilharias e
pingadeiras; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------_ Paredes exteriores: aplicação de hidrofugante na parede de alvenaria de pedra; ________________ _
- Equipamentos: substituição do radiador do RlC na fração do 2° Piso, selagem com cola e
veda dos equipamentos sanitários. ---------------------------------------------------------------------------------Atendendo que os proprietários não aceitam um empreiteiro escolhido pela Viseu Novo para
resolução das patologias (em resultado da experiência oconida com a empresa "Consipel" em 2012), e
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conforme referido na Inf. 344.SRU/2014, foi-lhes aconselhado apresentar um orçamento conjunto, que
traduzisse todas as intervenções necessárias à correção dos defeitos observados. --------------------------Os mesmos apresentaram em outubro de 2014, um orçamento da empresa "Pavimike" no valor
de 4.975,OO€ + IVA (6.119,25€), o qual foi previamente analisado pelo Técnico Rui Santos. -----------Atendendo que se trata novamente da execução de uma empreitada, e tendo em consideração a
morosidade no desenvolvimento dum processo de Ajuste Direto (para Empreitada), o Conselho de
Administração deliberou autorizar a realização de um Ajuste Direto (Regime Simplificado), à empresa
"Pavimike", no sentido de se efetuarem as obras de reparação (com o apoio técnico da SRU). ----------A Garantia Bancária está "à guarda" da Viseu Novo, sendo insuficiente para fazer face às
reparações necessárias, pelo que o Conselho de Administração deliberou autorize a realização desta
despesa, esgotando a totalidade da garantia, sendo o valor em falta (1.943,02€) ressarcido pelo
Município de Viseu, no âmbito do Contrato-Programa "Manutenção de edifícios", com o saldo atual
de 18.644,8 6€. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

26- MEDICINA E SEGURANÇA NO TRABALHO - PROPOSTA DE RENOVAÇÃO DO

CONTRATO COM "MEDICISFORMA"
A Viseu Novo tem desde o dia 12 de Janeiro de 2009 um contrato de prestação de serviços no
âmbito da medicina e segurança no trabalho com a empresa "Medicisforma". -----------------------------Uma vez que a não renovação do contrato implica um aviso com 60 dias de antecedência, foi
efetuada uma sondagem de mercado, consultando-se várias empresas da área. ----------------------------Atendendo que a empresa que apresenta a proposta de serviços com o valor mais baixo é a
"Medicisforma", o Conselho de Administração deliberou autorizar a renovação do contrato por mais
um ano, prevendo-se uma despesa no valor anual de 160,00€ (+ IVA), sendo efetuado através de um
AJUSTE DIRETO à referida empresa, de acordo com o exposto no art. 1280 do DL 18/2008 de 29/01
(Regime Simplificado). ----------------------------------------------------------------------------------------------

27- PRÓXIMA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Foi indicado para a realização da próxima reunião do Conselho de Administração o dia 21 de janeiro
de 2014, pelas 10:00 horas. ------------------------------------------------------------------------------------------
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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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