ATAN" 104
··········Aos nove dias do mês de Julho 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-

REABILITAÇÃO DO EDlFICIO NA RUA DR. LUÍS FERREIRA (RUA DO

COMÉRCIO) N° 108-114 - RECEÇÃO PROVISÓRIA
5-

RELATÓRIO PRELIMINAR DE ANÁLISE DE PROPOSTAS - EMPREITADA DE

RECONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO NA RUA DIREITA 285-287
6-

RELATÓRIO PRELIMINAR DE ANÁLISE DE PROPOSTAS - EMPREITADA DE

RECONSTRUÇÃO DOS EDIFÍCIOS NO LARGO DE S. TEOTÓNIO 14,16,221 TRAVESSA
DAS ESCADINHAS DA SÉ 24
7-

RELATÓRIO PRELIMINAR DE ANÁLISE DE PROPOSTAS - EMPREITADA DE

REABILITAÇÃO DO EDIFÍCIO MUNICIPAL SITUADO NA RUA DIREITA 275 EM VISEU
8-

RELATÓRIO PRELIMINAR DE ANÁLISE DE PROPOSTAS - EMPREITADA DE

REABILITAÇÃO DO EDIFÍCIO MUNICIPAL CASA DA CALÇADA EM VISEU
9-

RELATÓRIO PRELIMINAR DE ANÁLISE DE PROPOSTAS - EMPREITADA DE

RECONSTRUÇÃO DOS EDIFÍCIOS NA RUA DIREITA 91-97
10-

RELATÓRIO FINAL DE ANÁLISE DE PROPOSTAS -

EMPREITADA DE

RECONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO NA RUA DIREITA 285-287 EM VISEU
11-

RELATÓRIO FINAL DE ANÁLISE DE PROPOSTAS -

EMPREITADA DE

REABILITAÇÃO DO EDIFÍCIO MUNICIPAL SITUADO NA RUA DIREITA 275 EM VISEU

Ata da reunião ordinária do Conselho de Administração da VI$EU NOVO - SRU, SA - realizada no dia 9 de Julho de 2014

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 OOOOOO€

Folha 3

12-

RELATÓRIO FINAL DE ANÁLISE DE PROPOSTAS -

EMPREITADA DE

RECONSTRUÇÃO DOS EDIFÍCIOS NA RUA DIREITA 91-97
13-

RELATÓRIO FINAL DE ANÁLISE DE PROPOSTAS -

EMPREITADA DE

REABILITAÇÃO DO EDIFÍCIO MUNICIPAL CASA DA CALÇADA EM VISEU
14-

RELATÓRIO FINAL DE ANÁLISE DE PROPOSTAS -

EMPREITADA DE

RECONSTRUÇÃO DOS EDIFÍCIOS NO LARGO DE S. TEOTÓNIO 14,16,22/ TRAVESSA
DAS ESCADINHAS DA SÉ 24
15-

2'

LANÇAMENTO

DO

CONCURSO

PÚBLICO

EMPREITADA

DE

REABILITAÇÃO DO EDIFÍCIO MUNICIPAL NA RUA DIREITA 275 EM VISEU
16-

2'

LANÇAMENTO

DO

CONCURSO

PÚBLICO

EMPREITADA

DE

REABILITAÇÃO DO EDIFÍCIO MUNICIPAL CASA DA CALÇADA EM VISEU
17-

2'

LANÇAMENTO

DO

CONCURSO

PÚBLICO

EMPREITADA

DE

RECONSTRUÇÃO DOS EDIFÍCIOS NA RUA DIREITA 91-97 EM VISEU
18-

2'

LANÇAMENTO

DO

CONCURSO

PÚBLICO

EMPREITADA

DE

RECONSTRUÇÃO DOS EDIFÍCIOS NO LARGO DE S. TEOTÓNIO 14, 16 E 22/ TRAVESSA
DAS ESCADINHAS DA SÉ 24 EM VISEU
19-

PROPOSTA DE TRABALHOS A MENOS - EMPREITADA DE REABILITAÇÃO DO

EDIFÍCIO NA RUA DR. LUÍS FERREIRA (RUA DO COMÉRCIO) N' 108-114
20-

AQUISIÇÃO DE PLACA PERMANENTE QREN

21-

ASSESSORIA TÉCNICA RELATIVA À ORGANIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO

"CONCURSO DE IDEIAS PARA A PRAÇA 2 DE MAIO"
22-

EMPREITADA DE RECONSTRUÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NO N' 14 DA RUA

ESCURA: RECEÇÃO DEFINITIVA
23-

EMPREITADA DE RECONSTRUÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NO N' 70-72 DA RUA

DA PREBENDA: PEDIDO DE VISTORIA NO ÂMBITO DO DL 190/2012 DE 22/08
24-

EMPREITADA DE RECONSTRUÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NO N' 70-72 DA RUA

DA PREBENDA (AJUSTE DIRETO): PEDIDO DE VISTORIA NO ÂMBITO DO DL 190/2012
DE 22/08
250

EMPREITADA DA MELHORIA DAS ACESSffiILIDADES NA ÁREA CRÍTICA DE

RECUPERAÇÃO E RECONVERSÃO URBANÍSTICA: RECEÇÃO DEFINITIVA
26-

EMPREITADA DE RECONSTRUÇÃO DO EDIFICIO SITUADO NA CALÇADA DA

VIGIA 7-17 EM VISEU: PEDIDO DE VISTORIA NO ÂMBITO DO DL 190/2012 DE 22/08

Ala da reunião ordinãria do Conselho de Administração da VISEU NOVO - SRU, SA - realizada no dia 9 de Julho de 201 4

Viseu Novo, SRU
Sociedade de Reabilitação U"bana 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

27-

4

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL: TRIMESTRE JANEIRO - MARÇO

2014
28-

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL: TRIMESTRE ABRIL - JUNHO 2014

29-

PARTICIPAÇÕES NO ÃMBITO DA ESTRATÉGIA DE REVITALIZAÇÃO DO

CENTRO mSTÓRICO
30-

LIGAÇÃO DE ÁGUA E ELETRICIDADE NO EDIFÍCIO SITUADO NA RUA DO

COMÉRCIO 110
31-

CAPELA DE SANTO ANTÓNIO NO SOLAR DOS CONDES DE PRIME -

TRABALHOS DE RESTAURO E ACIONAMENTO DE GARANTIA BANCÁRIA
32-

PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EDIFÍCIO NA ZONA mSTÓRICA

33-

LANÇAMENTO DO CONCURSO PÚBLICO DE CONCEÇÃO - (CONCURSO DE

IDEIAS) PARA A REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA 2 DE MAIO
34-

EDIFICIO MUNICIPAL A REABILITAR NA RUA DIREITA 275: INQUILINO

"SANTOS MONTEIRO & COSTA, LDA,"
35-

PRÓXIMA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ABERTURA - Verificada a existência de quórum, foi pelo Senhor Presidente dado início à reunião,
quando era m dezasseis horas. ----------------- ------------------------------- ------------------ ---------- --- --------

1-

INFORMAÇÕES
a) O Conselho de Administração tomou conhecimento que o Carlos Gaspar, arquiteto da SRU,
informou que irá casar-se no próximo dia 2 de Agosto, pretendendo gozar a sua licença de
casamento de 2 a 19 de Agosto. --------------------------------------------------------------------------b) Também tomou conhecimento que a Liliana Lemos, Técnica Superior de Comunicação da
SRU, integrada no Núcleo de Imagem e Comullicação da CMV, está de baixa médica desde o
dia 19 de Maio até ao nascimento da filha (previsto para finais de Julho). ------------------------Alegadamente, a Liliana apenas voltará à Viseu Novo em Janeiro de 2015. ----------------------c) O Conselho de Administração tomou conhecimento que o Município de Viseu procedeu no
dia 24 de Maio de 2014, ao pagamento do montante correspondente à quota-palie que lhe cabe
na cobeJiura dos resultados do exercício de 2013 . -----------------------------------------------------

Ala da reunião ordinária do Conselho de Administração da VISEU NOVO - SRU. SA - realizada no dia 9 de Julho de 201 4

Viseu Novo, SRU
Sociedade de Reabilitação Urbana de Viseu, SA
Largo António José Pereira
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Mantém-se em dívida, o pagamento por parte do acionista llIRU, na cobertura dos resultados
dos exercícios de 2012 e 2013, não obstante tal ter sido já solicitado através dos ofícios
2960/2014 de 28.04 e 2961 /2014 de 28.04. -.. -------------------------.-.-------------.----------------

2-

APROVAÇÃO

DA

ATA

DA

ANTERIOR

REUNIÃO

DO

CONSELHO

DE

ADMINISTRAÇÃO
Foi deliberado aprovar a Ata da reunião do dia 19 de Maio 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 mapas de caixa: Maio e Junho). ----------------------.-----------------

4- REABILITAÇÃO DO EDIFICIO NA RUA DR LUÍS FERREffiA (RUA DO COMÉRCIO) N° 108114-RECEÇÃOPROVISÓRlA
De acordo com o exposto na Inf. 03.SRU - RPS/2014, concluída a empreitada de reabilitação
do edifício mencionado em epígrafe no dia 4 de Junho de 2014 (Auto de Receção Provisória em
anexo) e na sequência da Nota Técnica nO2 (31.10.2013) e da Nota Técnica nO3 (27.01.2014) emitidas
pela Fiscalização conjugadas com o ofício nO2713/2013 de 26/12/2013 emitido pelo Dono de Obra, o
Conselho de Administração foi informado que o empreiteiro recuperou o atraso e concluiu a obra
dentro do prazo contratua I. --------------------- ------ ------ --------------------------------------- ---- -------------Face ao exposto foi deliberado autorizar o reembolso da quantia retida (34.595,91 €), por
incumprimento dos prazos parciais, conforme disposto no nO3 do artigo 403° do CCP. -------------------

5- RELATÓRIO PRELIMINAR DE ANÁLISE DE PROPOSTAS -

EMPREITADA DE

RECONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO NA RUA DIREITA 285-287
Conforme exposto na Inf. 132.SRU/2014, no dia 22 de Maio de 2014, reuniu o Júri do
Procedimento, tendo elaborado o Relatório Preliminar de Análise de. Propostas, obtendo-se os
seguintes resultados: --------------------------------------------------------------------------------------------------

Ata da reunião ordinária do Conselho de Administração da VISEU NOVO - SRU. SA - realizada no dia 9 de Julhode 2014

Viseu Novo, SRU
Sociedade de Reabilitação Urbana de Viseu, SA
Largo António José Pereira
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Folha 6

Responderam ao concurso onze concorrentes, que aqui se apresentam com o valor das
respetivas propostas e numeradas por ordem de receção ....................................................... .
NOME DO CONCORRENTE

Valor da

Data de entrega da

Proposta (€)

proposta

283.498,005€

2014/04/30,11:15

.

2014/05/02, 14:38

Socibeiral- Serviços Lda.

283,321,47€

2014/05/02, 16:56

4

Irmãos Almeida Cabral, Lda.

280.818,655€

2014/05/02,17:48

5

Teixeira Pinto & Soares, Lda.

273 .946,960€

2014/05/02, 18:32

6

Fernandes e Steven, Lda.

281.115,730€

2014/05/02, 18:42

7

Edibeiras, Lda.

277.987,54€

2014/05/02, 20:05

8

António Lopes Pina Unipessoal, Lda.

271.910,380€

2014/05/02,21:08

9

Irmãos Ferreiras & Sousa, SA

.

2014/05/02,21:28

10

Soares & Carvalho, Lda.

243.500,000€

2014/05/03, 01:27

11

José da Costa & Filhos, Lda.

274.995,000€

2014/05/03,20:07

1

CONSIPEL - Constl'llções Simões Pereira, Lda.

2

E.R.I. - Engenharia SA

3

o Júri do Concurso verificou e analisou os documentos das propostas apresentadas, propondo
a exclusão dos seguintes concorrentes: .. ........................•.........................................•.......
Concorrente nOI:" CONSlPEL - Construções Simões Pereira, Lda." ............... .............. .
Concorrente nO2: " E.R.l - Engenharia SA" •.....••.....................................................
Concorrente nO 3:" Socibeiral Serviços, Lda." ......................................................... .
Concorrente nO 5: "Teixeira Pinto & Soares, Lda." ........................•.•.......................••.
Concorrente nO6: "Fernandes & Stevens Lda" ........................................................ .
Concorrente nO7:" EDIBEIRAS, Edificios e Obras Públicas das Beiras, Lda." ..............•.••.
Concorrente nO8: "António Lopes Pina Uni pessoal, Lda." ...................................•.......
Concorrente nO 9: "Irmãos Ferreiras & Sousa SA" ..................................................••.
Concorrente nO 10:" Soares & Carvalho - Sociedade de Construção Civil e Obras Públicas,
Lda." ..........••............. ......................................•.................•...............................•••
Concorrente nO 11:" José da Costa & FiUlOS, Lda." ................................................... .
Não foram solicitados quaisquer esclarecimentos aos concorrentes nos termos do disposto no
artigo 72° do DL 18/2008 de 29/0 I ................................................................................ .

Ata da reunião ordinária do Conselho de Administração da VISEU NOVO - SRU, SA - realizada no dia 9 de Julho de 2014

Viseu Novo, SRU
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Largo António José Pereira
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Considerando a proposta de exclusões referidas no relatório, a análise das propostas realizouse apenas à proposta do Concorrente n.o 4. ---------------------------.--------------------------------------.----Tendo em consideração a apreciação de propostas tal como descrita no Relatório, e a respetiva
Classificação Final constante do Quadro de Ordenação de propostas, o Júri do Concurso concluiu que
a proposta melhor classificada da Empreitada de "Reconstrução do edifício na Rua Direita nO 285287" é a proposta apresentada pelo: Concorrente n.' 4 - Irmãos Almeida Cabral, Lda. --------------De acordo com o previsto no alt. 147° do CCP, elaborado o Relatório Preliminar, proceder-seá à Audiência Prévia dos concorrentes, nos termos do nO I do a.tigo 123° 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. ---------.--------

6- RELATÓRIO PRELIMlNAR DE ANÁLISE DE PROPOSTAS - EMPREITADA DE
RECONSTRUÇÃO DOS EDIFÍCIOS NO LARGO DE S. TEOTÓNIO 14, 16 E 22/ TRAVESSA
DAS ESCADINHAS DA SÉ 24 EM VISEU
Conforme exposto na lnf. 162.SRU/2014, no dia 28 de Maio de 2014, reuniu o Júri do
Concurso, nomeado pelo Conselho de Administração em reunião ordinária de 4 de Fevereiro de 2014,
tendo elaborado o relatório preliminar de análise de propostas, de acordo com o previsto no artigo
146.° do Código dos Contratos Públicos. ----------.-------------. -.---------------.----.-------------------------Responderam ao concurso nove concorrentes, que aqui se apresentam com o valor das
respetivas propostas e numeradas por ordem de receção. ------------------------------------------------------Valor da

Data de entrega da

Proposta (€)

JlI"OJlosta

-

2014/05/09, 09:14

259 .093,266€

2014/05/09, 14:59

-

2014/05/09,15:59

240 .000,00€

2014/05/09,17:19

-

2014/05/09,18 :29

NOME DO CONCORRENTE
1

CONSlPEL - Construções Simões Pereira, Lda.

2

Irmãos Almeida Cabral, Lda .

3

E.R.1. - Engenharia SA

4

Soares & Carvalho, Lda .

5

Edibeiras, Lda.

6

António Lopes Pina Unipessoal, Lda.

269.883,898€

2014/05/09, 23 :58

7

José da Costa & Filhos, Lda.

269.900,00€

2014/05/ 10,17:05

8

João Tomé Saraiva - Sociedade de Construções,

-

2014/05/10,20:37

9

ASCOP - Construção Civil e Obras Públicas Lda.

275.151,396€

2014/05/11,18:27

Ala da reunião ordinária do Conselho de Administração da VISEU NOVO - SRU . SA - realizada no dia 9 de Julho de 2014

Viseu Novo, S RU
Sociedade de Reabilitação U"bana 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 8

o Júri do Concurso verificou e analisou os documentos das propostas apresentadas, propondo
a excl usão dos seguintes concorrentes: -------- ----- -- -------- --------------------- -------------------- ----- ------Concorrente nO I: "CONSIPEL - Construções Simões Pereira, Lda." -----------------------------Concorrente nO 2: "Irmãos Almeida Cabral, Lda." ----------------------------------------------------Concorrente nO3: "E.R.I - Engenharia SA" ------------------------------------------------------------Concorrente nO 4: "Soares & Carvalho - Sociedade de Construção Civil e Obras Públicas,
Lda," -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Concorrente nO 5: "EDIBEIRAS, Edificios e Obras Públicas das Beiras, Lda." ------------------Concorrente nO 6: "António Lopes Pina Unipessoal, Lda." ------------------------------------------Concorrente nO7: "José da Costa & Filhos, Lda." -----------------------------------------------------Concorrente nO8: "João Tomé Saraiva _ Sociedade de Construções, Lda." _______________________ _
Concorrente nO 9: "ASCOP - Construção Civil e Obras Públicas, Lda." ----------------------------

Não foram solicitados quaisquer esclarecimentos aos concorrentes nos termos do disposto no
alligo 72° do DL 18/2008 de 29/0 1. --------------------------------------------------------------------------------

Em consequência da exclusão de todos os concorrentes do presente procedimento, estamos em
presença de causa de não adjudicação, previsto na alínea b) do nO 1 do A11. 79° do CCP. ----------------De acordo com o previsto no all. 147" do CCP, elaborado o Relatório Preliminar, proceder-seá à Audiência Prévia dos concorrentes, nos termos do nO1 do alligo 123° 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. ------------------

7- RELATÓRIO PRELIMINAR DE ANÁLISE DE PROPOSTAS - EMPREITADA DE
REABILITAÇÃO DO EDIFÍCIO MUNICIPAL SITUADO NA RUA DIREITA 275 EM VISEU
Conforme exposto na Inf. 163.SRU/2014, no dia 27 de Maio de 2014, reuniu o Júri do
Concurso, nomeado pelo Conselho de Administração em reunião ordinária de 12 de Março de 2014,
com a fmalidade de elaborar o relatório preliminar de análise de propostas, de acordo com o previsto
no artigo 146.° do Código dos Contratos Públicos. --------------------------------------------------------------

Responderam ao concurso oito concorrentes, que aqui se apresentam com o valor das respetivas
propostas e numeradas por ordem de receção. --------------------------------------------------------------------

Ala da reunião ordinária do Conselho de Administração da VISEU NOVO - SRU. SA - realizada no dia 9 de Julho de 2014

Viseu Novo, SRU
Sociedade de Reabilitação Urbana de Viseu, SA
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N" de Matricula 507 406 672 Conservatória do Registo
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Folha

NOME DO CONCORRENTE

9

Valor da

Data de entrega

Proposta (€)

da proposta

1

Teixeira Pinto & Soares, Lda .

-

2014/05/07,13 :16

2

CONSIPEL - Construções Simões Pereira, Lda.

-

2014/05/07, 14:06

3

E.R.1. - Engenharia SA

357.343,331 €

2014/05/07,14:43

4

José da Costa & Filhos, Lda.

2014/05/07,15:43

5

António Lopes Pina Unipessoal, Lda.

-

6

Edibeiras, Lda.

323.187,66€

2014/05/07,19:22

7

Soares & Carvalho, Lda.

350.000,OO€

2014/05/07, 22:28

8

ASCOP - Construção Civil e Obras Públicas, Lda.

-

2014/05/07,23:48

2014/05/07,19:18

O Júri do Concurso verificou e analisou os documentos das propostas apresentadas, propondo
a exclusão dos seguintes concorrentes: ----------------------- ---- ------ ------------- ------------ -----------------Concorrente nO I: "Teixeira Pinto & Soares, Lda." ----------------------------------------------------Concorrente nO2: "CONSIPEL - Construções Simões Pereira, Lda." -----------------------------Concorrente nO 3: "E.R.l - Engenharia SA" ------------------------------------------------------------Concorrente nO 4: "José da Costa & Filhos, Lda." --------------------------------------------- --------Concorrente nO5: "António Lopes Pina Unipessoal, Lda. " _____________ ____________________________ __
Concorrente nO6: "EDIBElRAS, Edificios e Obras Públicas das Beiras, Lda." ------------------Concorrente nO 7: "Soares & CarvaUlO - Sociedade de Construção Civil e Obras Públicas,
Lda." -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Concorrente nO 8: "ASCOP - Construção Civil e Obras Públicas, Lda." ---------------------------

Não foram solicitados quaisquer esclarecimentos aos concorrentes nos termos do disposto no
artigo 72° do DL 18/2008 de 29/0 I. --------------------------------------------------------------------------------

Em consequência da exclusão de todos os concorrentes do presente procedimento, estamos em
presença de causa de não adjudicação, previsto na alínea b) do nO1 do Alt. 79° do CCP. ----------------De acordo com o previsto no art. 147° do CCP, elaborado este Relatório Prel iminar, procederse-á à Audiência Prévia dos concorrentes, nos termos do nO I do attigo 123° 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. ------------------

Ata da reunião ordinária do Conselho de Adminislraçao da VISE U NOVO - SRU, SA - realizada no dia 9 de Julho de 2014

Viseu Novo, SRU
Sociedade de Reabilitação Urbana de Viseu, SA
Largo António José Pereira
Viseu, Santa Maria C.A.E.: 75130 - N1F 507 406 672
N' de Matricula 507 406 672 Conserl'atÓl'ia do Registo
Comercial de Viseu, Capital I OOOOOO€
Folha 10

8- RELATÓRIO PRELIMINAR DE ANÁLISE DE PROPOSTAS - EMPREITADA DE
REABILITAÇÃO DO EDIFÍCIO MUNICIPAL CASA DA CALÇADA EM VISEU
Conforme exposto na !nf. I 64.SRU/20 14, a 29 de Maio de 2014, reuniu o Júri do Concurso,
nomeado pelo Conselho de Administração em reunião ordinária de 12 de Março de 20 14, com a
finalidade de elaborar o relatório preliminar de análise de propostas, de acordo com o previsto no
artigo 146.° do Cód igo dos Contratos Públicos. --.--------------------------------------------------------------Responderam ao concurso cinco concorrentes, que aqui se apresentam com o valor das
respetivas propostas e numeradas por ordem de receção. ------------------.-----------------------------------Valol' da Pl'oposta

Data de entl'ega

(€)

da pl'oposta

NOME DO CONCORRENTE

1

CONSIPEL - Construções Simões Pereira, Lda.

484.993,20€

20 14/05/ 14, 10:40

2

Teixeira Pinto & Soares, Lda.

432.423,470€

201 4/05/ 14, 12:32

3

VILDA - Construção Civil SA

-

2014/05/14, 14:56

4

Socibeiral - Serviços, Lda.

449.62 1,34€

2014/05/14, 16:27

5

E.R.I. - Engenharia SA

480.000,000€

2014/05/14,16:57

o Júri do Concurso verificou e analisou os documentos das propostas apresentadas, propondo
a exclusão dos segu intes concorrentes: ----------- ___

o

----------------------------- -- ----------.- ------ ---- --------

Concorrente nO I: "CONS!PEL - Construções Simões Pereira, Lda." -.---------------------------Concorrente nO2: "Teixeira Pinto & Soares, Lda." ----------------------------------------------------Concorrente nO3: "VILDA - Construção Civil SA" ---------------.----------------------------------Concol1'ente nO4: "Socibeiral Serviços Lda" -----------------------------------------------------------Concorrente nO5:" E.R.! - Engenharia SA" -------------------------------------------------------------

Não foram solicitados quaisquer esclarecimentos aos concorrentes nos termos do disposto no
artigo 72° do DL 18/2008 de 29/0 I. -----,,--------------.-.-----------------.-.------------------------------.----Em consequência da exclusão de todos os concorrentes do presente procedimento, estamos em
presença de causa de não adjudicação, previsto na alínea b) do nOI do Alt. 79° do CCP. ----------------De acordo com o previsto no art. 147" do CCP, elaborado este Relatório Preliminar, procederse-á à Audiência Prévia dos concorrentes, nos termos do nOI do altigo 123° 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. ------------------

Ata da reunião ordinária do Conselho de Administração da VISE U NOVO - SRU. SA - reahzada no dia 9 de Julho de 2014

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 I 000 OOO €

Folha 11

9- RELATÓRIO PRELIMINAR DE ANÁLISE DE PROPOSTAS - EMPREITADA DE
RECONSTRUÇÃO DOS EDIFÍCIOS NA RUA DIREITA 91-97
Conforme exposto na Inf. 165.SRU/2014, no dia 29 de Maio de 2014, reuniu o Júri do
Concurso, nomeado pelo Conselho de Administração em reunião ordinária de 12 de Março de 2014,
com a finalidade de elaborar o relatório preliminar de análise de propostas, de acordo com o previsto
no altigo 146.° do Código dos Contratos Públicos. --------------------------------------------------------------

Responderam ao concurso sete concon'entes, que aqui se apresentam com

O

valor das

respetivas propostas e numeradas por ordem de receção. ------------------------------------------------------NOME DO CONCORRENTE

Valol' da Pl'oposta

Data de entl'ega

(f)

da pl'oposta

1

CONSIPEL - Construções Simões Pereira, Lda.

-

2014/05/08, 11: 15

2

José da Costa & Filhos, Lda.

2014/05/08,15:26

3

E.R.r. - Engenharia SA

-

2014/05/08, 16:00

4

Teixeira Pinto & Soares, Lda.

237.745,080€

2014/05/08, 16:45

5

António Lopes Pina Unipessoal, Lda.

248.993,452€

2014/05/08, 19:37

6

Edibeiras, Lda.

247.274,76€

2014/05/08,20:54

7

Soares & Carvalho, Lda.

240.000,000€

2014/05/08, 23:01

o Júri do Concurso verificou e analisou os documentos das propostas apresentadas, propondo
a exclusão dos segu intes concorrentes: ---- ---- --- ------ ------------------- -------------- -- ----------------- ------ConcolTente nOI: "CONSIPEL - Construções Simões Pereira, Lda." -----------------------------Concorrente nO2: "José da Costa & Filhos, Lda." -----------------------------------------------------Concorrente nO3: "E.R.! _ Engenharia SA" _______________________________________________ _____________ _
Concorrente nO4: "Teixeira Pinto & Soares, Lda." ----------------------------------------------------Concorrente nO5: "António Lopes Pina Unipessoal, Lda." ------------------------------------------Concorrente nO6: "EDIBElRAS, Edificios e Obras Públicas das Beiras, Lda." ------------------Concorrente nO 7: "Soares & Carvalho - Sociedade de Construção Civil e Obras Públicas,
Lda." --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Não foram solicitados quaisquer esclarecimentos aos concorrentes nos termos do disposto no
artigo 72° do DL 1812008 de 29/0 I. --------------------------------------------------------------------------------

Ata da reunião ordinária do Conselho de Administração da VISEU NOVO - SRU . $A - reali zada no dia 9 de Julho de 2014

Viseu Novo, SRU
Sociedade de Reabilitação Urbana de Viseu, SA
Largo Autónio José Pereira
Viseu, Sanla Maria C.A.E.: 75130 - NIF 507 406 672
N' de Matricula 507 406 672 Conservatória do Registo
Comercial de Viseu, Capital 1 OOOOOO€

Folha 12

Em consequência da exclusão de todos os concorrentes do presente procedimento, estamos em
presença de causa de não adjudicação, previsto na alínea b) do nO1 do Ar!. 79° do CCP. ----------------De acordo com o previsto no alt. 147° do CCP, elaborado este Relatório Preliminar, procederse-á à Audiência Prévia dos concorrentes, nos termos do nO I do 3Itigo 123° 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. --------- ---------

10- RELATÓRIO

FINAL

DE

ANÁLISE

DE

PROPOSTAS

-

EMPREITADA

DE

RECONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO NA RUA DIREITA 285-287
De acordo com o exposto na Inf. 166.SRU/20 14, no dia 24 de Junho de 2014 reuniu o Júri do
Procedimento, tendo elaborado o Relatório Final de Análise de Propostas, resultantes da ponderação
que efetuou às observações recebidas na sequência da Audiência Prévia ao Concurso Público para a
"Empreitada de Reconstrução do Edifício na Rua Direita nO 285 - 287 em Viseu", nos termos
previstos no mtigo 148° do Código dos Contratos Públicos. --------------------------------------------------Realizada a Aud iência Prévia, resultou que foram apresentadas observações pelo Concorrente
nO I J - JOSÉ DA COSTA & FILHOS, Lda, pelo Concorrente nO 10 - SOARES & CARVALHOSociedade de Construção Civil e Obras Públicas, Lda e pelo Concorrente nO5 - TEIXEIRA, PINTO &
SOARES, Lda. ----- ------------- ---- ---- ---- --- -------------------------- ---------------------------------------- ----Atento ao conteúdo do Relatório Final, que aqui se dá por inteiramente reproduzido, o Júri
deliberou, por unan im idade, o segu inte: ----- ---- ---------------------------------------------------- -------------a) Manter a proposta de exclusão da proposta apresentada pelo Concorrente nO I J - JOSÉ DA
COSTA & FILHOS, Lda, pelo Concorrente nO 10 - SOARES & CARVALHO - Sociedade de
Construção Civil e Obras Públicas, Lda e pelo Concorrente nO 5 - TEIXEIRA, PINTO & SOARES,
Lda; ------------------ --------------------------- -----------------------------------------------------------------------b) Propor a adjudicação da proposta apresentada pelo Concorrente nO 4 - IRMÃOS
ALMEIDA CABRAL, Lda pelo valor de 280.818,655€. ------------------------------------------------------Face ao exposto, o Conselho de Administração deliberou aceitar as propostas apresentadas
pelo Júri do concurso, pelo que, determinou a adjudicação da presente empreitada à empresa "Irmãos
Ahneida Cabral, Lda.". ---------------------------------------------------------------------------------------------Contudo, atento o previsto no Caderno de Encargos do procedimento, deverá aguardar-se a
emissão pelo Tribunal de Contas do Visto Prévio do Contrato de Financiamento assinado entre a CMV
e o IHRU IP, para efeitos de formalização da adjudicação e assinatura do Contrato. -----------------------

Ata da reunião ordinária do Conselho de Administraçêo da VISEU NOVO - SRU , SA - realizada no dia 9 de Julho de 2014

Viseu Novo, SRU
Sociedade de Reabilitação Urbana de Viseu, SA
Largo António José Pereira
Viseu, Sauta Maria C.A.E.: 75130 - NIF 507 406672
N° de Matricula 507 406 672 Conservatória do Registo
Comercial de Viseu, Capital 1 000 OOO€
Folha

11- RELATÓRIO FINAL DE

ANÁLISE DE PROPOSTAS -

13

EMPREITADA DE

REABILITAÇÃO DO EDIFÍCIO MUNICIPAL SITUADO NA RUA DIREITA 275 EM VISEU
De acordo com o exposto na Inf. I 74.SRU/20 14, no dia 7 de Julho de 2014, reuniu o Júri do
Concurso, nomeado pelo ConselllO de Administração em reunião ordinária de 12 de Março de 2014,
com a finalidade de elaborar o relatório fmal de análise de propostas, de acordo com o previsto no
altigo 148.° 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 exclusão de todos os concorrentes, conforme melhor
consta do Relatório Preliminar de análise de propostas então elaborado.------------------------------------Este Relatório Preliminar foi divulgado a todos os Concorrentes para efeitos de Audiência
Prévia, nos termos do disposto no artigo 147" do CCP. --------------------------------------------------------Realizada a Audiência Prévia, resultou que não foram apresentadas observações pelos
Concorrentes. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Face ao exposto, o Júri deliberou, por unanimidade: --------------------------------------------------a) Manter a proposta de exclusão de todos os concon'entes do presente procedimento,
configurando-se de causa de não adjudicação, previsto na alínea b) do nO I do artigo 79° do CCP. -----Nesse sentido, o Conselho de Administração deliberou aprovar a proposta constante do
Relatório Final, que aqui se dá por inteiramente reproduzido, propondo de seguida a extinção do
presente procedimento. -----------------------------------------------------------------------------------------------

12- RELATÓRIO FINAL DE

ANÁLISE DE PROPOSTAS -

EMPREITADA DE

RECONSTRUÇÃO DOS EDIFÍCIOS NA RUA DIREITA 91-97 EM VISEU
Conforme exposto na Inf. 176.SRU/2014, no dia 7 de Julho de 2014, reuniu o Júri do
Concurso, nomeado pelo Conselho de Administração em reunião ordinária de 12 de Março de 2014,
com a finalidade de elaborar o relatório final de análise de propostas, de acordo com o previsto no
artigo 148.° 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 exclusão de todos os concorrentes, conforme melhor
consta do Relatório Preliminar de análise de propostas então elaborado. ------------------------------------Este Relatório Preliminar foi divulgado a todos os Concorrentes para efeitos de Audiência
Prévia, nos termos do disposto no altigo 147° do CCP. ---------------------------------------------------------

Al a da reunião ordinária do Conselho de Administração da VISEU NOVO - SRU, SA - realizada no dia 9 de Julho de 2014

Viscu Novo, SRU
Sociedade de Reabilitação Urbana de Visen, SA
Largo António José Pereira
Visen, Santa Maria C.A.E.: 75130 - NIF 507 406 672
N' de Matricula 507 406 672 Conservatória do Registo
Comercial de Viseu, Capital J OOOOOO€

Folha 14

Realizada a Audiência Prévia, resultou que foram apresentadas observações pelo Concorrente
nO4 - TEIXEIRA PINTO & SOARES, Lda .. -------------------------------------------------------------------Analisadas as obselvações apresentadas, o Júri deliberou, por unanimidade, manter a proposta
de exclusão do Concorrente nO4 - TEIXEIRA PINTO & SOARES, Lda ao abrigo da alínea d) do nO2
do artigo 146° conjugado com a alínea c) do nO 1 do artigo 57° do CCP. ------------------------------------Nesse sentido, o Júri deliberou, por unanimidade: --------------------------------------------------a) Manter a proposta de exclusão de todos os concorrentes do presente procedimento,
configurando-se de causa de não adjudicação, previsto na alínea b) do nO I do artigo 79° do CCP. -----Face ao exposto, o Conselho de Administração deliberou aprovar as propostas constantes do
Relatório Final, que aqui se dá por inteiramente reproduzido, propondo de seguida a extinção do
presente procedimento. -----------------------------------------------------------------------------------------------

13- RELATÓRIO FINAL DE ANÁLISE DE PROPOSTAS -

EMPREITADA DE

REABILITAÇÃO DO EDIFÍCIO MUNICIPAL CASA DA CALÇADA EM VISEU
De acordo com o exposto na Inf. I 75.SRU/2014, no dia 7 de Julho de 2014, reuniu o Júri do
Concurso, nomeado pelo Conselho de Administração em reunião ordinária de 12 de Março de 2014,
com a finalidade de elaborar o relatório final de análise de propostas, de acordo com o previsto no
artigo 148.° 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 exclusão de todos os concorrentes, conforme melhor
consta do Relatório Preliminar de análise de propostas então elaborado. ------------------------------------Este Relatório Preliminar foi divulgado a todos os Concorrentes para efeitos de Audiência
Prévia, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 147° do CCP. ------------------------------------Realizada a Audiência Prévia, resultou que foram apresentadas observações pelo Concorrente
nO5 - E.R.I ENGENHARIA, SA e pelo Concorrente nO4 - TEIXEIRA PINTO & SOARES, Lda. ----Analisadas as observações apresentadas, o Júri deliberou, por unanimidade, manter a proposta
de exclusão do Concorrente nO 5 - E.R.! ENGENHARIA, SA e do Concorrente nO4 - TEIXEIRA
PINTO & SOARES, Lda ao abrigo da alúlea d) do nO2 do artigo 146° conjugado com a alínea c) do nO
1 do altigo 57" do CCP. ---------------------------------------------------------------------------------------------Face ao exposto, o Júri deliberou, por unanimidade: --------------------------------------------------a) Manter a proposta de exclusão de todos os concorrentes do presente procedimento,
configurando-se de causa de não adjudicação, previsto na alínea b) do nOI do altigo 79° do CCP. ------

Ala da reunião ordinária do Conselho de Adminislraçflo da VISEU NOVO - SRU , SA - realizada no dia 9 de Julho de 2014

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 15
Nesse sentido, o Conselho de Administração deliberou aprovar as propostas constantes do
Relatório Final, que aqui se dá por inteiramente reproduzido, deliberando de seguida a extinção do
presente proced imento. ------ -- ------ ------------- ---- ------------------ -- --------------- ---- -------------- -- ---------

14- RELATÓRIO

FINAL DE

ANÁLISE

DE

PROPOSTAS -

EMPREITADA DE

RECONSTRUÇÃO DOS ED1FÍCIOS NO LARGO DE S. TEOTÓNIO 14,16,22/ TRAVESSA
DAS ESCADINHAS DA SÉ 24
De acordo com o exposto na lnf. I 79.SRU/2014, no dia 9 de Julho de 20 14, reuniu o Júri do
Concurso, nomeado pelo Conselho de Administração em reunião ordinária de 12 de Março de 2014,
com a finalidade de elaborar o relatório final de análise de propostas, de acordo com o previsto no
altigo 148.° 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 exclusão de todos os concorrentes, conforme melhor
consta do Relatório Preliminar de análise de propostas então elaborado. ------------------------------------Este Relatório Preliminar foi divulgado a todos os Concorrentes para efeitos de Audiência
Prévia, nos termos e para os efeitos do disposto no altigo 147° do CCP. ------------------------------------Realizada a Audiência Prévia, resultou que foram apresentadas observações pelo Concorrente nO
2-

IRMÃos ALMEIDA CABRAL, Lda. -----------------------------------------------------------------------Ana lisadas as observações apresentadas, o Júri deliberou, por unanimidade, o seguinte: ---------a) Manter a proposta de exclusão de todos os concorrentes do presente procedimento,

configurando-se de causa de não adjudicação, previsto na alínea b) do nO I do altigo 79° do CCP . -----Nesse sentido, o Conselho de Administração deliberou aprovar as propostas constantes do
Relatório Final, que aqui se dá por inteiramente reproduzido, deliberando de seguida a extinção do
presente procedimento. ---------------------------------------------------------------------------- ---- ---------------

15- 2° LANÇAMENTO DO CONCURSO PÚBLICO - EMPREITADA DE REABILITAÇÃO
DO ED1FÍCIO MUNICIPAL NA RUA DIREITA 275 EM VISEU
De acordo com o Contrato-Programa assinado entre o Município de Viseu e a Viseu Novo,
SRU, é da responsabilidade desta empresa a elaboração dos projetos de reabilitação do edifício
municipal situado na Rua Direita 275 e o acompanhamento/fiscalização da respetiva empreitada. ------

Ata da reunião ordinária do Conselho de Administração da VISEU NOVO - SR U, SA - realizada no dia 9 de Julho de 2014

Viseu Novo, SRU
Sociedade de Reabilitação Urbana de Viseu, SA
Largo António José Pereira
Visen, Santa Maria C.A.E. : 75130 - NIF 507 406 672
N' de Matricula 507 406 672 Consen'atória do Registo
Comercial de Viseu, Capital I 000 OOO€
Folha

o financiamento
para Arrendar",

ClUO

16

desta obra está assegurado pelo /Jffi.U IP através do programa "Reabilitar

Contrato foi assinado no dia 16 de Dezembro de 2013 . -------------------------------

Em consequência da exclusão de todos os concorrentes do procedimento lançado no dia 4 de
Abril "CP-04/2014", (causas de não adjudicação, previstas na alínea b) do nO I do Ar!. 79° do CCP),
que determinaram a revogação da decisão de contratar, o Conselho de Administração deliberou
autorizar novamente o lançamento do respetivo Concurso Público, no seguimento da lnf.
169. SRU/20 14:. -----------------------------------.-------------- -----------------------------------------------------

o edificio é de propriedade municipal, devendo a SRU ser considerada "Dono de Obra" . -----Face ao exposto, confmnam-se os seguintes critérios constantes do Cademo de Encargos: ----1- O lançamento da empreitada efetuar-se-á de acordo com o previsto no Decreto-Lei n.o
18/2008 de 29 de Janeiro (CCP), na sua ah!al redação. ------------.-------------------------------------------2- Procedimento a adotar: Concurso Público -------------.-------------------------------------------Fundamentação: alínea a) do Ar!. 19° do CCP -----------------------------------------------3- Não será admitida a apresentação de Propostas Condicionadas. ---------------------------------4- Não será admitida a apresentação pelos concorrentes de variantes ao projeto. ----------------5- O Preço Base para efeito do concurso é de 325.540€. ---------------------------------------------6- O prazo de execução da empreitada é de 14 meses. -----------------------------------------------7- O critério de apreciação das propostas será O DO MAIS BAIXO PREÇO. ------------------8- As cópias do processo de concurso serão fOl11ecidas, nas seguintes condições, a escolher
pelo concorrente:---·-------------------------------------------------------------------------------------------------a)

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

b)

Em formato digital, cOlTespondendo ao custo de € 100,00 (cem eUl'os), acrescido de IV A à
taxa legal em vigor. -------------- ___

o

-- .------------------------------------- -

•• -

-------- -. ------ .-----

9- Aprovam-se ainda o Programa Preliminar, Caderno de Encargos e Programa de Concurso. 10- O Conselho de Administração, na qualidade de "Dono de Obra", procedeu à nomeação do
Júri de Procedimento, com vista à abem!ra e análise de propostas, de acordo com o exposto no art. 67°
do DL 18/2008 de 29 de Janeiro, na sua atual redação. ----------------------------------.---------------------Júd do Procedimento, constituído por Margarida Amaral Henriques na qualidade de
Presidente, Rui Piteira Santos e Carlos Gaspar na qualidade de Vogais. ------------------------------------Como suplentes, foram nomeados a Natália Figueiredo e Paula Cristina Rodrigues Cunha. -----

Ata da reunião ordinária do Conselho de Administração da VrSEU NOVO - SRU, SA - realizada no dia 9 de Julho de 2014

Viseu Novo, SRU
Sociedade de Reabilitação Urbana de Viseu, SA
Largo António José Pel'eira
Viseu, Santa Maria C.A.E. : 75130 - N1F 507 406 672
N' de Matricula 507 406 672 Conservatória do Registo
Comercial de Viseu, Capital 1 000 OOO€
Folha

17

o Júri inicia o exercício das duas funções no dia útil subsequente ao do envio do anúncio para
publicação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16- 2° LANÇAMENTO DO CONCURSO PÚBLICO - EMPREITADA DE REABILITAÇÃO
DO EDIFÍCIO MUNICIPAL CASA DA CALÇADA EM VISEU
De acordo com o Contrato-Programa assinado entre o Município de Viseu e a Viseu Novo,
SRU, é da responsabilidade desta empresa a elaboração do projeto de reabilitação do edifício
municipal

denom inado

de

"Casa

da

Calçada",

situado

na

Calçada

da

Vigia

e

o

acompanhamento/fiscalização da respetiva empreitada. -------------------------------------------------------O financiamento desta obra está assegurado pelo IHRU IP através do programa "Reabilitar
para Arrendar", cujo Contrato foi assinado no dia 16 de Dezembro de 2013. ------------------------------Em consequência da exclusão de todos os concorrentes do procedimento lançado no dia 2 de
Abril "CP-05/20 I 4" (causas de não adjudicação, previstas na alínea b) do nO 1 do Alt. 79° do CCP),
que determinaram a revogação da decisão de contratar, o Conselho de Administração deliberou
autorizar novamente o lançamento do respetivo Concurso Público, como referido na lnf.
I 7 I .SRU/20 14: . ----------------------------------------------------------------- --------------------------------------

O edifício é de propriedade municipal, devendo a SRU ser considerada "Dono de Obra". -----Face ao exposto, confirmam-se os seguintes critérios constantes do Caderno de Encargos: ----1-

O lançamento da empreitada efetuar-se-á de acordo com o previsto no Decreto-Lei n.o
18/2008 de 29 de Janeiro (CCP), na sua atual redação. -----------------------------------

2-

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

3- Não será admitida a apresentação de Propostas Condicionadas. ---------------------------------4- Não será admitida a apresentação pelos concorrentes de variantes ao projeto. ----------------5- O Preço Base para efeito do concurso é de 485.000€. ---------------------------------------------6- O prazo de execução da empreitada é de 14 meses. -----------------------------------------------7- O critério de apreciação das propostas será O DO MAIS BAIXO PREÇO. ------------------8- As cópias do processo de concurso serão fornecidas, nas seguintes condições, a escolher
pelo concorrente: -----------------------------------------------------------------------------------------------------a) Em papel e formato digital, correspondendo ao custo de € 200,00 (duzentos euros),
acrescido de IV A à taxa legal em vigor. ---------------------------------------------------------------------------

Ata da reunião ordinãria do Conselho de Administraç.lio da VJSE U NOVO - SRU, SA - realizada no dia 9 de Julho de 201 4

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 I 000 OOOf
Folha 18

b) Em formato digital, correspondendo ao custo de € 100,00 (cem euros), acrescido de IVA à
taxa legal em vigor. -- --------------------------------------------------- ------------- -------------------- -- ----------9- Aprovam-se ainda o Programa Preliminar, Caderno de Encargos e Programa de Concurso. 10- O Conselho de Administração, na qualidade de "Dono de Obra", procedeu à nomeação do
Júri de Procedimento, com vista à abeliura e análise de propostas, de acordo com o exposto no ar!. 67°
do DL 18/2008 de 29 de Janeiro, na sua atual redação. --------------------------------------------------------Júri do Pl'Ocedimento, constituído por Margarida Amaral Hem'iques na qualidade de
Presidente e Rui Piteira Santos e Natália Figueiredo na qualidade de Vogais. ------------------------------Como suplentes, foram nomeados o Carlos Gaspar e Paula Cristina Rodrigues Cunha. ---------O Júri inicia o exercício das duas funções no dia útil subsequente ao do envio do anúncio para
publicação. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17- 2' LANÇAMENTO DO CONCURSO PÚBLICO - EMPREITADA DE RECONSTRUÇÃO
DOS EDIFÍCIOS NA RUA DIREITA 91-97 EM V1SEU
Em consequência da exclusão de todos os concorrentes do procedimento lançado no dia 3 de
Abril "CP-03/2014", (causas de não adjudicação, previstas na alínea b) do nO I do Ar!. 79° do CCP),
que determinaram a revogação da decisão de contratar, o Conselho de Administração deliberou
autorizar novamente o lançamento do respetivo Concurso Público, conforme sugerido na 1nf.
I 72.SRU120 14:. ------------------------------------------------ ------------------------------------------- -- --- -------

O financiamento desta obra está assegurado pelo IHRU IP através do programa "Reabilitar
para Arrendar", clDO Contrato foi assinado no dia 16 de Dezembro de 2013. ------------------------------Face ao exposto, conflJ'mam-se os seguintes critérios constantes do Caderno de Encargos: ----1- O lançamento da empreitada efetuar-se-á de acordo com o previsto no Decreto-Lei n.o
18/2008 de 29 de Janeiro (CCP), na sua atual redação. ----------------------------- ------------------2- Procedimento a adotar: Concurso Público ---------------------------------------------------------Fundamentação: alínea a) do Art. 19° do CCP -----------------------------------------------3- Não será admitida a apresentação de Propostas Condicionadas. ---------------------------------4- Não será admitida a apresentação pelos concorrentes de variantes ao projeto. ----------------5- O Preço Base para efeito do concurso é de 250.000€_ ---------------------------------------------6- O prazo de execução da empreitada é de 12 meses. -----------------------------------------------7- O critério de apreciação das propostas será O DO MAIS BAIXO PREÇO. -------------------
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8- As cópias do processo de concurso serão fornecidas, nas seguintes condições, a escolher
pelo concorrente: ____

o

--- ------------- ---- ---------------------------------------- -- ---- -------- -- --- -

-----------------

a) Em papel e formato digital, cOlTespondendo ao custo de € 200,00 (duzentos euros),
acrescido de IVA à taxa legal em vigor. --------------------------------------------------------------------------b) Em formato digital, correspondendo ao custo de € 100,00 (cem euros), acrescido de IV A à
taxa lega I em vigor. -- ---- ------------------ --- ------------------ ---- -- ---- --------------------------- ----------------9- Aprovam-se ainda o Programa Preliminar, Caderno de Encargos e Programa de Concurso. 10- O Conselho de Administração procedeu à nomeação do Júri de Procedimento, com vista à
abeltura e análise de propostas, de acordo com o exposto no 8lt. 67° do DL 18/2008 de 29 de Janeiro,
na sua atual redação . ------------------------------------------------------------------------- --------------------- ---Júri do Procedimento, constituído por Margarida Sofia Amaral Hemiques na qualidade de

Presidente e Rui Piteira Santos e Carlos Gaspar na qualidade de Vogais. -----------------------------------Como suplentes, foram nomeados a Natália Susana Mendes Figueiredo e Paula Cristina
Rodrigues Cunha. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

18- 2° LANÇAMENTO DO CONCURSO PÚBLICO - EMPREITADA DE RECONSTRUÇÃO
DOS EDIFÍCIOS NO LARGO DE S. TEOTÓNIO 14, 16 E 22/ TRAVESSA DAS
ESCADINHAS DA SÉ 24 EM VISEU
Em consequência da exclusão de todos os concorrentes do procedimento lançado no dia I de
Abril "CP-02/2014" (causas de não adjudicação, previstas na alínea b) do nO I do Alt. 79° do CCP),
que determinaram a revogação da decisão de contratar, o Conselho de Administração deliberou
autorizar novamente o lançamento do respetivo Concurso Público, conforme exposto na rnf.
180. S RU/20 14: ------------------------------------------------------------------------------------------------------O financiamento desta obra está assegurado pelo IHRU 1P através do programa "Reabilitar
para Arrendar", cujo Contrato foi assinado no dia 16 de Dezembro de 2013.--------------------------------

O edificio é de propriedade municipal, devendo a SRU ser considerada "Dono de Obra". -----Face ao exposto, e caso superiormente se concorde, solicita-se a confirmação dos seguintes
critérios constantes do Caderno de Encargos: -------------------------------------------------------------------1-

O lançamento da empreitada efetuar-se-á de acordo com o previsto no Decreto-Lei n.o

18/2008 de 29 de Janeiro (CCP), na sua atual redação. -----------------------------------------------2-

Procedimento a adotar: Concurso Público ----------------------------------------------------
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Fundamentação: alínea a) do Art. 19° do CCP -----------------------------------------------3- Não será admitida a apresentação de Propostas Condicionadas. ---------------------------------4- Não será admitida a apresentação pelos concorrentes de variantes ao projeto. ----------------5- O Preço Base para efeito do concurso é de 285.532€. ---------------------------------------------6- O prazo de execução da empreitada é de 12 meses. -----------------------------------------------7- O critério de apreciação das propostas será O DO MAIS BAIXO PREÇO. ------------------8- As cópias do processo de concurso serão fornecidas, nas seguintes condições, a escolher
pelo concorrente: -----------------------------------------------------------------------------------------------------a) Em papel e formato digital, correspondendo ao custo de € 200,00 (duzentos euros),
acrescido de IV A à taxa legal em vigor. --------------------------------------------------------------------------b) Em formato digital, correspondendo ao custo de € 100,00 (cem euros), acrescido de IVA à
taxa lega I em vigor. ------ ----------------------------- -------------- -------- -------------------------------------- ---9- Aprovam-se ainda o Programa Preliminar, Caderno de Encargos e Programa de Concurso. 10- O Conselho de Administração, na qualidade de "Dono de Obra", procedeu à nomeação do
Júri de Procedimento, com vista à abem,ra e análise de propostas, de acordo com o exposto no art. 67°
do DL 18/2008 de 29 de Janeiro, na sua atual redação. --------------------------------------------------------Júri do Procedimento, constituído por Margarida Amaral Henriques na qualidade de
Presidente e Rui Piteira Santos e Natália Figueiredo na qualidade de Vogais. ------------------------------Como suplentes, propõe-se que sejam nomeados o Carlos Gaspar e Paula Cristina Rodrigues
Cunha. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Júri inicia o exercício das duas funções no dia útil subsequente ao do envio do anúncio para
publicação. -------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------

19- PROPOSTA DE TRABALHOS A MENOS - EMPREITADA DE REABILITAÇÃO DO EDIFÍCIO
NA RUA DR LUÍS FERREIRA (RUA DO COMÉRCIO) N" 108-114
No seguimento da apresentação da Proposta de Trabalhos a Menos pela empresa "VILDA Construção Civil SA" referente à "Empreitada de reabilitação do edifício na Rua DI'. Luís Fen'Cira (Rua do
Comércio) nO 108-114", os Serviços Técnicos informaram através da Inf. 140.sRU/2014: -----------------De acordo com o Ar!. 379° do CCP, o Empreiteiro só pode deixar de executar quaisquer
trabalhos previstos no contrato desde que o dono da obra emita uma ordem com esse conteúdo,
especi ficando os trabalhos a menos. -------------------------------- -- --------------------- ---- ------------- -------
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Nesse sentido, e após rigorosa análise da lista enviada pelo Empreiteiro, verifica-se que não
foi necessária a execução de todos os trabalhos referidos e que resultaram essencialmente das
med ições efetuadas em obra. ------------------ ----------------------------- -------------------------- ------ ----- ---TOTAL DE TRABALHOS A MENOS - 28.734,99€ ----------------------------------------------No entender dos Serviços Técnicos e de acordo com o Parecer da Fiscalização, a proposta está
em condições de poder ser aprovada. -----------------------------------------------------------------------------Refira-se que esta empreitada foi adjudicada por 576.598,49€. Estes valores deverão ser
formalizados como Contrato Adicional ao contrato da empreitada. ----------------------------------------Face ao exposto, o Conselho de Administração deliberou aprovar os trabalhos extracontratuais
apresentados, notificando de seguida o Empreiteiro da sua decisão, tal como previsto no DL 18/2008
apontando uma data para a assinatura do Contrato Adicional. ------------------------------------------------De acordo com a Cláusula Sexta do Contrato-Programa assinado com o Município de Viseu,
a VJSEU NOVO deverá submeter à aprovação da CMV, eventuais "Trabalhos a menos", "Trabalhos a
mais", "Suprimento de Erros e omissões", decorrentes da empreitada, de acordo com a legislação
vigente. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20- AQUISIÇÃO DE PLACA PERMANENTE QREN
Conforme previsto no Contrato de Financiamento assinado entre o MaisCentro e a CMV, é
obrigatória a publicitação das obras que são cOlnpal1icipadas pelo FEDER (QREN). ---------------------A placa ostentará o tipo e a designação da operação, para além das informações constantes do
artigo 9.°. Estas informações devem ocupar pelo menos 25% da superfície da placa. ---------------------Nesse sentido, e uma vez que está concluída a empreitada compal1icipada pelo QREN -

Reabilitação do edificio lia RI/a DI'. Luís Ferreira (RI/a do Comércio) 11 ° 110, é necessário o
fornecimento e aplicação de I placa (40 x 40 cms) a colocar na referida obra. -----------------------------Face à pequena dimensão da despesa, e na sequência da Inf. 148.SRU/2014: o Conselho de
Administração deliberou autorizar a realização da despesa num valor global de 58,00€ (+ TV A), sendo
efetuado através de um AJUSTE DIRETO à empresa "Seridois", de acordo com o exposto no art.
128° do DL 18/2008 de 29/0 I (Regime Simplificado). ----------------------------------------------------------
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21- ASSESSORIA TÉCNICA RELATIVA À ORGANIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO "CONCURSO
DE IDEIAS PARA A PRAÇA 2 DE MAIO"
No âmbito das Propostas de Intervenção previstas na esh'atégia do Município de Viseu para
revitalização da Zona Histórica, estão entre outras, a reabilitação do edificado, a melhoria das
condições de mobilidade e estacionamento, a fixação de serviços, a criação de âncoras funcionais e a
valorização e criação de espaços públicos. -----------------------------------------------------------------------Nesta última, propõem-se medidas de intervenção como o lançamento de um Concurso de
Ideias para a revitalização da Praça 2 de Maio, focado na otimização funcional da plataforma à cota
inferior, na perspetiva de integrar a realização de mercados de proxinlidade, eventos culturais, espaços
de atividade infanto-juvenil, etc., considerando a sua utilização anual, menos dependente das
condições elimatéricas, e que poderá implicar a execução de um elemento de cobertura integrado com
as características da zona, e que por si só se constitua como um elemento icónico. ------------------------

Nesse sentido, a CMV deverá delegar na Viseu Novo SRU, o desenvolvimento de todo o
processo com vista ao lançamento do Concurso de Ideias, o qual deve ocorrer logo que termine a
avaliação do debate público sobre a revitalização do Centro Histórico, encerrado no passado dia 30 de
Junho. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Com o intuito de se agilizarem os procedimentos e considerando o Imow-how e experiência
comprovada que a Ordem dos Arquitetos tem nesta matéria, foi contactado o Pelouro da Encomenda
do Conselho Diretivo Regional Norte da Ordem dos Arquitetos, ao qual foram apresentadas as bases
subjacentes ao lançamento deste Concurso de Ideias, e solicitado a apresentação de uma proposta para
a pretendida assessoria. --------------------- -------- ---- ------------------------- -- ---- ----------------------- ------O apoio técnico da OA pressupõe, entre outras tarefas, o seguinte: --------------------------------- Enquadramento legal do concurso, face aos objetivos pretendidos; -------------------------------- Definição da instl'l1ção do procedimento, do ponto de vista da disponibilização de elementos
auxiliares à elaboração das propostas; ----------------------------------------------------------------------------- Adequação dos elementos a apresentar pelos concorrentes ao objeto do concurso; ------------- Adequação dos critérios de seleção dos trabalhos, tendo em conta o objeto do concurso; ------ Calendário do Concurso consentâneo com o seu objeto e com os elementos definidos para
formalização das soluções projetuais; ------------------------------------------------------------------------------ Definição e enquadramento da questão especificamente referente aos direitos de autor, tendo
em atenção que a Praça 2 de Maio foi objeto de obras de reabilitação em 1999, sendo autor do Projeto
o Arq. Álvaro de Siza Vieira; ---------------------------------------------------------------------------------------
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- Divulgação do concurso no site da OASRN e na respetivo Newsletter; --------------------------- Esclarecer o Júri . -------- -- ---------- ---- ------- ------------------ ---- --------------------------- -- --------

A Ordem dos Arquitetos propõe também outro tipo de prestação de serviços, nomeadamente, a
indicação e integração de um elemento da OA na equipa de Jurados e o desenvolvimento de um
micro-si te para di vu Igação do Concurso. -------------------------- ------- -- -------- ------------------ ------------Os honorários propostos pela OASRN são os seguintes: ---------------------------------------------- Assessoria Técnica - 3. 750,00€; ------------------------------------------------------------------------

°

- M ic1'0 -si te - 1. 00 €; -------------------------------------------------------------------------------------- Remuneração do Jurado designado pela OA - 45€/hora + deslocações (0,36€/Irnl) +
refeições. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------Face ao exposto, e atendendo à reconhecida experiência da Ordem dos Arquitetos em
assessorar processos semelhantes, bem como à ampla divulgação e pa'1icipação pretendidas para este
Concurso, o Conselho de Administração deliberou adjudicar os Serviços da Ordem dos Arquitetos

Secção Regiollal Norte, pelo valor de 4.750,00€ (acrescido de IV A), correspondente à Assessoria
Técnica e ao Micro-site (conforme proposta apresentada em 717/2014), sendo efetuado através de um
AJUSTE DIRETO, de acordo com o exposto no art. 128° do DL 18/2008 de 29/01 (Regime
Simplificado). --------------------------------------------------------------------------------------------------------Relativamente aos valores apresentados para a remuneração de um Jurado da OASRN, o
Conselho de Administração deliberou igualmente aceitar o proposto, face à inclusão de um elemento
naquele Júri . -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

22- EMPREITADA DE RECONSTRUÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NO N' 14 DA RUA
ESCURA: RECEÇÃO DEFINITlVA
No seguimento da Vistoria efetuada ao edificio mencionado em epígrafe e de acordo com o
exposto no correspondente Auto de Receção Defillitiva (em anexo), não se verificando a existência de
defeitos da obra da responsabilidade do empreiteiro, o Conselho de Administração deliberou autorizar
a sua Receção Definitiva. --------------------------------------------------------------------------------------- ----Haverá lugar à liberação total da caução retida no âmbito da empreitada 110 valor de 2.979,24€.
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23- EMPREITADA DE RECONSTRUÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NO N° 70-72 DA RUA DA
PREBENDA: PEDIDO DE VISTORIA NO ÂMBITO DO DL 190/2012 DE 22/08
No seguimento da Vistoria efetuada ao edifício mencionado em epígrafe e de acordo com o
exposto no correspondente Auto de Vistoria (em anexo), não se verifícando a existência de defeitos da
obra da responsabilidade do empreiteiro, o Conselho de Administração deliberou autorizar a liberação
da caução até ao montante de 6.552,78€, correspondente a: -......... -.. -------------.----.---.------.---.---..
- 15% da caução total, referente ao 3° ano completo em 17-05-2013; ------------------------------- 15% da caução total, referente ao 4° ano completo em 17-05-2014. -------------------------------

24- EMPREITADA DE RECONSTRUÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NO N° 70-72 DA RUA DA
PREBENDA (AJUSTE DIRETO): PEDIDO DE VISTORIA NO ÂMBITO DO DL 190/2012 DE
22/08
No seguimento da Vistoria efetuada ao edifício mencionado em epígrafe e de acordo com o
exposto no correspondente Auto de Vistoria (em anexo), não se verificando a existência de defeitos da
obra da responsabilidade do empreiteiro, o Conselho de Administração deliberou autorizar a liberação
da caução até ao montante de 2.699,78€, correspondente a: ---------------------------------------------------- 15% da caução total, referente ao 3° ano completo em 17-05-2013; ------------------------------- 15% da caução total, referente ao 4° ano completo em 17-05-2014. -------------------------------

25- EMPREITADA DA MELHORIA DAS ACESSIBILIDADES NA ÁREA CRÍTICA DE
RECUPERAÇÃO E RECONVERSÃO URBANÍSTICA: RECEÇÃO DEFINITIVA
~o

seguimento da Vistoria efetuada aos espaços intervencionados no âmbito da empreitada

mencionada em epígrafe e de acordo com

O

exposto no correspondente Auto de Receção Definitiva

(em anexo), não se verificando a existência de defeitos da obra da responsabilidade do empreiteiro, o
Conselho de Administração deliberou autorizar a sua Receção Definitiva. -------------------.-------------Haverá lugar à liberação total da caução retida no âmbito da empreitada no valor de 1.245,07€.
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26- EMPREITADA DE RECONSTRUÇÃO DO EDIFICIO SITUADO NA CALÇADA DA
VIGIA 7-17 EM VISEU: PEDIDO DE VISTORIA NO ÂMBITO DO DL 190/2012 DE 22/08
No seguimento da Vistoria efetuada ao edificio mencionado em epígrafe e de acordo com o
exposto no correspondente Auto de Vistoria (em anexo), não se verificando a existência de defeitos da
obra da responsabilidade do empreiteiro, o Conselho de Administração deliberou autorizar a liberação
da caução até ao montante de 10.517,91€, correspondente a: -------------------------------------------------- 30% da caução total, referente ao I ° ano completo em 21-06-2014. ------------------------------Atendendo à solicitação do Empreiteiro, a liberação da caução será efetuada através da
emissão de cheque com a restituição dos valores retidos pela Viseu Novo nos autos de medição da
referi da em pre itad a. --------------------------------------------------------------------------------------------------

27- RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇA MENTAL: TRIMESTRE JANEffiO - MARÇO
2014
No sentido de dar resposta à alínea e) do artigo 42° da Lei 50/2012 de 31 de Agosto, a Viseu
Novo, SRU elaborou o relatório trimestral de execução orçamental, que aqui se dá por inteiramente
reproduzido, no sentido de apresentar os resultados verificados no I ° Trimestre de 2014 e justificar os
desvios ao previamente orçamentado. ---- ------------- ------------------- ------------- -- ---------------- ---------O relatório foi executado recorrendo-se para o efeito, à sua apresentação através de quadros,
simplificando a sua análise e foram elaborados a p3ltir dos orçamentos e plano de atividades, presentes
nos Instrumentos de Gestão Previsional. -------------------------------------------------------------------------O resultado líquido do período é de (-) 23.050, 11€. ---------------------------------------------------O Conselho de Administração deliberou aprovar o mesmo, e dar conhecimento do seu teor aos
Acionistas, após prévia obtenção do Parecer do ROC. ----------------------------------------------------------

28- RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL: TRIMESTRE ABRIL - JUNHO 2014
No sentido de dar resposta à alínea e) do artigo 42° da Lei 50/20 l2 de 31 de Agosto, a Viseu
Novo, SRU elaborou o relatório trimestral de execução orça mental, que aqui se dá por inteiramente
reproduzido, no sentido de apresentar os resultados verificados no 2° Trimestre de 2014 e justificar os
desv ias ao previamente orçamentado. ------ -----------------------------------------------------------------------
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o relatório foi

executado recorrendo-se para o efeito, à sua apresentação através de quadros,

simplificando a sua análise e foram elaborados a paltir dos orçamentos e plano de atividades, presentes
nos Instrumentos de Gestão Previ s ional. ----.- .. ------- --.-.- ... ----- ---------.----. -------- ---- __

o

---------------

O resultado líquido acumulado até ao presente período é de (-) 37.344,96€. --.-------------------O Conselho de Administração deliberou aprovar o mesmo, e dar conhecimento do seu teor aos
Acionistas, após prévia obtenção do Parecer do ROC. ---------------------.-----.------------------------------

29- PARTICIPAÇÕES NO ÂMBITO DA ESTRATÉGIA DE REVITALlZAÇÃO DO
CENTRO mSTÓRICO
A Estratégia de Revitalização do Centro Histórico foi apresentada publicamente no dia 24 de
Abril, tendo sido promovido o debate público entre o dia I de Maio e o dia 30 de Junho (2 meses). ---Durante este período foram realizados 12 debates públicos, onde estiveram presentes cerca de
360 pessoas, que através dos meios disponibilizados, apresentaram várias sugestões. ----------------.---No âmbito deste debate público foi também disponibilizado um formulário no site do
Município de Viseu possibilitando a todos os interessados dar a conhecer as suas sugestões no âmbito
das propostas de intervenção colocadas em debate público. Foram recolhidas cerca de 150
participações. ---.------------.---.----.----------------------.---------------------------------------------------------

30- LIGAÇÃO DE ÁGUA E ELETRICIDADE NO EDIFÍCIO SITUADO NA RUA DO

COMÉRCIO 110
O Município de Viseu delegou opOltunamente na Viseu Novo SRU, a reabilitação do edifício
situado na Rua do Comércio 110, propriedade da Associação Viseense de Bombeiros Voluntários. O
mesmo é constituído por cinco frações destinadas a comércio/serviços, das quais quatro necessitam
rapidamente do estabelecimento das ligações de energia e água . .. -------.. ----.. -.. ---...... ----------------A Receção Provisória da empreitada ocorreu no dia 4 de Junho, estando prevista para a
semana de 9 a 13 de Junho, a utilização do espaço no âmbito dos debates públicos sobre a Zona
Histórica. Em Julho, será utilizado no âmbito dos "Jardins Efémeros". -------.... ----------------------.. --Relativamente à ligação de água foram contatados os SMAS, os quais disponibilizaram os
impressos para requisição e todos os documentos necessários, tendo sido feita a requisição dos
contadores no dia 6-06-2014, conforme indicações superiores, através do pagamento de uma taxa de
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26,76€/contador. Esta despesa será posteriormente suportada pela CMV conforme previsto no
Contrato-Programa existente. --------------------------------------------------------------------------------------Em relação à ligação da energia, e conforme consta da Inf. 120.SRU/2014_JR, foi efetuada
uma consulta de mercado para dois tipos de potências a contratar (41,40 e 17,25 KVA), tendo sido
contactadas quatro empresas do mercado livre de eletricidade: EDP, GALP-ENERGIA, ENDESA e
YLCE. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------JmpOlta referir que os Serviços Técnicos da CMV incluíram este imóvel, no procedimento de
Concurso Público para abastecimento de energia (EDOC/2013/67392), o qual numa primeira fase
ficou deselto). Julga-se que denh'o de 3 meses este procedimento estará concluído, devendo
posteriormente ser alterada a Titularidade dos diversos contadores. -----------------------------------------Atendendo que não existe ainda um histórico de consumo, não se conseguem efetuar
simulações com o devido rigor. ------ ---------- --------- -------------------------- ---------------------------------A empresa que apresenta melhores preços é a "YLCE". ---------------------------------------------Atendendo à necessidade urgente de se garantir o fornecimento de energia ao local, o
Conselho de Administração deliberou ratificar a decisão do Administrador Executivo, na qual
autorizou a requisição de energia à empresa "YLCE", pelo prazo mínimo possível (até que o
procedimento da CMV fique conclu ído). --------- ---------------- -- -- ----- ---------------------------------------Mais deliberou o Conselho de Administração propor até ao final do ano, a celebração de um
Contrato-Programa entre a Viseu Novo e o Município de Viseu, no sentido da SRU poder ser
ressarcida das despesas efehladas. ----------------- ---------- --------------------------- ---------------- ----- -------

31- CAPELA DE SANTO ANTÓNIO NO SOLAR DOS CONDES DE PRIME - TRABALHOS
DE RESTAURO
Jnf. 160.SRU/2014: Concluída no dia 6.05.2011 a "Empreitada de Conservação e Restauro
da Capela de Santo António - Solar Condes de Prime", executada pelo empreiteiro "A. Ludgero
Castro, Lda." e na sequência da informação dos técnicos da CMV (5.04.2013), designadamente,
ocorrência de infiltrações e a consequente degradação da pintura mural, a VISEU NOVO deslocouse ao local no dia 11.04.2013, no sentido de aferir as causas das infiltrações. ---------------------------Perante o estado de insolvência do Empreiteiro Geral (A. Ludgero Cash'o, Lda), a VISEU
NOVO SRU, contactou diretamente os Técnicos de restauro responsáveis pela intervenção na
Capela, por forma a, analisarem os danos e estabelecer uma estimativa orçamental para a sua
reparação. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ata da reunião ordinária do Conselho de Administração da VISE U NOVO - SRU. SA - realizada no dia 9 de Julho de 2014

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 28
ImpOlta referir que a Viseu Novo tem uma Garantia de obra no valor de 4.933,18€ (Garantia
nO GARlI0304034 do BPI), podendo ser disponibilizada à SRU mediante solicitação ("on first
demand"). -----------------------------------------------------------------------------------------------------------A empresa "PIGMA _ Conservação do Património Cultural, Lda." apresentou um orçamento
descriminado, perfazendo o valor total de 3.050,00 + IV A. ---------------------------------------------------Face ao atrás exposto, o Conselho de Administração deliberou acionar aquela garantia
bancária, solicitando a disponibilização da quantia no âmbito da caução para execução dos trabalhos
de reparação da pintura mural, tendo em conta, o valor patrimonial e altístico da Capela de Santo
António. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Após a posse do valor em causa, deverão ser adjudicados os trabalhos de restauro acima
mencionados, CIUO prazo de execução é de 12 dias. -------------------------------------------------------------

32- PROPOSTA DE AQillSIÇÃO DE EDIFÍCIO NA ZONA HISTÓRICA
Conforme exposto na lnf. I 17.SRU/2014, no passado dia 10 de Fevereiro, procedeu-se a uma
vistoria conjunta ao edifício situado na Travessa de S. Domingos 3/ Rua DI'. Luís Ferreira, tendo além
disso já sido efetuadas outras cinco vistorias lias últimos 10 alias: em 03/08/2003, em 16/11/2004,
em 10/07/2006, em 15/11/2010 e em 19/04/2013, das quais se lavraram os respetivos Autos e
consequentes notificações (constantes do Processo 1.07974/20 I O). ------------------------------------------Na respetiva Caderneta Predial Urbana (C PU), o edificio está descrito como "Prédio em
Propriedade Total sem andares nem divisórias suscetíveis de utilização independente", sendo
composto por RlC comercial, I ° andar destinado a Serviços, e 2° e 3° andar de carácter habitacional.
Em palte do edifício existe uma cave. ----------------------------------------------------------------------------Atualmente, todo o imóvel se encontra devoluta. -----------------------------------------------------Do ponto de vista estrutural, o edifício é de construção antiga, com paredes exteriores de
alvenaria de granito em toda a sua extensão, revestidas interiormente a argamassa pobre e paredes
interiores em tabique também revestidas a argamassa pobre. A cobeltlll'a é em estl'lltura de madeira e
telha. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A maioria das paredes interiores são em tabique revestidas a argamassa pobre e os pavimentos
em soa Iho de madeira. ------------------- ----------------------------------- --------------- ---------------------------

É considerado um imóvel de acompanhamento, de relevante valor arquitetónico e patrimonial.
No seguimento da última vistoria efetuada ao imóvel e tendo em consideração o papel da
Viseu Novo SRU no processo de reabilitação da Zona Histórica, cumpre-nos averiguar junto do
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Município, face às características arquitetónicas e patrimoniais do imóvel, da eventual possibilidade de
adq uirir o mesmo. ---------------- ---- ---- ------------------.-- ----------------- -----------.. --------------- .---------Caracterização do imóvel:
O edificio está situado na Zona de Proteção à Sé de Vise/( e na Área Critica de Recuperação e
Reconversão Urbanística. --------.. -----------------------------.------------------------------------------.--------O prédio possui boa exposição e visibilidade resultante das amplas áreas envidraçadas
confinantes com a via pública. Tem uma posição central na Zona Histórica, junto da Praça 2 de Maio e
com alçados voltados para 3 ruas: Travessa de S. Domingos, Rua Dr. Luís Ferreira e Rua D. DUaJ1e. -Denota-se em todo o imóvel, indícios claros de degradação, sendo também evidente a falta de
obras de conservação há vários anos. ---------------------------------------------------------------------------.-Áreas brutas (aproximadas): -----------------------------------------------------------------------Piso térreo + cave - aproximadamente 393m2 ----------------------------------------------------Piso 1- aproximadamente 350m2 -------------------------------------------------------------------Piso 2 - 317 m2 ---------------------------------------------------------------------------------------Piso 3 - 340m2 -------------------- --------------------------- -----------------------------------------To ta I: 14 OOm2 ----------------------------------------------------------------------------------------(Conforme medições efetuadas com base nos desenhos de levantamento do existente
facul tados pelo proprietário). --------- -- ------ ------- ---- ----------------------------------------------------- ------Avaliação para efeitos de aquisição:
Area total de construção

1400 m2

Preço por m2

400€/ m2

(valores aproxImados)

Edificio: 1.400m2 x 400€ = 560.000,OO€ ---------------------------------------------------------------Acrescido de um coeficiente de depreciação na ordem dos 42% (por o edifício ter mais de 80
anos e estar em elevado estado de degradação), resulta um valor para a aquisição do edificio que não
deverá ultrapassar os 325.000,OO€. --------------------------------------------------------------------------------Refu·a-se que a este valor, será posteriormente acrescido um montante, não definivel neste
momento, para realização de obras de reabilitação. -------------------------------------------------------------Imp0l1a referir que o valor patrimonial atual (CIMI), determinado em2012 é de 332.540,OO€.
Considera-se que a eventual aquisição deste edificio se reveste de extrema importância para a
reabilitação da Zona Histórica, tendo em consideração a sua localização privilegiada e o facto de se
poder futuramente alocar o imóvel a Serviços Públicos (área útil de cerca de 1.100m2). ------------------
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CONCEÇÃO

30

PARA

A

REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA 2 DE MAIO (CONCURSO DE IDEIAS)
No âmbito das Propostas de Intervenção previstas na estratégia do Município de Viseu para
revitalização da Zona Histórica, cujo período de debate público desenvolvido durante 2 meses,
encerrou no passado dia 30 de Junho, estão entre outras, a reabilitação do edificado, a melhoria das
condições de mobilidade e estacionamento, a fixação de serviços, a criação de âncoras funcionais e a
valorização e criação de espaços públicos. ------------------.-----------------------------------------------.----Nesta última, propõem-se medidas de intelvenção como o lançamento do Concurso de Ideias
COIII

vista à revitalização da Pmça 2 de Maio, focado na otimização funcional da plataforma à cota

inferior, na perspetiva de integrar a realização de mercados de proximidade, eventos culturais, espaços
de atividade infanto-juvenil, etc., considerando a sua utilização anual, menos dependente das
condições climatéricas, e que poderá implicar a execução de um elemento de cobertura integrado com
as características da zona, e que por si só se constitua como um elemento icónico. -----------------------Face ao exposto, o Município de Viseu irá delegar na Viseu Novo, SRU, o desenvolvimento
processual com vista ao lançamento do referido Concurso de Ideias. ----------------------------------------A SRU será considerada "Entidade Adjudicante" . --------------------------------------------------------------Para a elaboração do Programa Preliminar, que defUle os objetos e estratégias para
intervenção, a Viseu Novo SRU auscultou alguns elementos do quadro técnico da SRU, bem como do
Depaltamento de Planeamento e Gestão Urbanística da Câmara Municipal de Viseu (CMV) como
parceiro estratégico e consultoria por palte do Pelouro da Encomenda da Ordem dos Arquitetos
Secção Regional Norte. ---------------------------------------------------------------------------------------------Nesse sentido, e na sequência da Inf. I 68.SRU/20 14, Conselho de Administração deliberou
aprovar os seguintes critérios para constarem no documento "Termos de Referência": -------------------1- O lançamento da empreitada efetuar-se-á de acordo com o previsto no Decreto-Lei n. o
18/2008 de 29 de Janeiro (CCP), na sua atual redação. -----------------------------------------------2- Procedimento a adotar: Concurso Público de Conceção ----------------------------------------Fundamentação: Alt. 219 0 e seguintes do CCP. ----------------------------------------------3- JÚRI DO PROCEDIMENTO - O presente Concurso é conduzido por um júri composto por
5 (cinco) membros efetivos, abaixo descriminados: ------------------------------------------------------------Membros efetivos:
- Fernando Neves Marques, Administrador Executivo da Viseu Novo SRU, na qualidade de
Pres id ente; ------------------------------------ ---- -------------------------------------------------------------------- - Um representante da Ordem dos Arquitetos; ---------------------------------------- ------------------
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- Um representante do Dep8ltamento de Arquitetura do Centro Regional das Beiras da
Uni versidade Católica; ----.. ------.---.----------------- -------------------- ----------- ---------------------- -------- Um representante do CERV (Conselho Empresarial da Região de Viseu); --------.-------------- Um representante do Instituto Politécnico de Viseu. ------------------------------------------------Membros suplentes:
- Um representante do Núcleo de Arquitetos da Região de Viseu; --------------.-------------------- Um representante da Câmara Municipal de Viseu; --------------------------------------------------- Um representante do CERV (Conselho Empresarial da Região de Viseu). ----------------------4- Critérios de seleção
A seleção dos trabalhos de conceção é realizada de acordo com os seguintes critérios:
4.1. Originalidade e inovação da solução apresentada para a revitalização da Praça; .......... .35%
4.2. Fundamentação da viabilidade técnica, económica e construtiva da solução; .............. 25%
4.3. Capacidade de valorização e de regeneração urbana da zona subjacente à solução ........ 20%
4.4. Sustentabilidade ambiental e paisagística; ... .................. ... ... ............................ 10%
4.5. Integração e 81ticulação da solução com a cidade e envolvente próxima . .............. .... 10%
5- Decisão de seleção
O relatório do Júri será submetido a decisão de seleção do Conselho de Administração da Viseu
Novo SRU, que, em atenção à hierarquização do júri, seleciona três trabalhos de conceção com base
referencial no teor e nas conclusões do relatório final, designadamente, com as deliberações tomadas
por este, e procede à possível atribuição dos prémios previstos. ----------------------------------------------6- Prémios
Serão atribuídos os seguintes prémios pecuniários: -----------------------------------------------------1.° classificado: €6.000 (seis mil euros). ------------------------------------------------------------------2.° classificado (Menção honrosa): € 2.000 (dois mil euros). ------------------------------------------3.° classificado (Menção honrosa): € 2.000 (dois mil euros). ------------------------------------------O Júri do Concurso poderá ainda propor a atribuição de outras Menções Honrosas de caráter
não pecuniário. -------------------------------------------------------------------------------------------------------7- Foi ainda aprovado o conteúdo dos Termos de Referencia e documentos complementares.
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34- EDIFICIO MUNICIPAL A REABILITAR NA RUA DIREITA 275: INQillLINO "SANTOS
MONTEIRO & COSTA, LDA."
Na sequência do ofício datado de 29 de Maio de 2014 pelo representante legal da firma
mencionada em epígrafe, deliberou o Conselho de Administração: ------------------------------------------Independentemente das razões referidas pelo inquilino, o mesmo não concordou com os 3
espaços propostos pela SRU e sugere a suspensão do contrato, acrescida dum pagamento
compensatório pela paralisação da atividade. Ora, na falta de acordo, aquela tem apenas direito à
indemnização referida. ----------------------------------------------------------------------------------------------Acontece que há interesse do Município em que terminadas as obras a arrendatária retome o
local arrendado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------Imp01ta sublinhar que a figura da "suspensão do contrato", neste momento, só está legalmente
prevista para os arrendamentos habitacionais, o que não é o caso. -------------------------------------------Face ao exposto, e atendendo que não se aceita a proposta da arrendatária sem mais, deverá ser
contraproposto: -------------------------------------------------------------------------------------------------------1- Aceita-se o não funcionamento do estabelecimento comercial durante o período de
realização das obras previstas no edifício; -----------------------------------------------------------------------2- Aceita-se o pagamento de um valor compensatório equivalente ao custo esperado para o
eventual realojamento, no montante de 725,00€/mês (renda média dos 3 espaços sugeridos pela Viseu
Novo para efeitos de realojamento), que vigorará até à conclusão das obras num prazo que se estima
de cerca de 16 meses; ---------- -- -- ------------------------- -------- ------------- --- --------------------------------~
3- Aquele valor compensatório de 725,00€/mês será liquidado do seguinte modo: --------------- 183,55€ correspondente à atual renda suportada pelo inquilino,

ClUO

pagamento seria

suspenso durante o período da obra; ------------------------------------------------------------------------------- 541,45€ correspondente ao diferencial entre a renda média calculada e a renda
atualmente paga. -----------------------------------------------------------------------------------------------------4- Celebração de um acordo escrito com o inquilino, em que este se compromete a reocupar o
espaço comercial em causa assim que as obras estejam concluídas, bem como a obrigatoriedade de
manter o estabelecimento comercial em funcionamento por um período mínimo de 3 anos, com a
condição agregada de, se tal não se verificar, devolver as importâncias que entretanto foram recebidas
e referidas no pon to anterior. ------------- --- ----- -------------------------- --------------------------------- -------A contraproposta supra referida visa assegurar basicamente os interesses da Viseu Novo SRU
e do Município, que nomeadamente, pretendem contrariar o fenómeno de deseltificação do Centro
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Histórico, visando, pelo contrário, acentuar o processo da sua revitalização, incluindo naturalmente, as
ativ idades económ icas. -------------- -- ----------- ---- --- ----- --------------- ------------ -- -- -------------------------

35- PRÓXIMA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Foi indicado para a realização da próxima reunião do Conselho de Administração o dia 6 de Agosto de
20 14, pelas 16:3 Ohoras. ---------------------------------------------------------------------------------------------

FORMA DE VOTAÇÃO - As deliberações constantes desta ata foram aprovadas por unanimidade
de votos dos mem bros presentes. ----------- -- --------------------------------------- ---------------- ---------------

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