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INSTRUMENTOS PREVISIONAIS EM ANEXO 
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• Orçamento anual de exploração, desdobrado em orçamento de rendimentos e orçamento de gastos; 

• Orçamento anual de tesouraria; 

• Balanço previsional. 
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VISEU NOVO, SRU 
Sociedade de Reabilitaç lo Ulbana de VlS8U 

1. INTRODUÇÃO 

Sensivelmente a partir do ano de 2008, o ambiente socioeconómico alterou-se e tem vindo a gerar 

repercussões negativas no mercado imobiliário, provocando a queda abrupta do investimento na construção, 

bem como na transação de imóveis. 

Apesar de alguns sintomas de retoma económica, será prudente considerar que a previsão de inves

timento para os próximos anos continuará fortemente condicionada pelo enquadramento político

económico, uma vez que os recursos financeiros ao dispor das autarquias, bem como do setor empresarial 

local, serão gradativamente mais restritivos. 

Não obstante o referido, importa sublinhar que a política de governação do Município de Viseu, con

sidera a revitalização do Centro Histórico como uma forte prioridade, sendo de tal reflexo um conjunto de 

iniciativas em curso e globalmente decorrentes do "Plano de Ação para a Revitalização do Centro Histórico de 

Viseu", das quais destacamos, pelo impacto que irá gerar na ação da Viseu Novo SRU, a recente aprovação da 

nova ARU, que amplia consideravelmente a área anteriormente integrada na ACRRU. 

Deste modo, é natural que a estratégia da Viseu Novo SRU assente em políticas de forte disciplina e 

contenção orça mental e no indispensável financiamento decorrente dos Contratos-Programa com o seu 

acionista maioritário, a Câmara Municipal de Viseu. 

A elaboração do presente documento teve por base os dados históricos relativos aos exercícios ante

riores e à evolução previsional das rúbricas, apoiada em prudentes critérios de gestão, a par da consideração 

dos princlpios contabillsticos da consistência e da comparabilidade. 

A proposta que se apresenta reflete, assim, uma visão realista em relação à atividade a desenvolver 

em 2015, naturalmente condicionada pela evolução da conjuntura económica, a qual poderá constituir o 

fator mais importante para a concretização dos objetivos da SRU e para as expectativas dos diversos agentes 

económicos envolvidos, parceiros decisivos no processo de revitalização, agora da ARU. 

Importa, entretanto, sublinhar a enfase nas ações de sensibilização que têm sido desenvolvidas junto 

dos proprietários no sentido de os motivar a realizar obras de reabilitação dos seus edifícios, bem como nas 

ações de captação de novos investidores (locais, regionais, nacionais, da diáspora e estrangeiros), atitude que 

se irá acentuar, e da qual já se conseguem percecionar alguns reflexos, ilustrados no volume de transações 

ocorridas. 

A preparação deste relatório baseou-se essencialmente na informação de controlo de execução 

orçamental reportada trimestralmente, uma vez que se considera que o retrato do "histórico" conhecido, 
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permite não só determinar valores médios indicativos, mas também utilizar critérios de cálculo equivalentes 

e com níveis de detalhe comparativo. 

Face ao exposto, e no âmbito das obrigações legais impostas pelo regime do sector empresarial local 

constante da lei nQ 50/2012 de 31 de Agosto e de acordo com as disposições Estatutárias da Viseu Novo SRU, 

o Conselho de Administração apresenta aos Senhores Acionistas para aprovação, os Instrumentos de Gestão 

Previsional para o exercício de 2015: 

• Plano anual de atividades, de investimentos e financeiro; 

• Orçamento anual de investimentos; 

• Orçamento anual de exploração, desdobrado em orçamento de rendimentos e orçamento de gastos; 

• Orçamento anual de tesouraria; 

• Balanço previsional. 

Importa ainda referir que o Conselho de Administração reuniu regularmente uma vez por mês, havendo 

também reuniões da equipa técnica da Viseu Novo com periodicidade quinzenal. 

O presente Documento é composto pelos seguintes capítulos: 

1. Atividades desenvolvidas em 2014, onde se descreve de forma sucinta, fatos e acontecimentos que 

marcaram a atividade da Viseu Novo SRU; 

2. Estratégia e Ações de Reabilitação, onde se referem sumariamente as estratégias orientadoras e se 

concretizam as ações a desenvolver em 2015; 

3. Conclusões; 

4. Pressupostos dos Instrumentos de Gestão Previsional; 

5. Quadros e Mapas Previsionais; 

6. Parecer do Fiscal Único. 
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2. INDICADORES DO DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE DA VISEU NOVO SRU 

Quadro das intervenções diretas da Viseu Novo SRU no perfodo 2007-2014: 

Projetos em Curso Obras em Curso Obras Conclufdas 

2007 ~ Rua Nª Sra. Piedade 24·28 

- Rua Escura 14-16 
- Rua Nª Sra. Piedade 24-28 

2008 - Rua da Prebenda 70-72 
- Av. Emfdio Navarro 10 

- Rua Escura 14-16 

- Casa Miradouro 
- Rua Escura 11-17 - Melhoria das Acessibilidades - Melhoria das Acessibilidades 

2009 - Museu Almeida Moreira - Rua da Prebenda 70·72 - Rua N' Sra. Piedade 24·28 
- Calçada da Vigia 7-17 - Av. Emfdlo Navarro 10 - Rua Escura 14-16 
- Melhoria das Acessibilidades 

- Capela Santo Antônio 
- Rua Direita n2 116 

2010 
- Rua do Comércio 90-108 - Casa Miradouro - Av. Emfdio Navarro 10 
- Rua do Comércio 110-114 - Capela de Santo Antônio - Rua da Prebenda 70·72 
- Caixilharias Solar Condes Prime 
- Antigas Instalações da "Aprogel" 
- Rua Direita 91-97 
- Restauro dos Azulejos Paços do 
Concelho - Casa Miradouro - Capela de Santo Antônio 

2011 - Plataforma inferior Praça 2 Ma io - Museu Almeida Moreira - Museu Almeida Moreira 
- Rua do Comércio 90-106 . Calçada da vigia 7-17 - Rua Escura 11-17 
- Rua do Comércio 110·114 

. Largo Pintor Gata /Largo da Miseri-
córdia e Rua Trás do Colégio 
- Envolvente da Igreja S Miguel 

- Rua Direita nº 116 - Casa Miradouro 
- Gabinete Médico no Solar Peixotos 

- Caixilharias Sola r Condes Prime - Pavimentos dos Largos da Miseri· 
- Troço da Rua Silva Galo 

2012 
- Casa da Ribeira 

- Calçada da vigia 7-17 córdia e Pintor Gata 

- Rua Dire ita 285-287 
- Pavimentos dos Largos da Miseri- - Demolição parcial dos edifícios na 

- Demolição parcial dos edifkios na 
córdia e Pintor Gata Rua Direita 91-97 

Rua Direita 91-97 
- Rua do Comércio 108·114 - Caixilharias Solar Condes Prime 

- Largo Mouzinho de Albuquerque 

- Casa da Ribeira 
- Rua Direita nO 116 (CCCV) - Rua Direita n' 116 (CCCV) 

- Rua Direita 285·287 
- Casa da Ribeira - Casa da Ribeira 

- Rua Direita 275 
- Troço da Rua Silva Galo - Troço da Rua Silva Gaio 

- Travessa das Escadinhas da Sé/ 
- Gabinete Médico do Solar dos Pei- - Gabinete Médico do Solar dos Pel· 

xotos xotos 
Largo de S. Teot6nio 

- Restauro dos azuleJos do edifício - Restauro dos azulejos do ediffclo 
2013 - Arranjo e limpeza da Casa da Calça-

da 
dos Paços do Concelho dos Paços do Concelho 

- Requalificação da Rua do Carmo 
- Arranjo e limpeza da Casa da Calça· - Arranjo e limpeza da Casa da Calça-
da da 

- Casa da Calçada 
- Requallflcação da Rua do Carmo - Requallficação da Rua do Carmo 
- Ponte pedonal Hi brida Compósita - Ponte Pedonal Hibrlda Compóslta 

- Quiosque do Parque A. Ribeiro - Quiosque do Parque A. Ribeiro 

- Rua Direita 275 
- Casa da Calçada 
- Largo de S. Teot6nio/ Travessa das 

- Rua do Comércio 110·114 
Escadinhas da Sé 

- Aplicação de base antlderrapantes 
- Rua Direita 147 (antigo Orfeão) - Rua do Comércio 110-114 

2014 
. Antigas Instalações da "Aprogel" 

junto aos pitonados das passadeIras 

- Requalificação da Rua João Mendes 
- Restauro da pintura mural na Capela 

- Requalificação da Rua Soar de Cimaj 

de Santo Ant6nio 

Rua Cónego Martins e Rua Almeida 
MoreIra 
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Apesar da existência de instrumentos e incentivos fiscais destinados à Reabilitação Urbana, a sua uti-

lização tem ficado aquém das expetativas, uma vez que segundo os dados do Instituto Nacional de Estatísti

ca, as obras de reabilitação urbana apresentam um peso ainda reduzido quando comparadas com a constru

ção nova, que apesar de revelar uma clara tendência de abrandamento, continua a ser dominante. 

Na sua área de intervenção a Viseu Novo tem tentado contrariar, nestes últimos anos, essa tendên

cia com o objetivo de: 

- Aperfeiçoar o modo de vida dos moradores e utentes do Centro Histórico, expandindo os atributos 

patrimoniais, culturais, urbanos e sociais da cidade de Viseu; 

- Favorecer o espaço público, construindo variados tipos de acessibilidade e usufrutos básicos; 

-Inserir diversos tipos de equipamentos que possam dar suporte aos residentes; 

- Requalificar os edifícios mais emblemáticos de modo a constituírem tipologias úteis aos moradores 

do Centro Histórico. 

Para isso têm sido realizadas e acompanhadas pela Viseu Novo SRU várias intervenções de conserva-

ção nos edifícios do Centro Histórico de Viseu: 

- Obras estruturais; 

-Intervenções nas fachadas, empenas e coberturas; 

- Recuperação de elementos decorativos; 

- Infraestruturas; 

- Supressão de barreiras arquitetónicas e elementos dissonantes. 

Na prossecução dos objetivos traçados desde o início da sua atividade, em 2007, a Viseu Novo inter

veio na reabilitação de treze edifícios municipais e três edifícios propriedade da SRU. 

Foram realizados também projetos e obras em espaço público como é o caso da denominada 

empreitada da "Melhoria das Acessibilidades", o restauro dos pavimentos dos Largos Pintor Gata, Largo da 

Misericórdia, e Rua Trás do Colégio; a requalificação do troço da Rua Silva Gaio e da Rua do Carmo. 
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3. BREVE RETROSPETIVA DA ATIVIDADE DESENVOLVIDA EM 2014 

o exercício de 2014 caracterizou-se fundamentalmente pelo enfoque dado à candidatura ao pro

grama "Reabilitar para Arrendar" . 

Apesar dos Contratos de Financiamento entre a CMV/ SRU e o IHRU IP terem sido assinados em 

Dezembro de 2013, apenas em finais de Setembro deste ano, o Tribunal de Contas visou o Contrato da 

Autarquia, permitindo a adjudicação de todas as empreitadas, sendo este o fator que motivou o atraso no 

infcio das obras financiadas ao abrigo daquele programa. 

Por outro lado, foi lançado no 22 Trimestre do ano, o debate público com vista à definição da Estra

tégia de Revitalização do Centro Histórico de Viseu . 

Neste sentido, o Município e a SRU organizaram um conjunto de debates, num processo aberto e 

participado, com o objetivo claro de se proporem formas de dinamização da Zona Histórica e de atração da 

população ao centro. 

Como consequência desta discussão pública, foi posteriormente apresentado o Plano Estratégico 

para a reabilitação do Centro Histórico de Viseu, que incorpora um conjunto de medidas estruturantes para 

a reabilitação do centro histórico, num horizonte temporal de curto, médio e longo prazo (a 10 anos), agru

pados em seis objetivos. 

Destacamos ainda os trabalhos no âmbito da regeneração do Centro Histórico que contribuirão a 

curto prazo para a criação de novas dinâmicas: 

• Delimitação da Área de Reabilitação Urbana; 

• Conclusão da reabilitação do edifício da Rua do Comércio 110 (futura "Incubadora" de empresas); 

• Conclusão da instalação da rede Wi-Fi no centro da cidade, que permite o acesso gratuito à internet 

em vários espaços públicos estratégicos da cidade, a partir dos diversos equipamentos móveis. 
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3.1. EDIFICIOS MUNICIPAIS E ESPAÇO PÚBLICO 

Todas as obras mencionadas neste relatório foram objeto de celebração de Contratos-Programa com 

o Município de Viseu. 

Durante a primeira metade do ano, esteve apenas em desenvolvimento uma obra de requalificação 

de edificado, tendo-se iniciado diversos projetos, quer em espaço público, quer em edifícios a reabilitar. 

EOIFlclO NA RUA OR. LUIs FERREIRA 110-114 

A Receção Provisória do edifício, oportunamente cedido ao Municfpio pela Associação Viseense de 

Bombeiros Voluntórios, teve lugar no dia 4 de Junho, tendo observado um custo global da empreitada de 

576.598,49€. Importa referir que a obra foi comparticipada pelo QREN - Redes Urbanas para a Competitivi

dade e Inovação. 

Foto 1: Vista exterior (Rua do Comércio) Fotos 2 e 3: Sistema construtivo misto (estrutura metálica e madeira) 

Futuramente o edifício virá a ter a função de "Incubadora de empresas", tendo já sido utilizado e 

aberto ao público no âmbito da iniciativa "Jardins Efêmeros" e doutras iniciativas culturais organizadas pelo 

Município. 

O espaço comercial do piso térreo foi formalmente entregue ao respetivo inquilino, dando-se por 

concluído o processo de realojamento temporário do mesmo. 

EOIFICIO NA RUA DIREITA 285 - 287 

O Concurso Público para a execução da empreitada de reconstrução foi lançado a 31 de Março; con

tudo, como já se referiu, as obras foram adjudicadas apenas em Outubro, após obtenção do Visto Prévio pelo 

Tribunal de Contas ao Contrato de Financiamento. 

O preço base da empreitada foi de 283.500,00€, tendo-se adjudicado a mesma por 280.818,655€ à 

empresa "Irmãos Almeida Cabral, Lda." 
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Este edifício será essencialmente destinado a habitação com renda condicionada, prevendo-se o seu 

uso para comércio no piso térreo. As obras irão ter Início no decorrer do 42 trimestre de 2014 e terão um 

prazo de 12 meses. 

Fotos 4 e 5: Vistas do exterior do imóvel Foto 6: Escoramento interior 

EDIFfclOS NA TRAVESSA DAS ESCADINHAS DA SÉ 24/ LARGO DE S. TEOTÓNIO 

À semelhança do edifício anteriormente referido, também este consta da candidatura ao programa 

"Reabilitar para Arrendar", prevendo-se igualmente a sua afetação a habitação social. 

A empreitada, adjudicada à empresa "Irmãos Almeida Cabral, Lda." por 255.781,365€, irá iniciar-se 

em Novembro e terá um prazo de execução de 12 meses (preço base do concurso 285.532,00€) . 

CASA DA CALÇADA 

Apesar dos Projetos de Arquitetura e Especialidades terem sido desenvolvidos no 12 Trimestre do 

ano, este projeto teve de ser objeto de um aditamento, no qual se propôs uma ligeira ampliação ao volume 

do lado direito do casa (sobre o atual terraço), no sentido de se garantir uma continuidade volumétrica mais 

integrado na quarteirão onde o edifício estó inserido, por força do Parecer expresso pela Direção Geral do 

Património Cultural sobre este projeto. 

Em paralelo, foi também desenvolvido o procedimento com vista à contratação de uma equipa de 

arqueólogos para acompanhamento das demolições e revolvimentos de terras, já concluído. 

A empreitada foi adjudicada por 446.357,995€ à empresa "Soares e Carvalho - Construção Civil e 

Obras Públicas, Lda.", tendo o preço base sido de 485.000,00€. 

Atendendo à especificidade dos trabalhos e devido ao facto do imóvel ser classificado como de "Inte

resse Municipal", prevê-se um prazo de execução de 14 meses, estando esta adjudicação sujeita a visto pré

vio do Tribunal de Contas, face ao valor da obra. 
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Foto 7: Alçado principal Fotos 8 e 9: Aspeto do interior após a intervenção 

EDIFICIO NA RUA DIREITA 275 

Os Projetos de Arquitetura e Especialidades foram elaborados durante o 1º Trimestre do ano, garan

tindo-se o prazo imposto pelo IHRU IP para lançamento das empreitadas. 

Destinado a habitação social, prevê-se a manutenção do comércio existente no Piso Térreo, o qual 

obrigará ao realojamento provisório do atual comerciante. 

A empreitada foi adjudicada por 322.500,000€ à empresa "Soares e Carvalho - Construção Civil e 

Obras Públicas, Lda.", tendo o preço base sido de 325.540,00€, com um prazo de execução de 14 meses. 

Fotos la e 11: Fachada principal Foto 12: Fachada posterior 

EDIFfclO NA RUA DIREITA Nº 149 (ANTIGO ORFEÃO DE VISEUI 

No âmbito do processo de regeneração urbana, levado a cabo pela Viseu Novo SRU e pelo Municfpio 

de Viseu, iniciou-se no 2º trimestre a execução do Projeto para a reabilitação do espaço. 

Face às cara cterísticas arquitetónicas e patrimoniais específicas deste imóvel e dada a sua localização 

privilegiada, é considerado um edifício de inestimável valor, podendo tornar-se mais um ponto de atração do 

centro urbano mais antigo. 

As orientações programáticas para a execução do projeto de reabilitação são: 

- manter-se a estrutura do atual edifício - conservando escadaria e salões; 

- conservação e restauro dos revestimentos azulejares da escadaria; 

- espaços posteriores organizados de modo a permitirem o funcionamento de salas e gabinetes, des-

tinados a atividades pedagógicas. 
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Fotos 13, 14 e 15: Imagens da fração adquirida 

EDIFICIO NA RUA DR. WrS FERREIRA 92-106 

No 3º Trimestre do ano, foram elaboradas as peças procedimentais para o lançamento do Concurso 

Público de concessão de obra pública tendo por objeto a conceção, execução e exploração de um estabele

cimento de alojamento local (hostel) a instalar no edifício municipal situado na Rua Dr. Luís Ferreira nº 92 a 

106. 

o concurso visa a celebração de um contrato de concessão de obra pública, pelo período de 30 anos. 

A proposta de Concurso resulta de um processo de reflexão estratégica para a revitalização do Cen

tro Histórico da cidade, em consonância com a política definida pelo Municfpio de Viseu que decidiu, a par de 

várias medidas e objetivos, a instalação de estabelecimentos de alojamento local (hostel e afins) na zona. 

A adjudicação será feita segundo o critério da proposta economicamente mais vantajosa para a enti

dade concedente, considerando os seguintes fatores de apreciação: Projeto de Exploração, Projeto Arquite

tónico e Valor da renda. 

APLlCACÃO DE BASE ANTlDERRAPANTE JUNTO ÀS PASSADEIRAS DA ACRRU 

No dia 12 de Junho, teve lugar a Receção Provisória da empreitada denominada de "Melhoria das 

Acessibilidades - Aplicação de base antiderrapante junto a passadeiras" . 

Foto 16 - Exemplo de materia l pitonado Foto 17 - Apl1cação de base antiderrapante 
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necessárias condições climatéricas para se poderem realizar os trabalhos, 

Com um custo global de 9,750€, foram intervencionadas 25 passadeiras, 

A empresa responsável pelos trabalhos foi a "Jota pinta - Pinturas de Construção Civil, Lda," , 

REABILITAÇÃO DA RUA JOÃO MENDES 

Situada nos limites da área de intervenção da SRU, esta rua apresenta diversos pontos fracos, 

nomeadamente infraestruturas obsoletas, iluminação pública deficiente, falta de passeios e inexistência 

de mobiliário urbano, tornando prioritária a atuação no local. 

No 2Q trimestre do ano, foi assinado um Contrato-Programa entre a CMV e a Viseu Novo, 

através do qual se delegou na SRU, o desenvolvimento dos necessários procedimentos com vista à 

reabilitação desta rua, 

O levantamento topográfico rigoroso foi autorizado e concluído, estando ainda a desenvolver

se o Estudo Prévio para a reabilitação deste arruamento urbano, 

REABILITAÇÃO DA RUA ÇÓNEGO MARTINS. RUA SOAR DE ÇIMA E LARGO ALMEIDA MOREIRA 

À semelhança da rua anterior, a acrescentar aos pontos fracos anteriormente referidos e que 

são comuns, neste caso em particular, o atual pavimento existente nestas ruas (em calçada de granito à 

portuguesa), foi o mote para que diversos Munícipes solicitassem a sua reabilitação, 

O levantamento topográfico rigoroso foi também executado, tendo sido consultadas todas as 

Entidades com infraestruturas no espaço público (SMAS. EDP, PT, GalpEnergia e outros operadores), no 

sentido do Projeto dar resposta a todas as necessidades futuras, 

Encontra-se a ser executado o Estudo Prévio, 

INSTALAÇÃO DA REDE WI-FI NO ÇENTRO HISTÓRICO 

No seguimento do trabalho desenvolvido pela Viseu Novo, com o objetivo de contribuir para a rege

neração do tecido social do Centro Histórico e área envolvente, a Viseu Novo SRU adjudicou em 2013, a ins

talação da rede Wi-Fi no centro urbano da cidade, à empresa "Wavecom", proporcionando a sua fruição a 

toda a população de forma gratuita, 

Faltando apenas disponibilizar a internet na Praça 2 de Maio e no edifício da "Incubadora", foi, em 

meados deste ano, concluído o projeto, 

O mesmo é comparticipado pelo programa "Redes Urbanas para a Competitividade e a Inovação/ 

QREN" e teve um custo global de € 58,572,66, 

REVITALlZAÇÃO DA PRAÇA 2 DE MAIO 

Após a reabilitação do antigo Mercado 2 de Maio ocorrida no ano 2000, tem-se verificado que o 

espaço da plataforma inferior, voltado à Rua Formosa, tem estado subaproveitado, não tendo uma constante 
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~ ~ 
e desejável utilização por parte dos Munícipes. É do interesse da CMV revitalizar este espaço, atraindo a 

população e criando novas dinâmicas, quer à Praça, quer à sua envolvente próxima. 

No âmbito das Propostas de Intervenção previstas na estratégia do Município de Viseu para revitali

zação da Zona Histórica, estão entre outras, a reabilitação do edificado, a melhoria das condições de mobili

dade e estacionamento, a fixação de serviços, a criação de âncoras funcionais e a valorização e criação de 

espaços públicos. 

Foto 18· Vista desde a Rua formosa Foto 19- Vista aérea da Praça 2 de Maio (plataforma superIor) 

Nesta última vertente, propõem-se medidas de intervenção como o lançamento de um Concurso de 

Ideias, 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 ele

mento icónico. 

A SRU é responsável pelo desenvolvimento e lançamento deste Concurso, estando a produzir, o Pro

grama Preliminar e Termos de Referência, que farão parte dos documentos a disponibilizar aos interessados, 

tendo em vista o seu rápido lançamento. 

CAPELA DE SANTO ANTÓNIO DO SOLAR DOS CONDES DE PRIME 

Concluída em Maio de 2011, a "Empreitada de Conservação e Restauro da Capela de Santo António 

- Solar Condes de Prime", executada pelo empreiteiro "A. Ludgero Castro, Lda.", verificou-se no inicio do 

corrente ano, a ocorrência de infiltrações e a consequente degradação da pintura mural. 

Nesse sentido, após a reparação da cobertura, a SRU adjudicou à empresa "Pigma - Conservação do 

Património Cultural, Lda." pelo valor de 3.050,00€, os trabalhos de restauro da pintura mural, que se encon

tram a ser executados desde o início de Outubro. 
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Fotos 20 e 21: Danos verificados na pintura mural 

3.2. EDIFICIOS PROPRIEDADE DA VISEU NOVO 

EDIFfCIO SITO NA RUA ESCURA 11-17 

No início do ano, o Conselho de Administração deliberou arrendar o espaço habitacional, correspon

dente ao 12 e 22 pisos, e que se encontrava devoluto desde a conclusão da empreitada. Para tal, foram exe

cutados diversos trabalhos de beneficiação no interior da fração, designadamente a instalação de um lam

brim no hall de entrada e a aplicação de rodapé na escadaria, entre outros, num custo global a rondar os 

1.135€. 

Estando a ser ocupado desde o dia 1 de Abril, a manutenção do espaço cabe agora ao atual inquilino, 

cuja renda ascende ao valor mensal de 250,00€. 

Assinala-se que com vista à devolução de parte da garantia bancária, conforme previsto no DL 

190/2012 de 22/08, solicitou-se ao empreiteiro a execução de alguns trabalhos de conservação no âmbito da 

garantia de obra, não tendo os mesmos sido executados até à data. 

EDIFICIOS NA CALCADA DA VIGIA 7-17 

À semelhança do edifício anterior, foi também deliberado no início do ano, proceder ao arrendamen

to das duas frações propriedade da SRU, ainda devolutas no edifício. 

Fotos 22, 23, 24 e 25: Aspetos do interior do edlflclo após a reabilitação 
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A fração habitacional que corresponde ao 22 piso passou a estar arrendada, desde o dia 1 de Abril, 

com o valor mensal de 275,00€. 

Está ainda por arrendar, o espaço comercial do piso térreo, estando a renda referenciada no valor de 

300,00€ mensais. 

EDIFICIOS NA RUA DIREITA 91-97 

Tendo o Concurso Público, com vista à realização da empreitada de reconstrução, sido lançado no 

dia 3 de Abril, constatou-se que o procedimento ficou deserto devido à exclusão de todos os concorrentes. 

Foi novamente lançado em Julho, tendo entretanto a SRU adjudicado a empreitada à empresa "Edi

beiras - Edifícios e Obras Públicas das Beiras, Lda." pelo valor de 239.875,513 €, tendo o preço base sido de 

250.000,00€. 

Fotos 26 e 27: Fachadas exteriores dos ediflclos Fotos 28 e 29: Aspeto do Interior 

Fazendo parte da candidatura ao programa "Reabilitar para Arrendar", a respetiva empreitada irá 

arrancar no decorrer do 42 trimestre do ano, com um financiamento aprovado de 202.716€ e sendo o prazo 

de execução da empreitada de 12 meses. 

3.3. OUTRAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

Conforme referido anteriormente, durante os meses de Maio e Junho foi apresentada em diversas 

sessões públicas, a estratégia do Município de Viseu para intervenção na Zona Histórica, tendo em vista a 

concretização de diversos objetivos, nomeadamente potenciar a atração desta área em termos de população 

jovem e qualificada, de novas atividades econ6micas e de um palco singular de cultura e eventos. 

Para além das obras e respetivo acompanhamento, a SRU foi paralelamente desenvolvendo outros 

processos, que se enunciam: 

3.3.1. Acompanhamento de diversas obras de particulares (edifícios situados na ACRRU); 

3.3.2. Elaboração de Pareceres diversos (quer no âmbito de Processos de Obras, exercício do Direito 

de Preferência, esplanadas, ocupações da via pública e publicidade); 
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3.3.3. Execução de vistorias, em conjunto com a CMV e outras Entidades: 
~ J 

.-y........---
Efetuadas no âmbito do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana e do Regime Jurídico da Urbaniza-

ção e Edificação, partindo a solicitação, na maior parte das vezes, dos proprietários ou arrendatários, preten

dendo que sejam verificadas as deficientes condições de segurança, higiene e de salubridade. 

3.3.4. Atualização permanente do site da Viseu Novo. 

3.3.5. Produção de Newsletters mensais que dão conhecimento à população, do desenvolvimento 

dos trabalhos da SRU e documentam atividades tradicionais da Zona Histórica ou curiosidades históricas 

(com a colaboração do Núcleo de Imagem e ComunicaçãojCMV). 

3.3.6. Reuniões periódicas com Técnicos da Direção Regional da Cultura do Centro, com vista a aferir 

da viabilidade das pretensões de potenciais promotores e investidores na Zona Histórica; 

3.3.7. Apoio à empresa municipal HABISOLVIS EM, no âmbito de candidaturas ao programa munici

pal "Prohabit" em casas situadas na Zona Histórica; 

3.3.8. CONFER~NCIA: "Para que serve um sitio Património da Humanidade?", realizada no dia 17 de 

Abril no Museu Grão Vasco; 

3.3.9. Seminário BPI com o tema "Programa JESSICA: Reabilitação e Regeneração Urbana. A Expe-

riência do BPI", realizado no dia 29 de Maio no Hotel Grão Vasco; 

3.3.10. 1º Orçamento Participativo de Viseu: 

Apresentado publicamente a 25 de Junho de 2014, esta iniciativa considera-se uma experiência de 

cidadania participativa pioneira no concelho e que quer envolver toda a comunidade. 

Nesta estreia, a Câmara Municipal de Viseu disponibiliza um orçamento de 75 mil Euros e desafia os 

viseenses e amigos de Viseu a apresentarem propostas para o Centro Histórico da cidade, incluindo áreas da 

futura "Área de Reabilitação Urbana", como a zona da Ribeira, o bairro municipal da cadeia e a Cava de Viria-

to. 

O orçamento participativo de Viseu quer estimular um processo coletivo que começa na apresenta

ção de ideias, incentiva o debate e conduz a uma decisão partilhada em torno de objetivos comuns. 

3.3.11. Importa referir que desde o início de Abril, a Viseu Novo tem vindo a recorrer aos serviços de 

consultadoria um Gabinete Jurídico, no sentido de se agilizarem processos e esclarecerem dúvidas do foro 

jurídico. 

3.4. OUTROS ASSUNTOS 

DL 53/2014 de 8/04 

A 8 de Abril, foi publicado o DL 53/2014 que estabelece um regime excecional e temporário aplicável 

à reabilitação de edifícios ou de frações, cuja construção tenha sido conclulda há pelo menos 30 anos ou 

localizados em áreas de reabilitação urbana, sempre que se destinem a ser afetos total ou predominante-
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desenvolvidos pela Viseu Novo, sublinhando-se que os Técnicos Privados e os proprietários acolheram com 

considerável expetativa esta legislação de exceção. 

PROJETO OPM3 ~ PORTUGAL 

Em Maio, foi assinado um Acordo de Participação entre a PM4S - Project Monogement Services, Sys

tems ond Software Solutions SA (sociedade com sede no polo Tecnológico de Lisboa e que atua no mercado, 

sob a marca registada de Ambithus) e a Viseu Novo, com vista à participação da SRU no Projeto "OPM3 .. 

Portugal", através do qual se realizou: 

- Uma avaliação do Modelo de Gestão de Projetos da SRU e do seu estado de maturidade; 

- A comparação com as melhores práticas internacionais; 

- A definição de um conjunto de melhorias, as quais serão apresentadas sob a forma de um relatório 

a discutir com a Gestão de Topo da SRU. 

Sendo o referido projeto, objeto de financiamento pelo QREN, no âmbito do Sistemo de Incentivos à 

Investigoção e Desenvolvimento Tecnológico, resulta que a participação da SRU não acarretou qualquer 

pagamento à Amblthus. 

Durante o mês de Junho, foram realizadas as necessárias entrevistas à estrutura da Viseu Novo, ten

do posteriormente sido apresentado o relatório de avaliação, de cuja análise remeterá para a reorganização 

da estrutura, bem como a definição objetiva de procedimentos. 

CONTRATOS DE ESTÁGIO-EMPREGO 

Durante o exercício de 2014, o Conselho de Administração assinou três Contratos Estágio-Emprego 

com o IEFP, com vista à contratação de um Arquiteto, de um Engenheiro Civil e de um Assistente Técnico. 

Após um perfodo de seleção (avaliação curricular e entrevistas), foi proposto ao IEFP a contratualiza

ção dos 3 Técnicos, pelo prazo de 12 meses. 

VISEU ESTALEIRO-ESCOLA 

Na sequência do Protocolo assinado, pretende-se desenvolver uma candidatura conjunta por parte 

da Universidade Católica Portuguesa - Centro Regional das Beiras, da Câmara Municipal de Viseu (represen

tada pelo Administrador Executivo da Viseu Novo SRU), AIRV, Instituto Politécnico de Viseu e do Grémio das 

Empresas de Conservação do Património (GECORPA), em parceria com o IEFP e as empresas do setor, para a 

operacionalização do projeto "Viseu Estaleiro-Escola", que consiste num centro de formação profissional em 

conservação e reabilitação, que dê percursos alternativos de formação profissionalizante aos jovens e aos 

desempregados e promova a reestruturação do setor da construção. 

Este centro terá como característica particular o facto de as aulas práticas serem realizadas em 

património público ou habitações de população vulnerável e necessitada, tendo assim uma vertente social e 

VISEU NOVO - SRU. S.A. I Casa do Miradouro I Largo Ant6nio José Pereira 3500 - 080 VISEU 
Telefone: 232448098 I N° Matriculai NIPC 507.406.672 17148 



co da cidade de Viseu, dando corpo à ideia da cidade como um " Estaleiro-Escola" . 

VISITAS A ESTALEIROS DE OBRA DA VISEU NOVO SRU 

Inicialmente, esta iniciativa destinava-se a estudantes dos cursos de Arquitetura e de Engenharia 

Civil, passando no final de 2013 a estar disponível a todos os interessados. Trata-se de uma oportunidade 

para todos ficarem a conhecer, de perto, alguns dos trabalhos que têm sido desenvolvidos pela empresa. 

Esta iniciativa tem duas vertentes : a primeira direciona-se às instituições de ensino e aos cursos 

/disciplinas com potencial interesse nas mais variadas intervenções levadas a cabo pela SRU, sendo a visita 

de cariz técnico. A segunda, direciona-se a todos os cidadãos que pretendam conhecer, de uma forma dife

rente os vários trabalhos a decorrer. 

o objetivo desta iniciativa é possibilitar ao comum cidadão, alunos, professores e técnicos uma visão 

prática e a partilha de experiências nos diversos locais visitados considerando-se uma mais-valia para todos 

os que nelas participam, enriquecendo os seus conhecimentos. 

Fotos 30 e 31: Visitas de estudantes a estaleiros de obra 

IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS 

À semelhança do efetuado em anos anteriores, a Viseu Novo solicitou aos proprietários dos edifícios 

situados na ACRRU, a apresentação de cópia do Anexo 3 Modelo F da Declaração de IRS, no sentido de com

provarem que os seus edifícios ou frações se encontram arrendados, a fim de beneficiarem da minoração 

cumulativa da taxa de aplicação do IMI (Imposto Municipal sobre Imóveis). 

Num universo total de 628 edifícios da ACRRU, 107 Prédios foram majorados em 30% (por se encon

trarem degradados); 475 Prédios/ Frações foram minorados em 20% e os restantes prédios foram minorados 

em 5%. 
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Quadro comparativo: 

Código do Imposlo Municipal sobre Imóveis 
, 

DL 287/2003 de 12/11, Capl X, arl. 112 

n'6 n'7 n!l8 

Factor Minorativo Factor Minorativo Factor MaJoratlvo 
Reduc~o de 5% da taxa Reduc~o de 1S% da taxa Aumento de 30% da taxa 

ANO DE 2006 448 306 152 

ANO DE 2007 453 255 147 

ANO DE 2008 488 255 112 

ANO DE 2009 490 244 110 

ANO DE 2010 491 334 109 

ANO DE 2013 499 
Prédios Frações 

107 
67 312 

ANO DE 2014 488 
Prédios Frações 

107 51 424 

ENCERRAMENTO DAS CANDIDATURAS AO QREN (PARCERIAS PARA A REGENERACÃO URBANA) 

Com vista ao encerramento das várias candidaturas ao QREN incluídas no programa "Parcerias para a 

Regeneração Urbana", têm sido verificados todos os processos (nomeadamente da Contratação Pública), e 

pontualmente efetuados alguns procedimentos, como o cálculo da revisão de preços de várias empreitadas e 

consequentes Contas Finais. 

4. ESTRATÉGIA E AÇÕES DE REABILITAÇÃO PARA 2015 

A estratégia de reabilitação urbana da Viseu Novo SRU tem como objetivo, entre outros, reabilitar o 

casco antigo da cidade, aumentar a sua coesão social, rejuvenescer o centro atraindo novas famllias, fixar 

empresas e emprego. Manter a memória da cidade, restaurar o património histórico, arquitetónico e paisa

gístico de Viseu, reocupar e reutilizar o edificado existente, compactar a cidade consolidada aumentando a 

qualidade ambiental e a eficiência energética, são outros dos objetivos que o plano para 2015 se propõe 

atingir. 

Deste modo, é intenção do Conselho de Administração manter a estratégia de reabilitação urbana 

definida oportunamente em conjunto com a CMV e de qual se resumem os princlpios básicos: 

o Promover e desenvolver operações de reabilitação do edificado e dos espaços envolventes; 

o Preservar, conservar e restaurar o património edificado e requalificar o espaço público da A.R.U. 

recentemente aprovada; 
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o Mobilizar os utiliza dores atuais e futuros utentes do Centro Histórico (residentes, trabalhadores, 

visitantes, estudantes e investidores) para a defesa e promoção do seu valor patrimonial, sensi

bilizando-os para a participação na sua proteção, preservação e promoção. 

4.1. AÇÕES A DESENVOLVER NA ÁREA DE INTERVENÇÃO 

Principais Ações a desenvolver em 2015 

• Definição da Operação de Reabilitação Urbana (ORU) para a ARU delimitada; 

• Elaboração de projetos de requalificação do espaço público; 

• Elaboração de projetos de reabilitação ou reconversão do edificado; 

• Acompanhamento de obras e assistência técnica aos projetos; 

• Elaboração de estudos e projetos de enquadramento e inserção integrada, de elementos de 

mobiliário e equipamento urbano, publicidade e sinalética. 

• Diligenciar procedimentos com vista a concursar e adjudicar todo o tipo de obras públicas e de 

construção civil promovidas no âmbito da reabilitação urbana. 

4.1.1. EDIFICIO NA CALÇADA DA VIGIA 7-17 (PROPRIEDADE DA VISEU NOVO) 

Concluída a empreitada de reconstrução deste imóvel em meados de 2013 e após a venda de 3 das 

frações resultantes desse processo, foi introduzida uma fração habitacional no mercado de arrendamento no 

início de 2014, aguardando-se que o mesmo suceda à fração comercial livre. 

Equaciona-se inclusiva mente que esta última fração seja utilizada para efeitos de realojamento tem

porário fruto das operações de reabitação em curso. 

São esperados para 2015, custos com a amortização do investimento efetuado, assim como algumas 

despesas pós-obra, nomeadamente, custos com o Condomínio e o necessário acompanhamento periódico do 

edifício (deteção de anomalias, acionamento de garantias, acompanhamento de pequenas reparações, etc), 

suscetível de serem suportadas com a receita proveniente do arrendamento das frações em causa. 

4.1.2. EDIFICIO NA RUA ESCURA 11-17 (PROPRIEDADE DA VISEU NOVO) 

À semelhança do edifício anterior, assumem-se igualmente algumas despesas durante o ano de 

2015, nomeadamente, custos com o Condomínio e o necessário acompanhamento periódico do edifício, 

suscetíveis de também serem suportadas pela receita proveniente do arrendamento celebrado. 

A fração habitacional encontra-se arrendada, prevendo-se um rendimento anual de 3.000(. 
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Foto 32: Alçado principal Fotos 33 e 34: Aspetos do interior da habitação 

4.1.3. EDIFICIOS NA RUA DIREITA 91-97 (PROPRIEDADE DA VISEU NOVO) 

Inseridos na candidatura ao programa "Reabilitar para Arrendar", prevê-se o arranque da empreita

da de reconstrução dos imóveis ainda em Novembro de 2014, ficando a mesma concluída no final de 2015. 

O financiamento consiste num empréstimo a 30 anos, com dez anos de carência de capital e com 

uma taxa de juro a rondar os 3%, sendo os custos do investimento total financiados em cerca de 85%. 

Prevê-se um investimento da parte da SRU em 2015 a rondar os 236.000(, com um financiamento 

aprovado de 202.716(. 

Importa ainda referir, que a Viseu Novo assume até à data, o custo de um realojamento temporário 

de um inquilino proveniente desse edifício. 

EDIFICIOS MUNICIPAIS 

Nos termos do nº 1 do artigo 50º da lei 50/2012, de 31 de Agosto, "as entidades públicas participan

tes devem celebrar contratos-programa com as respetivas empresas locais de promoção do desenvolvimento 

local e regional onde se defina a missão e o conteúdo das responsabilidades de desenvolvimento local e 

regional assumidas". 

Nesse sentido, ao abrigo dos respetivos Contratos-Programa aprovados entre o Município e a Viseu 

Novo, a SRU assume a responsabilidade pelos processos de reabilitação dos seguintes ediflcios: 

4.1.4. EDIFfclO NA RUA DR. lufs FERREIRA 110-114 (FUTURA INCUBADORA) 

Na sequência da conclusão de obra, e ainda não sendo públicos os índices definitivos para o cálculo 

da revisão de preços, pensa-se que tal só venha a acontecer no início de 2015. 

Posteriormente será encerrada financeiramente a obra, que, por ser comparticlpada pelo QREN, 

obrigará a desenvolver o Relatório Final exigido e a Auditoria aos trabalhos. 
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Fotos 35, 36 e 37: Aspetos da evolução da empreitada 

4.1.5. EDIFfCIO NA RUA DO COMÉRCIO 90-94 

Conforme referido anterior, após o lançamento do Concurso Público de concessão de obra pública 

tendo por objeto a conceção, execução e exploração de um estabelecimento de alojamento local (hostel) a 

instalar neste ediffcio, será efetuada a avaliação e análise das propostas apresentadas no início de 2015. 

Os Serviços Técnicos da SRU irão posteriormente acompanhar o desenvolvimento do Projeto de 

reabilitação do ediffcio, acautelando todas as premissas previstas no Caderno de Encargos do procedimento. 

Fotos 38, 39 e 40: Exterior do edificio Foto 41: Escadaria 

Após a aprovação do projeto e adjudicação da empreitada, os Serviços Técnicos da Viseu Novo 

acompanharão os trabalhos. 

4.1.6. EDIFICIO NA RUA DIREITA 285-287 

Prevendo-se ainda iniciar as obras de reconstrução do edifício no final de 2014, a empreitada pro

longar-se-á por 12 meses, sendo o acompanhamento e fiscalização de obra da inteira responsabilidade da 

Viseu Novo, assim como a gestão ambiental e segurança em obra. 

Atendendo que a empreitada de demolição do imóvel já foi objeto de acompanhamento arqueológi

co, já não se prevê a contratação de uma equipa de arqueologia para o processo de reconstrução. 

Incluído no Contrato de Financiamento ao "Reabilitar para Arrendar", prevê-se que após a empreita

da resultem duas frações comerciais e quatro fogos: um n , um T2 e dois 13, num valor global de investimen

to a rondar os 271.000€ em 2015. 
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Foto 42: Pré -exlsté!ncla Foto 43: Aspeto atual do Imóvel 

4.1.7. EDIFICIOS NA TRAVESSA DAS ESCADINHAS DA SÉ 24/ LARGO DE S. TEOTÓNIO 22 

Estando também previsto o arranque desta empreitada para Novembro de 2014, os trabalhos de 

reconstrução dos edifícios prolongar-se-ão por 12 meses, obrigando contudo a proceder ao realojamento 

temporário de um inquilino aí existente. 

Atendendo à multidisciplinariedade que a fiscalização de obra exige, prevê-se a contratação de servi

ços externos para apoio e assistência técnica à obra, assim como a contratação de uma Equipa de Arqueolo

gia para acompanhar o processo. 

O projeto prevê a deslocalização da sede da empresa municipal "Habisolvis" para o piso térreo deste 

imóvel, assim como a disponibilização de mais quatro frações habitacionais. 

O investimento previsto para 2015 é de aproximadamente 240.000(, estando incluído na candidatu

ra ao "Reabilitar para Arrendar" . 

Fotos 44, 4S e 46: Edifícios na Travessa das Escadinhas da Sé 

4.1.8. EDIFICIO NA RUA DIREITA 275 

Está previsto que as obras de reabil itação deste edifício se prolonguem por todo o exercício de 2015, 

transitando Inclusivamente para 2016, atendendo que o prazo de execução desta empreitada é de 14 meses. 

Inserido na candidatura ao "Reabilitar para Arrendar", prevê-se com a sua reabilitação, a disponibilização de 

4 habitações, para além do comércio já existente no R/C. 
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322.000€ em 2015. 

À semelhança do edifício anterior, haverá custos com Serviços Externos relativos ao acompanhamen

to arqueológico e apoio técnico à Fiscalização. 

4.1.9. CASA DA CALÇADA 

Autorizado o financiamento para a reabilitação deste edifício, prevê-se o arranque da empreitada no 

final de 2014, após emissão do Visto Prévio pelo Tribunal de Contas, desenvolvendo-se durante 2015. 

Importa referir que de acordo com o Regulamento do "Reabilitar para Arrendar" , todas as interven

ções aprovadas devem assegurar o desembolso total dos financiamentos contratados até dia 15 de Dezem

bro de 2015, sendo obrigatória a sua conclusão nos doze meses posteriores a esta data. 

Fotos 47 e 48: Aspetos da fachada principal do imóvel 

o projeto consiste essencialmente no restauro do imóvel, com a necessária introdução de novas 

infraestruturas de águas, esgotos, eletricidade, climatização, segurança, entre outras. 

O investimento previsto com a reabilitação deste edifício ronda os 346.560€ para 2015, e pretende

se que o mesmo venha a ser inserido na Rede Municipal de Museus, albergando parte do espólio artístico da 

Família Keil do Amaral. 

4.1.10_ MANUTENÇÃO DOS EDIFICIOS: RUA ESCURA 14-16, RUA N~ SENHORA DA PIEDADE 24-28, RUA DA 

PREBENDA 70-72 E AV. EMfDIO NAVARRO 10 

Ainda que os edifícios mencionados em ep lgrafe se encontrem reabilitados, é da responsabilidade da 

Viseu Novo o seu acompanhamento periódico, diligenciando em paralelo a execução de eventuais trabalhos 

de manutenção, até que ocorra a Receção Definitiva das respetivas empreitadas. 

Importa referir que o empreiteiro responsável pela reconstrução dos edifícios na Rua Nª Sra. da Pie

dade 24-28 entrou em processo de insolvência, dificultando neste momento o acionamento de qualquer 

garantia para execução de reparações. 
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4.1.11. MANUTENÇÃO DOS EDIFICIOS: CASA DO MIRADOURO, MUSEU ALMEIDA MOREIRA, CAPELA DE 

SANTO ANTÓNIO, CASA DA RIBEIRA E CCCV (RUA DA ÁRVORE 1) 

À semelhança do exposto anteriormente, compete também à Viseu Novo acompanhar os edifícios 

reabilitados mais recentemente, imputando-se ao Município os custos associados às horas despendidas pelos 

Técnicos no acompanhamento desses imóveis, conforme previsto nos correspondentes Contratos-Programa. 

No caso destes edifícios, importa referir a situação do empreiteiro responsável pelo restauro da 

Capela de Santo António no Solar dos Condes de Prime, que também entrou em processo de insolvência. 

Fotos 49,50, 51,52 e 53: Imagens dos edifícios requaliflcados 

4.1.12. MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS INTERVENCIONADOS: PAVIMENTOS DO LARGO PINTOR 

GATA, LARGO DA MISERICÓRDIA, RUA TRÁS DO COLÉGIO, RUA DO CARMO E TROÇO DA RUA SILVA GAlO 

Concluídas diversas obras em espaços públicos da Zona Histórica, e até que tenha lugar a Receção 

Definitiva das respetivas empreitadas, compete à Viseu Novo monitorizar regularmente os trabalhos e even

tualmente notificar os empreiteiros para a reparação de anomalias decorrentes do período de garantia. 

4.1.13. EQUIPAMENTO DA CASA DO MIRADOURO 

Estando a Viseu Novo sedeada na Casa do Miradouro, numa profícua convivência com a "Coleção 

Arqueológica Dr. José Coelho", apesar do ediffcio ter sido recentemente reabilitado, verificou-se que parte 

das caixilharias exteriores necessita de alguns trabalhos de beneficiação, no sentido de garantirem uma 

melhor eficiência energética. 

Nesse sentido, prevê-se a aquisição de serviços no sentido de se otimizarem as carpintarias das 

diversas salas de trabalho. 

O custo previsto para esses trabalhos e para a aquisição de outros equipamentos para o edifício ron

da os 4.400€. 

4.1.14. ANTIGAS INSTALAÇÕES DA APROGEL NO LARGO MOUZINHO DE ALBUQUERQUE 

Este espaço contfguo ao Teatro Viriato e ao edifício da Escola de Dança, foi adquirido pelo Munidpio 

de Viseu, com o objetivo de permitir uma maior área de apoio ao Teatro. Tendo sido utilizado como armazém 
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e instalações frigoríficas da empresa "Aprogel", pretende-se reabilitar o espaço, pelo que a SRU ~ponsá
vel pela elaboração do projeto, no seguimento da assinatura de um Contrato-Programa com o Município, 

A sua futura valência constituir-se-á como uma importante mais-valia para o Teatro Viriato, assim 

como ajudará à criação de novas dinâmicas nessa zona, que atualmente não existem (face à decadência do 

próprio espaço), 

Prevê-se o arranque desta empreitada durante o ano de 2015, após a conclusão dos projetos e lan

çamento do respetivo Concurso Público, 

Fotos S4 e 55: Fachadas exterior do espaço das antigas instalações da Aprogel 

4.1.15. EDIFICIO NA RUA DIREITA 149 (ANTIGO ORFEÃO) 

Adquirido em 2013 pela Câmara Municipal de Viseu, prevê-se que durante o ano de 2015, fiquem 

concluídos os Projetos de requalificação do imóvel, assim como lançada a correspondente empreitada. 

Destinado a Serviços, essencialmente na área da Educação, pensa-se que o edifício poderá constituir

se como um novo fator de atração e dinamização na Rua Direita, 

A execução dos Projetos de Especialidades será objeto de adjudicação a Gabinete Externo (outsour

cing), sendo a Coordenação de todo o procedimento da total responsabilidade da SRU. 

Prevê-se o arranque da empreitada durante o ano de 2015, após a conclusão dos Projetos e lança

mento do respetivo Concurso Público. 

4.1.16. REDE WI-FI (MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO NO EDIFICIO DA INCUBADORA) 

Conforme previsto no Contrato-Programa aprovado entre a Viseu Novo e a CMV, a SRU é responsá

vel pelo acompanhamento do estado de utilização da rede Wi-Fi, notificando a empresa adjudicatária para a 

execução das necessárias manutenções, reparações e atualizações. 

O investimento previsto para 2015 nesta rúbrica ronda os 3.200(, o qual comporta a assistência téc

nica por parte da empresa instaladora. 
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4.1.17. SINAlÉTICA, PUBLICIDADE E MOBllIARIO URBANO NA ZONA HISTÓRICA 

Dando continuidade aos diversos procedimentos desenvolvidos pela Viseu Novo, com vista a equipar 

a Zona Histórica da necessária sinalética e mobiliário urbano, prevê-se afetar uma verba a rondar os 30.s00€ 

em 2015. 

Com o objetivo de uniformizar e tipificar o mobiliário urbano da zona central da cidade, estudar-se-á 

o melhor equipamento a introduzir em algumas ruas e praças, criando também novos pontos de estadia e 

contemplação. 

4.1.18. DElIMITAÇÃO DAARU 

No seguimento da aprovação da delimitação da Área de Reabilitaçãa Urbana do Centro Histórico, 

Ribeira, Cava de Viriato e Bairro Municipal em Outubro de 2014, cumpre efetuar no prazo de 3 anos, de 

acordo com o previsto no artigo 152 do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana, alterado pela lei n2 32/2012 

de 14 de Agosto, a aprovação da correspondente Operação de Reabilitação Urbana (ORU). 

Nesse sentido, urge desenvolver este trabalho, que se planeia executar durante os anos de 2015 e 

2016, afetando parte da equipa à sua elaboração. 

4.1.19. REVITAllZAÇÃO DA PRAÇA 2 DE MAIO 

Considerado um espaço público de excelência, com uma dimensão e localização privilegiada, o mes

mo tem estado subaproveitado e inclusiva mente é alvo de depreciação por parte da maioria dos Viseenses. 

Após o lançamento do Concurso de Conceção para a revitalização desta praça (vulgo, Concurso de 

Ide ias) ainda a ter lugar em 2014, prevê-se que nos primeiros meses de 2015, se avaliem as propostas apre

sentadas e se desenvolva um procedimento de Ajuste Direto com convite às equipas projetistas que fiquem 

classificadas nos três primeiros lugares. 

Nesse sentido, prevê-se que o projeto de revitalização desta praça venha a ser desenvolvido por uma 

Equipa externa à Viseu Novo SRU, salvaguardando-se contudo que o mesmo vá de encontro aos interesses da 

população e do Munidpio. 

4.1.20. REQUAlIFICAÇÃO DA RUA JOÃO MENDES 

Os moradores manifestam-se insatisfeitos com a rua, considerando-a perigosa, pelo que a Viseu 

Novo delineou o desenvolvimento, ainda no decorrer de 2014, de um projeto de requalificação para a Rua 

João Mendes, tendo em consideração os seguintes objetivos: 

- Mais iluminação; 

- Construção de passeios (de forma a impedir que os carros sejam estacionados à porta das residên-

cias e para que os peões consigam circular de forma mais segura); 

VISEU NOVO - SRU. SA I Casa do Miradouro I Largo António José Pereira 3500 - 080 VISEU 
Telefone: 232448098 I N' Matriculai NIPC 507.406.672 27/48 



- Desenvolver os necessários procedimentos com vista à requalificação dos edifícios devol~ os e em 

mau estado de conservação; 

- Requalificação do pavimento e infraestruturas (designadamente ao nível do saneamento). 

Fotos 56 e 57: Aspetos da rua João Mendes Foto 58: Casa das Bocas 

Prevê-se o desenvolvimento e conclusão dos necessários projetos no 12 semestre de 2015, pelo que 

se estima que a empreitada venha a arrancar no último trimestre do ano, acarretando um custo para este 

exercício na ordem dos 118.900(. 

4.1.21. REQUALlFICAÇÃO DA RUA CÓNEGO MARTINS E DA RUA SOAR DE CIMA 

À semelhança da Rua João Mendes, também as ruas Cónego Martins e Soar de Cima (junto ao Jardim 

das Mães), necessitam de requalificação, pelo que se desenvolverão os necessários projetos nos primeiros 

meses de 2015. 

Fotos 59, 60 e 61: Aspetos da Rua Cónego Martins 

A Rua Cónego Martins é atualmente constituída por 18 edifícios, dos quais três estão em ruína. 

No seguimento da auscultação de pessoas que residem e trabalham na referida rua, e após análise 

do loca l, a Viseu Novo irá propor: 

- Requalificação do pavimento e infraestruturas (eventualmente, com instalação de passeio num dos 

lados da rua); 
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- Desenvolver os necessários procedimentos com vista à requalificação dos edifícios~;lbtos e em 

mau estado de conservação. 

Prevê-se um custo com o desenvolvimento deste processo na ordem dos 12.500€ em 2015. 

4.1.22. ARRANJO URBANfsTICO DO LARGO ANTÓNIO JOS~ PEREIRA E ENVOLVENTE 

Concluídos os projetos em 2013, e sem prejuízo da sua eventual reavaliação, admite-se o lançamen

to do Concurso Público para a reabilitação deste espaço público no decorrer de 2015, com um prazo de 

empreitada de 5 meses e um valor de despesa a rondar os 103.650€. 

Fotos 62 e 63: Vistas do espaço a Intervir 

Trata-se de um dos poucos espaços verdes que existem na Zona Histórica, o qual tem estado suba

proveitado e com uma utilização bastante precária. 

A sua requalificação permitirá devolver efetivamente à população, um espaço de lazer de excelência, 

garantindo em paralelo, um incremento substancial na acessibilidade (essencialmente pedonal) em toda a 

sua envolvente. 

4.1.23. IMI2015 

Na sequência do trabalho desenvolvido em anos anteriores, prevê-se que a Viseu Novo seja respon

sável pela elaboração das listas de imóveis, para os quais se pretendem incidir fatores de mlnoração e majo

ração em sede de IM!. 

Tendo em consideração a recente aprovação da delimitação da ARU, o número de imóveis a afetar 

os referidos fatores, aumentará de 628 para 1.123 edifícios, sendo ainda necessário cadastrar os imóveis da 

zona da Ribeira, Cava de Viria to e Bairro Municipal (áreas novas inseridas na ARU). 
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4.1.24. INICIATIVAS CULTURAIS NA ZONA HISTÓRICA 

Para o ano de 2014, foi decidido pelo Município de Viseu, que os Serviços responsáveis pelas iniciati· 

vas culturais na Zona Histórica seria a Divisão de Cultura da CMV, libertando o quadro técnico da Viseu Novo 

para outros trabalhos, sem prejuízo da colaboração prestada sempre que necessário, opção que se manterá 

para o ano de 2015. 

4.1.25. REQUALlFICAÇÃO DE FACHADAS 

Apesar da reabilitação do edificado, ser uma responsabilidade de cada proprietário, a Viseu Novo 

prevê em 2015 desenvolver os necessários procedimentos com vista à recuperação das fachadas dos ediffcios 

localizados nas ruas e praças de maior visibilidade da Zona Histórica. 

Da mesma forma, serão estudados layouts de marketing a instalar em montras de estabelecimentos 

devolutos, com o objetivo de minimizar o efeito negativo que essas lojas representam. 

O investimento com esta rúbrica ronda globalmente os 26.000€. 

4.1.26. EDIFICIO NA RUA DO COMÉRCIO/ TRAVESSA DE S. DOMINGOS/ RUA D. DUARTE 

Recentemente adquirido pela Câmara Municipal de Viseu, prevê·se que durante o ano de 2015, 

tenha lugar a execução dos Projetos de requalificação do imóvel e respetivas aprovações. 

Destinado à instalação dos Serviços Municipalizados "Águas de Viseu", o edifício após a sua reabilita

ção irá constituir-se como um novo fator de atração e dinamização na Rua do Comércio e Rua D. Duarte, 

decorrente da insta lação daquele serviço. 

Foto 64 - Alçado voltado para a Rua Dr. Lufs Ferreira Foto 65 - Alçado voltado para a Travessa de S. Domingos 
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adjudicação a Gabinete Externo (outsourcing), sendo a Coordenação de todo o procedimento da total res-

ponsabilidade da SRU. 

Prevê-se o arranque da empreitada durante o ano de 2015, estimando-se um custo para este exercf

cio na ordem dos 67.500€. 

4.1.27. EDIFíCIO DA "CASA DAS BOCAS" NA RUA JOÃO MENDES 

Denominada de "Casa das Bocas", é uma casa senhorial, de transição do século XVII para o XVIII. Pos

sui um interessante friso de gárgulas de acentuada feição românica que orna o alto da frontaria. 

Contudo, desde 2010, a mesma encontra-se em ruínas, em resultado de um processo de demolição 

parcial, com vista a evitar a derrocada da construção. 

Fotos 66 e 67 - Alçado principal da ·Casa das Bocas· 

Estando a casa situada numa rua com diversos constrangimentos, conforme referido anteriormente, 

considerou o Municfpio pertinente desenvolver o processo de aquisição do imóvel para o poder afetar a ser

viços públicos, nomeadamente na área da saúde. 

Nesse sentido, à semelhança de outros edifícios de propriedade municipal, prevê-se que a CMV 

delegue na Viseu Novo a responsabilidade por desenvolver o processo de reabilitação e refuncionalização do 

imóvel, que se espera venha a estar concluído durante o ano de 2015. 

4.1.28. CENTRO DE DIA/ ESPAÇO CONvíVIO SENIOR NO CENTRO HISTÓRICO (ANTIGAS INSTALAÇÕES DA 

GNR NA RUA DA PREBENDA) 

Tendo o edifício sido utilizado nos últimos anos como ATL, o mesmo não apresenta atualmente as 

necessárias condições para poder ser utilizado, para este fim. 

Nesse sentido, e atendendo à boa localização do imóvel, fácil acesso e áreas generosas, pensa-se 

desenvolver durante 2015, os necessários procedimentos com vista à reabilitação e refuncionalização dos 
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espaços, afetando-o à "geração sénior", como Centro de Dia/ Espaço de Convívio, com um CUS~.ti
ma na ordem dos 25.000€. 

Foto 68 - Vista do exterior Fotos 69 e 70 - Aspetos do interIor 

PARQUES DE ESTACIONAMENTO 

Conforme referido no "Plano de Ação para a Revitalização do Centro Histórico de Viseu - Viseu Viva", 

a acessibilidade ao núcleo central, a melhoria do ambiente urbano, a despoluição visual da presença partica

mente indiscriminada de automóveis nas diversas ruas e largos, o défice de canais pedonais e a leitura turlsti

co do conjunto monumental definido pela Sé Catedral, Museu Grão Vasco e Igreja da Misericórdia reclamam, 

de forma prioritária e urgente, respostas na alteração de acessibilidade, nomeadamente de reorganização e 

disciplina do tráfego automóvel, na adoção de soluções de transporte mais amigas do ambiente e na majora

ção da oferta de estacionamento, com afetação de lugares especificamente destinados a residentes e atores 

económicos, em condiçães vantajosas: 

4.1.29. PARQUE DE ESTACIONAMENTO (RUA SILVA GAIO/ TRASEIRAS DA MISERICÓRDIA) 

Num terreno de considerável dimensão situado no interior do quarteirão constituído pela Rua Silva 

Gaio, Calçada de Viriato, Rua Serpa Pinto e Rua Maximiano de Aragão, com acesso direto pela primeira des

tas ruas, poderá vir a constituir-se um parque de estacionamento à superfície, com previsão para aproxima

damente 125 lugares de aparcamento. 

A Viseu Novo SRU promoverá os necessários procedimentos com vista à concretização deste objeti-

vo. 

4.1.30. PARQUE DE ESTACIONAMENTO (JUNTO À ESTAÇÃO SUPERIOR DO FUNICULAR) 

Em resultado das obras de construção da Estação Superior do Funicular, no topo da Calçada de Viria

to, encontra-se atualmente um espaço livre, utilizado como estacionamento dos diversos utilizadores da 

Zona Histórica. 
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Contudo, julga-se viável a construção neste local de um parque de estacionamento~PIi

cando o atual número de lugares de estacionamento, que se admite poder vir a integrar cerca de 80 a 100 

lugares, 

A responsabilidade pelo desenvolvimento do Projeto do Parque será atribuída à Viseu Novo SRU, 

4.1.31. PARQUE DE ESTACIONAMENTO (AV. CAPITÃO SILVA PEREIRA) 

Existindo atualmente um Parque de Estacionamento à superfície num terreno livre de grande dimen

são voltado para a Av. Capitão Silva Pereira, prevê-se efetuar durante o ano de 2015, os necessários traba

lhos para a otimização das condições de estacionamento e acesso, com a devida delimitação dos lugares e 

fai xas de rodagem. 

Posteriormente, este espaço expectante no centro da cidade, será objeto de um estudo urbanístico, 

o qual deverá prever um acesso pedonal pela Viela da Carqueja à Rua Direita, bem como espaços e zonas 

verdes à superfície, para além da previsão de áreas edificáveis, em obediência do previsto nos Instrumentos 

de Planeamento. 

4.1.32. PARQUE DE ESTACIONAMENTO EXISTENTE (CENTRO COMERCIAL ACADÉMICO) 

A fração em causa situa-se num prédio urbano situado na Rua Sra. do Postigo ("Edifício S. Lázaro") e 

possui uma área bruta de aproximadamente 2.045,9m2, sendo de propriedade privada. 

Atualmente a fração encontra-se devoluta. Contudo a mesma permite o estacionamento de cerca de 

65 viaturas, possuindo uma entrada e saída distintas (entrada pela Rua de S. Lázaro e saída pela Rua Nª Sra. 

do Postigo). 

Prevê-se durante o ano de 2015, desenvolver os necessá rios procedimentos, no sentido deste par

que voltar a ser aberto ao público, podendo ser eventualmente uma solução de estacionamento para mora

dores da Zona Histórica, ou de apoio à redinamização do designado "Centro Comercial Académico". 

Foto 71- Sa rd a do estacionamento (vista exterior) Foto 72- Equipamento de controlo das sardas 
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4.1.33. RUA DO COMÉRCIO (DISSUASORES DE ESTACIONAMENTO) ~~~ 

Sendo a Rua Dr. Luís Ferreira (vulgarmente conhecida por Rua do Comércio) a entrada mais nobre no 

Centro Histórico, considera·se pertinente adotar uma solução no espaço público que passe pela retirada dos 

dissuasores de estacionamento instalados nos limites dos passeios. 

Nesse sentido, e na sequência de uma experiência efetuada junto ao edifício da futura " Incubadora", 

admite-se a substituição dos atuais dissuasores por floreiras, aumentando a atratividade da rua e continuan

do a impedir o estacionamento. 

Para o ano de 2015, prevê-se para esta rúbrica um valor de 22.850€. 

4.1.34. RESIDÊNCIAS PARA ESTUDANTES 

Verificada a potencialidade da Rua do Gonçalinho (perpendicular à Rua Direita e à Av. Capitão Silva 

Pereira), para a instalação de residências de estudantes, devido ao considerável número de edifícios devolu

tos e à fácil acessibilidade aos diversos estabelecimentos de ensino superior da cidade, irão ser desenvolvidos 

durante o ano de 2015, os necessários contactos com os proprietários e potenciais promotores, numa lógica 

de criação de um quarteirão para os estudantes, promovendo-se a instalação de equipamentos e estabele

cimentos de apoio a este setor, revertendo a atual degradação que caracteriza este arruamento do Centro 

Histórico. 

4.1.35. SEMINÁRIOS E CONFERfNCIAS 

Prevê-se para o ano de 2015, a realização de alguns Seminários e Conferências, destinados essen

cialmente aos intervenientes na Zona Histórica e na ARU, nomeadamente, proprietários, promotores e proje

tistas, no âmbito da legislação em vigor e dos benefícios e incentivos à reabilitação urbana. 

4.1.36. DOSSIER DE APOIO AO INVESTIDOR 

Havendo um conjunto significativo de informações diversas que incidem sobre o território da Área 

de Reabilitação Urbana, considera-se pertinente a elaboração de um dossier de apoio ao investidor, que de 

uma forma simples e prática, informe os potenciais promotores, quer ao nível dos Instrumentos de Gestão 

Territorial (PDM, Planos de Pormenor, Unidades de Execução, ... ), quer ao níve l da legislação relativa à cons

trução e reabilitação, e ainda sobre os benefícios e apoios às operações de reabilitação urbana. 

Para tal, prevê-se um custo de 5.000€ em 2015. 

VISEU NOVO - SRU. SA I Casa do Miradollro I Largo Ant6nio José Pereira 3500 - 080 VISEU 
Telefone: 232448098 I N° Matriculai NIPC 507.406.672 34148 



4.1.37. REESTRUTURAÇÃO ORGÂNICA 

No seguimento do Relatório de Avaliação elaborado pela "Ambithus" no âmbito do Projeto "OPM3 ® 

Portugal", considera-se indispensável que durante 2015, se proceda à reestruturação orgânica da empresa, 

com o objetivo de garantir uma melhor eficiência nos trabalhos desenvolvidos, a par de uma melhor intera

ção com o Munidpio de Viseu, que inclusive, poderá consubstanciar a delegação de um conjunto de compe

tências na Viseu Novo SRU. 

Para tal, prevê-se a aprovação de um Regulamento Interno e de fluxogramas de procedimentos, 

permitindo a compreensão e posterior otimização dos processos desenvolvidos e prazos despendidos por 

cada Técnico, potenciando a eficácia e o nível qualitativo na prestação de serviços da empresa perante os 

seus destinatários. 

4.1.38. CANDIDATURA DO CENTRO HISTÓRICO A PATRIMÓNIO DA HUMANIDADE (UNESCO) 

Conforme referido na estratégia municipal "Viseu Primeiro 2013/2017", o Munidpio de Viseu está 

particularmente empenhado na valorização do Centro Histórico, na perspetiva da promoção da conservação 

e restauro e na reabilitação urbana, recuperando antigos usos habitacionais e comerciais e na introdução de 

melhorias ao nível do ambiente urbano, do conforto e da comodidade das pessoas e da animação cultural. 

De forma coordenada e estruturada, a CMV, com o apoio da Viseu Novo SRU, desenvolverá um pro

grama de reabilitação que crie as bases para uma candidatura à lista de Património da Humanidade, da 

UNESCO. 

4.1.39. INTERVENÇÃO AMBIENTAL/ FLOREIRAS NAS VARANDAS 

Em paralelo à intervenção nos passeios da Rua Dr. Luís Ferreira, na qual se equaciona a substituição 

dos atuais dissuasores por flore iras, irá ser incentivada pela Viseu Novo, durante 2015 e seguintes, a introdu

ção de floreiras nas varandas dos edifícios do Centro Histórico (públicos e privados) e também no espaço 

público, tendo em vista aumentar a atratividade ambiental da zona e despertar a população para esta preo

cupação no centro histórico da cidade. 

4.1.40. ESTUDO INTEGRADO DA ATIVIDADE ECONÓMICA 

Prevê-se durante o ano de 2015, desenvolver um Estudo Integrado da atividade económica na ARU, 

do qual resultará a definição de objetivos a atingir e regras de atuação, nomeadamente, em relação às ativi

dades relacionadas com a restauração e bebidas (horários de trabalho, localizações interditas, imposições 

relacionadas com a acústica, etc), assim como a definição de zonas/ruas privilegiadas para a localização de 

Serviços (Loja ou Espaço do Cidadão, Residências de estudantes, etc). 
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4.1.41. CENTRO COMERCIAL ECOVIL (AÇÃO DE REVITALlZAÇÃO E RECARACTERIZAÇÃO-~TÊrÓNICA) 

Prevê-se Incentivar o desenvolvimento de um estudo para a recaracterização arquitetónica do Cen

tro Comercial Ecovil situado na Rua do Comércio, durante o ano de 2015, assegurando a imprescindível 

"intervenção epidérmica", mas fundamentalmente, numa lógica de refuncionalização e revitalização do pré

dio, constituído por cerca de 50 frações, a maioria das quais devoluta. 

Este edifício é considerado o mais dissonante da Zona Histórica, estando contudo situado no coração 

da cidade e com uma área de construção considerável. 

4.1.42. CENTRO COMERCIAL ACADÉMICO (AÇÃO DE REVITALlZAÇÃO) 

À semelhança do edifício referido anteriormente, também o Centro Comercial Académico, construí

do nos anos 80 e situado na Av. Emídio Navarro é constituído por diversas frações, a maioria das quais devo

luta. 

Apesar dos pisos superiores estarem afetos a habitação, os dois pisos do "Centro Comercial" pode

rão a curto prazo ganhar uma nova utilização, com o objetivo de o transformar numa âncora de serviços sus

cetível de dinamizar a atividade económica daquela área do Centro Histórico e da zona da Ribeira, agora 

inserida na ARU. 

4.1.43. ORÇAMENTO PARTICIPATlVO 2015 

o Orçamento Participativo de Viseu constitui uma medida do programa de governo municipal "Viseu 

Primeiro 2013/2017". 

A iniciativa visa promover uma cultura de participação e envolvimento da comunidade no novo ciclo 

de desenvolvimento e futuro do concelho, incentivando uma cidadania ativa e práticas de construção coleti-

vaso 

À semelhança do efetuado em 2014, prevê-se que a Viseu Novo venha a integrar a Equipa que pro

cede à análise técnica das propostas. 

4.1.44. ARRANJO URBANíSTICO DA ENVOLVENTE DE S. MIGUEL DE FETAL 

Em área pertencente à atual A.R.U., encontra-se um espaço urbano de grande valor histórico descaracte

rizado e a necessitar uma intervenção de requalificação. Denominada de área envolvente à Igreja de S. Miguel de 

Fetal, com cerca de 3.800m2 e acesso pela Rua Simões Dias (também a necessitar de reabilitação quer a nível do 

pavimento quer a nível das infraestruturas), o Município oportunamente solicitou à SRU a possibilidade de execu

ção do respetivo Projeto de Requalificação. 
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Fotos 73, 74 e 7S - Envolvente da Igreja 

Nesse sentido, a Viseu Novo procederá ao adequado desenvolvimento de todos os projetos referentes à 

futura "Empreitada de requalificação da envolvente da Igreja de S. Miguel de Fetal". 

4.1.45. LICENCIAMENTOS 

Pretende o Município de Viseu vir a delegar na Viseu Novo, a partir de Janeiro de 2015, a responsabi

lidade pela gestão dos processos referentes aos edifícios situados na ARU, nomeadamente licenciamentos, 

comunicações prévias e fiscalização, numa lógica de proximidade e de otimização dos serviços prestados ao 

Munícipe e, essencialmente com ganhos na coerência e agilização dos procedimentos. 

Para tal, a SRU poderá vir a integrar na sua Equipa, alguns Técnicos Municipais, com experiência no 

acompanhamento de obras particulares. 
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s. MODELO DE GESTÃO DA VISEU NOVO, SRU 

Considerando a missão e a estratégia da Viseu Novo SRU e para o cumprimento dos seus objetivos, 

foi definido um modelo com as seguintes linhas gerais: 

• Estrutura organizacional simples, leve e flexível; 

• Relação de proximidade entre a Administração e a Estrutura; 

• Acentuada orientação para projetos e resultados concretos; 

• Custos fixos reduzidos; 

• Quadro de pessoal reduzido (estrutura atualmente composta por 8 colaboradores, reforçada com 

mais 3 estagiários); 

• Recursos humanos qualificados e motivados; 

• Processo de decisão rápido e de elevada qualidade; 

• Recursos próprios centrados e especializados na gestão e coordenação do processo de reabilitação 

urbana da zona de intervenção; 

• Nas áreas que não constituam o "core business" da Empresa, recurso a contratação externa, como 

forma de dispor, a custo variável, da colaboração de profissionais qualificados; 

• Gestão financeira e administrativa rigorosa e transparente, sujeita a eficazes processos de controlo 

interno e externo. 

Nesse sentido, uma das principais preocupações da empresa para o ano de 2015 será gerir de forma 

equilibrada os recursos humanos da empresa, bem como as relações laborais existentes e assegurar a salva

guarda dos postos de trabalho de modo a proporcionar a necessária estabilidade social e profissional aos 

trabalhadores da empresa, condições essenciais para um bom desempenho no trabalho. 

Procurando preservar os postos de trabalho, o que se pretende é estabilizar o quadro de pessoal da 

empresa, de modo a assegurar uma oscilação muito reduzida, correspondendo ao que é espectável nas 

atuais condicionantes financeiras. 

Este modelo de gestão permitirá ainda: 

• Prestar apoio às iniciativas dos particulares, nomeadamente através da promoção de um aten

dimento de proximidade que permitirá em permanência o esclarecimento de dúvidas e a pres

tação de informação sobre as condicionantes e normas aplicáveis aos projetos de arquitetura e 

engenharia; 

• Melhorar a gestão dos apoios e incentivos às ações de reabilitação executadas pelos proprietá

rios e demais titulares de direitos sobre os imóveis; 

• Potenciar a eficiência do estabelecimento de parcerias com entidades públicas e privadas, bem 

como a gestão do património afeto. 
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Desta forma, a Viseu Novo adequou a sua estrutura orgânica e os recursos hU~~S e f~ dis

poníveis, de forma a criar uma capacidade técnica adaptada à natureza e complexidade das operações de 

reabilitação urbana que se propõe desenvolver, dotada de um quadro de recursos humanos que satisfaça, 

total ou parcialmente, as diferentes especialidades disciplinares a envolver, assim como os instrumentos 

técnicos fundamentais para a eficácia do modelo de gestão adotado pela SRU. 

A esse respeito considera-se que a Viseu Novo deverá vir a adotar uma estrutura técnica e adminis

trativa que a partir de um tronco comum, irá ser responsável pela coordenação das operações e pela articu

lação com os serviços municipais, garantindo à SRU a necessária capacidade de resposta no domínio da ges

tão urbanística e das opções estratégicas previstas para a ARU. 

Este corpo, cuja consolidação poderá ser gradual e cuja constituição poderá ser variável em função 

da programação prevista para as ações a desenvolver, poderá ter como referência as áreas dos atuais técni

cos que compõem a equipa: 

• Coordenador Técnico (Arquiteto) 

• Três Arquitetos (ligados ao urbanismo, desenho urbano, gestão urbanística, património, reabili

tação do edificado, projeto e obra) 

• Um Engenheiro Civil (infraestruturas, reabilitação do edificado, património, projeto, fiscalização 

e obra) 

• Um Técnico de Comunicação e um Técnico de Marketing 

• Um Economista (coordenador administrativo e financeiro, com responsabilidades na gestão 

financeira e programas de apoio) 

• Um Administrativo (apoio administrativo), 

Esta estrutura base, constitufda por um total variável de 8 a 9 elementos, significará um custo anual 

de cerca de 250.000(, considerando-se igualmente que a equipa poderá ter apoio de serviços técnicos exter

nos contratados por outsourcing, assim como o apoio dos Serviços Técnicos do Município para dar resposta 

em algumas valências para as quais não se justifique a constituição de um corpo técnico próprio e permanen

te. 

A estrutura orgânica atual da Viseu Novo é constituída por 2 departamentos: 

• Administrativo e Financeiro - assegura todo o esforço de gestão da SRU, sendo responsável pelas 

funções de gestão administrativa, economato, arquivo comum e aquisição de serviços. Desenvolve todas as 

tarefas administrativas no que concerne à boa gestão de pessoal (vencimentos, planos de formação, assidui

dade e férias), gestão de tesouraria, receção de documentos e preparação dos meios de pagamento. Execu

ção de recebimentos, controlo dos movimentos bancários, gestão de aplicações de tesouraria, gestão finan

ceira, organização dos documentos de Prestação de Contas e dos Instrumentos de Gestão Previsional. É tam-
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bém o elo de ligação às assessorias contabilísticas, assim como aos serviços externos de medicina, higiene e 

segurança no trabalho e de limpeza. 

Faz parte deste Departamento, um Economista, um Técnico Superior de Marketing, um Técnico Superior de 

Comunicação e um Assistente Técnico . 

• Técnico e de Planeamento e Gestão Urbana - desenvolvimento interno e acompanhamento exter

no de projetos, coordenação e orientação técnica, preparação e lançamento de Concursos, apreciação das 

propostas, consignação e fiscalização das obras, gestão técnica e acompanhamento das obras. 

Deste Departamento, fazem parte três Arquitetos e um Engenheiro Civil. 

6. PROJEÇÕES ECONÓMICO - FINANCEIRAS 

6.1. PRESSUPOSTOS GERAIS 

Na elaboração do presente orçamento teve-se em consideração a conjuntura atual de recuperação 

da economia portuguesa, quer ao nível do setor autárquico, empresarial, quer ao nível das famílias. 

Assim, foi desenvolvido um esforço no sentido de adequar os custos da Viseu Novo SRU face à con

juntura existente. 

De referir que a projeção da atividade da empresa para 2015, resulta de um ajustamento do históri

co disponível no terceiro trimestre de 2014, nomeadamente ao nível dos custos de exploração. 

Neste sentido, foi elaborada uma previsão o mais rigorosa possível em relação aos custos que a Viseu 

Novo SRU poderá assumir em 2015. 

Os pressupostos gerais que serviram de base à elaboração da previsão da situação económica -

financeira para 2015 resumem-se nos quadros anexos. Teremos no entanto, que referir o seguinte: 

- A informação mais atualizada de base aos cálculos previsionais reporta-se ao mês de Setembro de 

2014, e refere-se na sua maioria ao balancete contabilístico da empresa no mesmo mês; 

- Todos os gastos e rendimentos de exploração previsionais que se projetaram foram calculados a 

preços correntes; 

- A evolução projetada dos gastos e rendimentos para o período em apreço assentou numa cuidado

sa análise das contas da empresa nestes seus 8 anos de atividade, e teve em conta a comparação com o 

perlodo homólogo do ano anterior; 

- Os prazos médios de recebimentos e pagamentos foram fi xados com base na observação dos mes

mos em períodos anteriores, constituindo um dos objetivos da Empresa não ultrapassar os 30 dias relativa

mente ao prazo médio de pagamentos, sendo este um objetivo central na elaboração da estratégia de finan-

ciamento; 
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sociais, os valores apurados refletem (quando aplicável a partir de determinados patamares) as medidas 

preconizadas no Orçamento de Estado para o ano de 2015; 

- Os documentos relevantes para efeitos de análise previsional (orçamental e económica) foram os 

instrumentos de gestão previsional de exercícios transatos e Relatórios trimestrais de execução orça mental; 

- Análise dos Contratos-Programa existentes e aprovados; 

- Os concursos públicos existentes à data do presente relatório; 

- Princípios contabilísticos, com especial atenção ao princípio da especialização dos exercícios, pru-

dência e consistência; 

- Análise dos principais gastos e rendimentos/ despesas e receitas Incorridas e a incorrer no 42 tri

mestre de 2014, a qual implicou os seguintes procedimentos substantivos e de controlo interno: 

• Levantamento junto dos serviços administrativos de documentos já recebidos e aprovados 

pela administração (documentação proveniente do exterior) para pagamento; 

• Verificação da documentação interna, materializada através do programa de fatura

ção/liquidação relativa a rendas emitidas e recebimentos efetivos; 

• Controlo dos ficheiros informáticos e verificação da integração automática com a contabili

dade. 

O orçamento para 2015 reflete os grandes objetivos a alcançar no Plano de Atividades, constando 

nos quadros anexos todos os documentos de gestão previsional exigidos na atual legislação. 

Os quadros anexos refletem os planos para o próximo ano, deles fazendo parte os orçamentos de 

exploração, balanços, fluxos monetários e de investimento. 

6.2. PLANO DE INVESTIMENTOS 

No plano dos Investimentos e com base no conhecimento que se detém do mercado, foram adota

dos critérios de prudência e efetuadas estimativas para os montantes dos investimentos a realizar, tendo por 

base a caracterização possível nesta fase. 

No presente plano salientam-se os gastos com equipamento administrativo, que se prevê serem de 

reduzida para além deste gasto prevê-se ainda uma verba para realizar custos de investimento que incidirão 

sobre a aquisição de software para apoio na elaboração de algum procedimento mais específico de acordo 

com o desenrolar dos projetos. 

6.3. ORÇAMENTO ANUAL DE EXPLORAÇÃO 

No orçamento anual de exploração analisa-se mais detalhadamente as rúbricas que constituem o 

orçamento de exploração para 2015. 
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Gastos da Estrutura administrativa: ~ ~ / 

Os gastos de estrutura aqui apresentados referem-se aos gastos estritamente nece~~rosse
cução da atividade da Viseu Novo e são diretamente imputáveis à estrutura administrativa, às amortizações 

• 

anuais do imobilizado e aos impostos diretos. 

Fornecimentos e Serviços Externos: Elabora-se uma análise das rubricas mais relevantes: 

1. Subcontratos: todos os gastos inerentes às obras e projetos de edifícios de propriedade municipal 

abrangidos pelos Contratos-Programa estabelecidos entre a Viseu Novo e o Município de Viseu, elabo

rados de acordo com a Lei 50/2012. O valor calculado é de 1.765. 783,24€. 

2. Seguros: seguros de imóveis da Viseu Novo SRU e equipamentos afetos à atividade da empresa; 

3. Trabalhos especializados: Custos com trabalhos especializados para o ano de 2015, prevendo-se 

canalizar uma verba para despesas com a manutenção da plataforma eletrónica de contratação pública, 

pagamento de serviços de contabilidade, prestação de serviços do técnico oficial de contas, contrato 

anual de assistência técnica ao programa de faturação, assistência técnica informática e avença da 

assessoria jurídica. 

4. Gastos com Material de Escritório: os necessários ao normal decurso da atividade. 

5. Gastos com Publicidade: Prevê-se nesta rúbrica a produção de documentos de caráter informativo 

com vista a promover a atividade desenvolvida pela Viseu Novo quer de âmbito cultural, quer da evolu

ção da sua atividade ao longo do ano de 2015 (designadamente Newsletters); 

6. Gastos com contencioso e Notariado: Para o ano de 2015, prevê-se gastar uma verba com a Conser

vatória do Registo Comercial e Notários e Conservatória de Registo Predial, decorrente da necessidade 

de alteração dos Estatutos, bem como da realização de novas escrituras. 

7. Encargos Bancários: prevê-se aquisição de livros de cheques, bem como o custo com a manutenção 

e gestão de Contas. 

8. Imposto Indiretos (IMI) Para o ano de 2015, prevê se uma verba para contemplar despesas com 

impostos, nomeadamente pagamento de IMI, referente ao ano de 2014. 

9. Depreciações 

Depreciação do ativo fixo tanglvel e do ativo Intangível, de acordo com as taxas legais em vigor. 

Gastos com pessoa l: 

1. Remuneração do pessoal: remuneração de 8 funcionários, 3 estagiários e um administrador; 

2. Encargos sociais : encargos calculados de acordo com os descontos legais e aplicáveis; 

3. Outros Gastos com pessoal: seguro de acidentes de trabalho, medicina no trabalho e formação. 
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critério a imputação dos gastos diretos dos Técnicos da SRU afetos a cada um dos projetos. 

Em 2015, os projetos com maior impacto ao nível de gastos serão as obras de requalificação dos edi

fícios incluídos no programa "Reabilitar para Arrendar" (Rua Direita 275, Rua Direita 285-287, Travessa das 

Escadinhas da Sé, Casa da Calçada e Rua Direita 91-97). Todos os projetos serão considerados na repartição 

de gastos de estrutura, uma vez que em todos os processos se verifica uma grande intervenção da mão-de

obra da Viseu Novo, na elaboração, desenvolvimento e controlo dos mesmos. 

Rendimentos para 2015 

Estima-se que para o ano de 2015, a empresa obtenha um valor de rendimentos na ordem dos 

1.990.551,21(. Deste montante, 95 % refere-se a Prestações de Serviços pela empresa. 

Estas prestações de serviços são objeto de diferentes Contratos-Programa, pelo que os gastos serão 

comparticipados pela CMV, o que poderá ser observado no mapa dos rendimentos. Algumas das obras serão 

financiadas pelo Programa Reabilitar para Arrendar. 

Prestação de Serviços: 

De acordo com o Regime Jurldico do Sector Empresoriol Locol, a Viseu Novo executa atividades de 

renovação e reabilitação urbana, podendo o financiamento de algumas das suas atividades de gestão e fisca

lização urbanística ser efetuada através da celebração de Contratos-Programa. Assim, e cumprindo o dispos

to nos Estatutos da empresa, todos os Contratos-Programa referentes a edifícios municipais estão aprovados 

e assinados, e são elaborados com a finalidade de conceder à Viseu Novo SRU os meios financeiros necessá

rios ao desenvolvimento das suas atividades de gestão e fiscalização em imóveis de propriedade municipal e 

espaço público. 

Prestações de serviços - Reabilitação de Edifícios Municipais! Os valores previstos para a reabilita

ção dos edifícios municipais e espaços públicos localizados na área de intervenção da SRU rondam os 

1.763.983,24(. Estes trabalhos são objeto de diferentes Contratos-Programa, pelo que os gastos serão 

obviamente comparticipados pela CMV, o que poderá ser observado no mapa dos rendimentos. 

Variações nos Inventários da produção: refletem os produtos e trabalhos em cursos no que concer

ne às obras nos imóveis da Viseu Novo (Rua Escura 11, Calçada da Vigia e Rua Direita 91-97). 

Juros e rendimentos similares obtidos 

Juros obtidos com aplicações de tesouraria, tendo em conta que será encontrada uma forma de ren

tabilizar a quantidade de disponibilidade possível no ano de 2015, sempre na ótica de aplicação sem riscos . 
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Rendas: o valor desta rúbrica reflete o valor das rendas recebidas pelo arrendamento dos imóveis da 

Viseu Novo, ao nível do comércio, habitação e outros. 

Empréstimos 

A Viseu Novo solicitou em 2012 ao IHRU IP a concessão de um empréstimo para financiamento da 

empreitada de reabilitação dos edifícios situados na Calçada da Vigia, propriedade da SRU . 

Foi considerado para este orçamento um contrato de financiamento, para um valor que rondava os 

300.000,00€ a amortizar num prazo de 60 meses, com uma taxa de juro indexada à Euribor a 6 meses 

(1.307%), acrescida de um spread de 2.10%, do qual falta amortizar 49.023,20€. 

No ano de 2014, com a aprovação da candidatura ao programa "Reabilitar para Arrendar", formali 

zou-se um novo empréstimo junto do IHRU, com vista a financiar a reabilitação do imóvel sito à Rua Direita 

nº 91-97. Este financiamento é de 202.716,00€, nas seguintes condições: 

• Prazo total de 30 anos 

• Data Limite de Utilização do empréstimo: 15-12-2015 

• Data limite da concretização das intervenções: doze meses posteriores à data limite de utilização 

do empréstimo; 

• Período de carência do capital: 10 anos; 

• Amortização: 20 prestações constantes, anuais e consecutivas; 

• Taxa de Juro: Euribor a 3 meses, mais margem a definir pelo BEl, acrescido de um spread de 1,70; 

• Vencimento de juros trimestrais: 15 de março, 15 de junho, 15 setembro e 15 Dezembro. 

Prevê-se para 2015 que sejam pedidos, em dois momentos distintos (Março e Dezembro), os desem

bolsos no valor de aproximadamente 101.358,00€. 

Imparidades 

Não se encontram registadas quaisquer Imparidades para o imóvel da Calçada da vigia, uma vez que 

o mercado Imobiliário se encontra estável e se prevê uma variação da inflação nula. Desta forma, conside

rou-se que o valor do imóvel permanece inalterado, sendo o mesmo reavaliado de dois em dois anos. 

Em relação ao imóvel da Rua Direita 91-97, o mesmo será reabilitado durante o ano de 2015, pelo 

que somente em 2016 será objeto de avaliação patrimonial (após a conclusão das obras) e só nessa altura 

será colocado no mercado de arrendamento. 

Orçamento de Tesouraria 

Ver mapa 4) em anexo. 

A elaboração dos documentos previsionais teve por base os dados históricos relativos aos exercícios 

anteriores e a perspetiva de evolução ao longo dos exercícios com base na análise de tendências. 
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• Na elaboração dos quadros previsionais, considerou-se um horizonte de um ano. j --? _________ 
• Fornecimentos e serviços externos; atualização dos saldos com base em Setembro de 2014. 

• Com a assinatura de Contratos-Programa com o Município, considerou-se que os gastos gerais de 

funcionamento que a sociedade terá durante o desenvolvimento das diversas obras municipais, 

serão imputados proporcionalmente às diversas fases das obras ao Município. 

• Considerou-se o quadro de pessoal estabilizado a partir de Novembro 2012; 

• Considerou-se que o prazo médio de pagamentos aos fornecedores da empresa é de 30 dias. No 

caso dos projetos citados, considerou-se que o prazo de pagamentos aos diversos fornecedores das 

obras é também de 30 dias. Considerou-se também que o prazo médio de recebimentos dos finan

ciadores da empresa é de 30 dias, do que resulta um esforço de tesouraria da empresa. 

7_ MEDIDAS DE CONTENÇÃO DE CUSTOS E DE AUMENTO DE RENDIMENTOS 

A proposta do orçamento para 2015 inclui um ajustamento ainda mais ambicioso no que toca a gas

tos em bens e serviços. Percebe-se que o novo Orçamento de Estado para o próximo ano, pretende dar 

seguimento aos esforços exigidos quer ao setor privado, quer ao setor público. 

Os objetivos que a Viseu Novo se propõe para 2015 e que considera essenciais e estruturantes para o 

desenvolvimento, são em matéria de melhorar os procedimentos de aquisição de bens e serviços, numa 

perspetiva de otimização de recursos, quer físicos, quer humanos. 

Assim, os objetivos pretendidos colocam a tónica no planeamento anual de aquisição de bens e ser

viços e respetivo acompanhamento e controlo de execução, destacando-se as seguintes atividades: 

• Desenvolver, gerir e executar os procedimentos de aquisição de bens e serviços, consultando 

regularmente o mercado por forma a baixar os custos dos fornecimentos e serviços externos; 

• Definir a estratégia e políticas de contenção a adotar em matéria de compra, armazenamento, 

existências, inventariação e execução das mesmas. 

• Promover a formalização de contratos referentes às aquisições de bens e de serviços, acompa

nhar e fiscalizar a sua execução. 

• Promover e assegurar a avaliação de fornecedores, mantendo a qualificação inerente na base 

de dados de fornecedores. 

Apesar da política de contenção de custos que tem orientado a atividade da empresa ao longo dos 

últimos anos, o plano apresentado procurou ser ambicioso e manter o investimento na formação profissional 

e na qualificação curricular dos seus quadros, sempre com o intuito de manter os trabalhadores motivados 

no desempenho das suas funções, conferindo-lhes competências orientadas às necessidades das suas tarefas 

e aos seus interesses pessoais. 
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Em 2015, a SRU procurará manter os custos suportados em 2014, de modo a onerar~ 

velo orçamento da empresa com a aposta na formação, procurando recorrer preferencialmente a recursos 

internos. 

Os colaboradores da Viseu Novo são motivados a desenvolverem todos os esforços e a concentra

rem-se na prestação de um serviço de excelência com meios cada vez mais escassos. 

Para 2015, a SRU continuará a ter que desenvolver esforços, reorganizando os recursos humanos da 

empresa com base em metodologias de trabalho mais adequadas e em instrumentos de trabalho mais atuais 

e modernos, que viabilizem uma resposta mais célere aos pedidos apresentados à empresa, procurando 

reduzir custos com equipamentos que cada vez mais são partilhados. 

A gestão da Viseu Novo, será assim orientada por uma forte contenção de todos os custos, sendo de 

salientar nomeadamente o seguinte: 

• Não foram consideradas despesas com "representação", segurança, e senhas de presença para os 

órgãos sociais; 

• Foi implementada uma política de recrutamento muito restritiva; 

• Toda a atividade da empresa foi desenvolvida por uma pequena equipa (atualmente com 8 colabo

radores e três estagiários); 

• Foram sempre aproveitadas sinergias com o Municfpio, recorrendo, sempre que possível, a serviços 

e recursos existentes no Município, nomeadamente, nas áreas de prestação de serviços (Brigadas de 

carpinteiros, serralheiros, etc), evitando-se recorrer à prestação de serviços externos e fomentando 

o espirito de equipa e colaboração entre os serviços. 

• O Conselho de Administração, nos termos dos Estatutos da Empresa, é composto por três elemen

tos, sendo apenas um remunerado. 

A prossecução das orientações estratégicas traçadas pela empresa para 2015 só será possível por

que, em conjunto, os recursos humanos da empresa estão em condições de cumprir metas, atingir objetivos, 

desenvolver competências e as relações interpessoais entre todos os níveis hierárquicos serão reforçadas e 

consolidadas, respeitando sempre a diversidade que cada colaborador representa. 

Com este enquadramento, a SRU continuará a desenvolver todos os esforços para aumentar a sua 

eficiência, procurando e estudando possibilidades de reduzir os seus custos sem comprometer a qualidade 

dos serviços prestados. 

Como se verifica no orçamento apresentado para 2015, a requalificação urbana do Centro Histórico 

de Viseu é um objetivo público, que o Município pretende prosseguir através de uma adequada política de 

ordenamento do território, e para o qual a Viseu Novo se constitui como o seu instrumento de ação privile

giado. 
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Não obstante esta tutela ser do interesse público, é sobre os proprietários que impera a obrigação 

de promover a reabilitação dos Imóveis. Nessa medida, parece natural que este desejo seja conseguido atra

vés da conjugação de ações entre entidades públicas e privadas. 

Finalmente, parece ser inquestionável que promover a reabilitação urbana é, em certa perspetiva, 

apoiar o setor de pequenas e médias empresas, fazer chegar apoios à economia local, fomentar o emprego e 

o empreendedorismo e dinamizar de uma forma geral todo o tecido económico da região. 

Viseu, Outubro de 2014 

O Conselho de Administração 

António Joaquim Almeida Henriques 

~~~ 
Jo ge Amóvel do Silva Quintela 

Fe \ ondo Neves Marques 
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QUADROS E MAPAS PREVISIONAIS 

VISEU NOVO - SRU, SA I Casa do Miradouro I Largo António José Pereira 3500 - 080 VISE U I Telefonei Fax: 232 448 098 
N° MatriculaI NIPC 507.406.672 



~-,-~;;;;;c Orçamento de Tesouraria - Exercício 2015 
J aMIn> ,,·~V~1"f ro M,,,,, A bril Ma JUDbo JuLho 1\1:0'<10 Srttmb .... Oulubrn :"oI"'"i:mbro lIlOZl'mbru 'fola l 

I R~bimcnID~ 

1,1 RttebimenlO! do EJtn:icio Anlerio r 78.855.98 78.855.98 

1.2 Produl0~ ACBbmlos 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 

13 EmpreiCld:l (ConlT:lID Pmç:1I1ll1) 102.649.76 117.7:!:!.8S 124.281.67 157.305,0 1 147.030.2 1 169.797.37 127.031.67 223.::19,44 162.953.3& 174.822.7\ 243.561.70 1.750.441,75 

I ,' RendimenlO!l Suplcmcnllu"cs 545.22 S4S.~ 4295,!:! 545.21 S4S.22 4.295.22 54S.22 545.22 545.22 545.22 545.12 5A5.22 14.042.64 

1.5 Adimumcnlo por cnnb de Vcnd:ts 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O,OfJ 0,00 0,00 0,00 

1,6 SulKidiu. 0.00 

1.6.1 QREN IGARU 1.644,1:2 1.644,82 ],6-U,82 1.6++.82 1.~.S2 1.644.1\2 1.644,1\2 1.644,82 0,00 0,00 0.00 0.00 13. 158.55 

1.7. RecebimentO!< de IRe 1.203,s.1 1.203,54
1 

UI. Cobffium de Pn:jlli7-Ol1 116.9 18.68 116.9 18.68 

1.9. Emprcstimo de Tesour:ub 101.35~.oo 10l.35S,OO 202,716,00 

Sub Tot"l 81.046.02 IOJ.839.80 123.662.118 227.829.71 159,495.05 269.888.92 171.987.4 1 130.425.25 223.824.66 163.4911.60 175.367.93 345.470.92 2.177.337.14 

1.9. Juros OblÍ<l&.l 0,00 0.00 1.61lS.11 1.68S.11 0,00 1.6lIS.71 Uí85.71 0,00 I.MIS.7 1 1.685.71 0.00 1.6115.1 1 11.799.97 

Sub Tot,,1 0.00 0,00 1.685.71 1.685.71 0.00 1.685.71 1.685.71 0.00 1.(,85.71 1.(,1\5.11 0.00 I.6R5.71 11.799.117 

Tot,,1 do~ R«~blmenlo~ 111.046.02 104.839,80 125.3411,511 229.515.42 151l.41l5,OS 271.514.63 173.673.12 130.42S.25 225.510.37 165.1 114,31 175~'67,93 347.156.63 2.189.137.11 

, ra~amen'o, 

2.1. P:'b':lmcnto~ do Ex~rcicio Anl~rior 81.566.02 81 .566.02 

" Fornecimentos c Serv. Externos 92.518.11 106.9·n,OO 11 6.051..22 144.1 68.06 141 .860.18 191.864.73 162.624.16 240.44 1.58 161.726.83 160.194.114 234.541,.10 1.752.934.12-

2.3. I':r.g3menl0ll 30 Esrndo 15.030,29 16.741.77 9.7S9,23 8.603.23 23.259.88 8.603.23 8.316.11 25.318.28 1.742.05 1.742,05 29.003.85 7.142.0S 167.928.08 

2.4. 1'3&3mentM:IoO l'cuo:.1 14.228,27 13.308.02 lJ.308.02 13.708.02 13.308.02 12.650.34 13.050.34 11.428.9 1 11.4211.9 1 13.1S7.38 11.428.91 11.428.91 152.434.05 

2.5. Outros G:..sIO$ 0.00 0,110 0,00 650.00 0.00 0,00 0,00 0.00 6S0.00 0,00 0,00 0,00 1.300.00 

2.(;. O. G:.slos c rcrd3 ~ de Fil'l:lnci3mcnlo 0.00 0,110 0,00 0,00 0.00 1.164.37 0.00 0,00 S21 .9() 0.00 0,110 1.164,37 2.8S0,73 

0,00 
Sub Tol:.1 110.824,58 122.513.90 130.010.25 139.012.47 180.735,96 164.278,12 213.231.23 199.431,35 260.7114.53 182.626.26 200.627,60 254.1176,73 2.159.012.99 

2.6. InV1.'nl6rios 

2.6.1 Aqu~~ de lmovcis 0.00 
Sub TII,.1 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 

l n"es'imcnlo~ 0.00 

::.7. Pbno de In,·(:~timcnto~ 0.00 0,00 1.700,00 1.000.00 0.00 500.00 1.000.00 0.00 500.00 0.00 0,00 SOO,OO 5.200.00 

0,00 

::.8. Emprklimo~ 0,00 

i\mol1i7.:lç!o de F.mp~timo~ 0.00 
0,00 

SUB TO/31 0,00 0.00 1.700.00 1.0011.00 0,00 500,00 1.000,00 0,00 500,110 0,00 0.00 500,01) 5.200,00 

TOI'l1 do~ PQl:llmento, 11 0.824.58 122.573,90 131.7 10,25 1'10.012,47 18n.735.96 1&:1.778.12 21'1.231.23 199.·m.35 261.284,53 182.626,26 200.6::7.60 255.376,13 2.1&:1.212,'>9 

, S;lldn Iniciai d(' Tunurnri" 45 1.310.28 45 1.31 0,21\ ~ 
5 Saldo de 'fUIIUMlrill ~2'.nIlS6 - 11.734,10 -'.361.66 89.502.,95 _2 t.240,92 106.1<)6,51 -40.5SII, 11 -69.006,10 -35.n4.11 - 11.441 ,'5 -25.25',611 91.779.90 476.234.40 

• Acumulados 421.53 1.72 403.797,62 397.435.96 48ó.938,1I1 465.6on.99 572.494.50 531.936.311 462.930.29 427. 156.12 4011.114,111 384.4S4,S0 476.234.40 
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BALAL~ÇO PREVISIONAL Ei\l31-12-20IS 

RUBRICAS ~OTAS 2015 

ACTlVO 

Al:tlvo Não Corrente: 
Activo Fixos Tangiveis 

6.746,64 E 

Propriedadl:s de investimento 
563.464,81 E 

Goodwill 
0,00 E 

Activos Intangiveis 
0,00 E 

Al:tivos Bio1ogkos 
0,00 E 

Participações Finanl:eiras - Método Equiv. Patrimonial 0,00 E 

Participações Fianl:eiras - Outros M~todos 0,00 E 

Al:cinol1istas/Sócios 
0,00 E 

Qutrou Activos Financeiros O,OO€ 

Aclivos por impostos diferidos 
000 € 

570.211 45 E 

Acllvo Corrent~: 
Inventários 

€ 

Aclivos Biol6gkos 
O,OOE 

Clientes 
292 .220,05 E 

Adiantamento a fornecedores 
0,00 E 

Estado e Outros Entes Publicas 
10.456,54 E 

Accinonis tas/Sóci os 
0,00 E 

Outras Contas a Receber 
73.204,44 E 

Diferimentos 
291,80 E 

Al:livos financeiros detidos para negociação 
0,00 E 

Outros Activos financeiros 
0,00 E 

Activos não correntes detidos para venda 
O,OO€ 

Caixa c Depositas bancários 
476.2]440 E 
852.407 2J E 

Total do I1clh'o 1.422.61868 E 

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO 

Capital p róprlo 
Capital Realizado 

1.000.000,00 E 

AcçOes (quotas) próprias 
0,00 E 

Outros instrumentos capital próprio 0,00 E 

Premias de emissão 0,00 E 

Reservas Legais 
0,00 E 

Outras Reservas 
0,00 E 

Resultados Transitados 
-273.4]8,05 € 

Ajustamentos em activos financeiros 0,00 E 

Excedentes de revalorização 0,00 E 

Outras variações no cap ital próprio 
579 22 E 

727.141 ,17 E 

Resultado Liquido do Periodo 
-] 1.654,03 E 

Interesses minoritários 
OOOE 

Tolal do Capital Próprio 695.487 14 € 

PASSIVO 
Passivo nAo Corrente 

Provisões 
0,00 E 

Financiamentos obtidos 
202.716,00 E 

Responsabilidades por beneficios pós-emprego 0,00 E 

Passivos por impostos diferidos 0,00 E 

Outras contas a pagar 
OOOE 

202 .71600 E 

Passivo Corrente 
Fornecedores 

422.326,91 € 

Adiantamento de clientes 0,00 E 

Estado e outros entes publicos 20.931,95 E 

Accinonistas/Sócios 
0,00 E 

Financiamentos Obtidos 
52.439,]0 E 

Outras Contas a Pagar 
28.717,38 E 

Passivos financeiros detidos para negociação 
0,00 E 

Outros Passivos financeiros 
0,00 E 

Direrimentos 
0,00 € 

Passivos não correntes detidos para venda 
0,00 E 

524.4l5 54 € 
Tolal do Passh'o 727.131 ,54 E 

Total do Canltal Próprio e do Passh'o 1.422.618,68 € 

Técnico Oficial de Contas 
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS PREVISIONAL 

DATAS 
RENDL' IENTOS E GASTOS NOTAS 

1015 

Vendas e serviços prestados 1.990.551,2 J € 

Subsidias à exploração 13.158,55 € 

GanhoslPtrdas imputados de subsidiarias, assoe. e empreendo ConjullIos O,OO€ 

Variação nos inveslários da produção 236.614,63 € 

Trabahos para a própria entidade 0,00 € 

Custo das mercadorias vendidas e das matirias consumidas 0,00 E 

Fornecimento e serviços externos -2.039.017,47 f 

Gastos com o pessoal -250.792,79 € 

únparidades de inventários (perd as/reversões) 0,00 E 

lmparidades de dividas a receber (perd as/reversões) 0,00 E 

Provislks (aumentos/reduções) O,OO€ 

lmparidades de ac tivos nào deprcciáveis/amorti2aávcis (perdas/reversões) O,OO€ 

AumentosfReduções de juslo valor 0,00 E 

Outros rendimentos e ganhos 14.042,64 € 

Outros gastos e perdas -1.300,00 € 

Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e Impostos -36.743 23 f 

Gastos/reversões de depreciaçâo e de amonização -3 .860,0-1 € 

Imparidade: de Aclivos depreciáveis /amortizáveis (perdas/reversões) 0,00 € 

Resultado Operacional (antes de gastos d e financiamento e Impostos) -40.603,27 € 

Juros e rendimentos similares obtidos 11.799,97 € 

Juros e gastos similares suponados -2.850,73 f 

Resu llado Antes de Impostos -3 1.654,03 f 

Imposto sobre: o rendimento do periodo 

Resullado L iq uido do Perlodo -31.654,03 € 

Hcnico Oficial de Contas 

/4,1, fI'=-./) __ a, /, 
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PLANO DE INVESTIMENTOS 2015 

"""''''' Jane!rtl Fevereiro >.I,,,,,, Abri' M'. Junho Julho 

HIV<Iw!Imo Scflwllrft 1.200.DO€ 1.ODO.00€ 1.000.DOE 

OMI ..... "rnPf ........... "".., , soo.OO€ 

""AL , , OI. , 'M. 1.000 00< "" ""M '_00 

. . . - . ~ ._~ .. 36 - Existências 2015 

""""çO' Janeiro FOY&rolro M .. ", Abril Molo Junho Julho 

c"" ....... ,· ..... 
"""l!lK:UIVoll 

A ... o....t.O' ..(15 

Sub TOIa I 0.00 E O,DOE O,OOE O.DOE 0,00 E O.DOE 0.00 E 

Adiantamento por Conta de Vendas 

"""""" """"'" """'lO Mo"" Abri Mo. Jooho J"ho 

Ru:. El:CUr.3 " , ... 
C:.lçacb d3 Vlgb 

RU3 0 Irelt:"l 91·97 

S\ll:ITotnl 0.00 E 0.00 E 0.00 E 0.00 [ 0.00 E 0.00 E 0.00 E 

Ago,~ Sctombro """"lO 
"".o,,, 

'00 "'" , '00' 

Agosto Sotembro Outubro 

O,OOE O,DOE OmE 

- S.""",,, """''''' 

O,ODE 0.00 E 0.00 E 

Novembro 

, 

Novembro 

0,00 E 

""'~"" 

O.OOE 

Dezembro 
TOTAL 

3.200.00 € 

SOO.ooE 2.000.00 E 

"".., , ' .... 00' 

Oozombro TOTAL 

- , 
- , 
. , 

O.DOE: 0.00 1':: 

eomm,,,, TOTAL 

, 
. , 

I' 

O.OO€ o.ooe 

~~ \ 



~"'''~.?fo-.:v1 RENDIMENTOS 

Janeiro f'tvurlro MII'cn Ahril MIII!> Junhn .Iulhn Al!fI.,n S~I~mhm OUlubro Nnvembm Del~mhrfl TIlI"1 

VClUb1 

" ProdulM Acl.~ e intenn!dio~ , , , , , , , , , 
'otal , , , , , , , , , , , , , 

In I_d'''''''' 
RUJ do Coml'rt:lo 110 6 .000.00 E , , , , , , , , , , , 6.000.00f 

Ru.1 do Com&do 94- HO'll el . , , , , , , , · , 
RU:I DlreitJ 285-287 4,424 .75 € 15.112.48E 35M9.93 E 32.al4.n€ 15.86B.69E 9.250.86 E 11.245 ,92€ 40.5D6.n€ 25,676.16E 6.147.23 E 16.611.29E 44.449.48 € 265.!561.18€ 

TrJvesS'l e~o:;Idlnh"s dJ 51' 33.36S.11€ 20.992.5S€ 13.130.9DE II .SII ,56E 1',352.19€ 22.BOS.82E 1 2.721,o~ E 12-'108,00 E 1 .o21,SaE 52.D44, 1I7€ 36.84S.33€ 600.00 E 234999.S3€ 

RUJ Olrel13 275 14.836.63 E IS.608.80E 18.835.20 E 23.747.44 E 24 .68S.51 E 22.131 ,45 E 35.391.45 E 30.8S1.4SE 24.244.55 E 34.689.05 E 40.81'.87E 30.322.39 E 314.255.19 € 

MJnllfencao don t!<Iificio~ 11~ :!.IXlO.OO€ , , , , , · , , , , 2.000.00 E 

~mento dJ CôI..., do Mlr.1douro , 2.204.6O€ , , , , , , 2.204.60 € , , 4 .409.20€ 

Rcdcwl-fI , · , , , , , , , 3 .163.oo€ , , , 3.1S3.oo€ 

51110,1",10:;1 e Publldd"de , 10.000.001<. , , 10.000.00 E , , · , 10.000.00 E , , 3O.ooo.00( 

CaS'l da CaIÇlda 13.800.00E 13.331.20 E 28.233.53 E 30.451.97 E 111 .600,00 E 36-166.03€ 19.100.00 E 30.100.00 E 33.100,00 E 13.718.54E 40 .016.oo€ 60.524.97 € 33S.1G8.24 E 

Dellmlta~ da ARU . , · , , , . , , · , . , . , · , · , 
Ant\S3S \n~talaç~s d3 Apro~el 1,500,00€ 3.S00.00E , , 5011.00 E , , 7.000.00 E 13.000.00 E 21l .000.00€ 25.000.00 E 70.500 00 € 

Antigo Orfe50 (RuJ 01""\13.1"1.91.. , 4.500.00 E , , 3.500.00 E , 500.00 € , S.OOO.OOE 11.500.00 € 

M.1null'"nr;;>O dO'> l"dlnc:1o!: (2~ I , , , , , , · , 
Pr.lÇóI 2 de M aio (Concurso dP Idel3~1 , , , 10.000.00 E , , , 5O.000.oo€ , , , , GO.ooo.OOE 

Ru.1Jo~o Mendes , 2.750.00€ 1.200.00€ , , soo.OO€ , 2.000.00€ 50.000.00 E 55.000,OO€ 1114S0.00e: 

RU3 ConeRo M;lrtlns e 50;,. de Cima 3.250.00 € 1.500.00E , , , , , , 5OO.00€ , , , 5.2S0.00E 

IMI2014 , , , , , , , , , , , , 
M3nulenç:ío de espJÇos públiCOS , , , , , , , 
Iniciativas d,,- Anlm3cJo Uman" , , 2.500.00 E , 2 .750.00 E , l.OCO.DOE , , 3.000.00 E 11.250.DO E 

Rf'CU~r.lç30 de J3C:.h.:I~_~ tift lnc romert:1õI1 , , 8.200 .00 E 6200.DOE e .200.DO€ 6.200.00 E , . , , , , 100.ODE 24.900.00 E 

l:Irr.o Antonlo Jose Perelf:l , , , 10.l50.00€ 15.8S0.00E 35.a50.ooE 15.350.00 E 25,350.00 E , , , · , 102.750.00 f 

Edirodo n:. Ru.l do Comerclo/TrvS Oomlnr.on 2S0.00€ , , ? .OOO .oo€ 5.250.00e: . , , 500.00 E , 15.000.00 E 1O.OCO.OOE S3.ooo 00 E 

e:...., d:ls Boc."lS , 3.500.00 E , 3.000.00 E , 3.soe,00 E , · , , , 10.000.00 E 20.000.00 e: 

Centro de Oi,,· EspJCO Convivlo Sen!or CH AntlEo Edific:io da GNF , · , , , 500,00 € 7.400.00 E 15.000.00 E 22.000.00 E 

ESIJclonJmento (RuJ SilV3 GJlo) , I .SOO.oo E , , , , , I.SOO.OOE 

ESIJclonJmento r Ane~O FunlculJr ' , , , , , , , , , 1.000.00 E , , 1 000.00 E 

Est"c:Ion:.mento (e:.plt~o S\l\Ia PerelrJ) , , , 500.00€ , , 15.000.00€ 10 .000.00 € , 2S.500.00€ 

Est:IClonamento (CCAQdemko) , , , . , , , , 5,800.00€ 7.ooo.oo€ 1.000.00E I .ODO.ODE 14.800.00 € 

RU3 Comercio - Di~~u3.or de E~tJclon3mcnto , , , ?1 .DOO .OOe: , , , , , , · , 21.000.00 E 

Residencias para esl\Jdanles , , , , . , , , , , , , \. . , 

vt~ 



Or ~nll" ~o de eventos Scmln.lrlo~ c ConlerenclJ~ , , , , , , , , , , , , , 
Oo~sier de Apoio;lO InVt'Stidor CH , , , , , , , , , , , , , 
Rcestf\ltur~c50 Or "nk..l < < , , , < , , , < < , < 

Prep" r"ç~o de a.1SC - Unesco < < < , < , , , , , , , , 
InteN<!n· Amblent.11! Florel",s n,,~ V"""nd:.S , , , 4.500.00 € , , , , , , , , ,, ~.OO ( 

Estudo inte ",do de AlMd3de economieo1 _ Interelo com 55 , , , , , , , , , , , , , 
CC EcolIlI "cç~o dc rClllt3l1l3Ç:;0 , , , , , , , , , , , , < 

CC Ae:w:It'mlco oxe:lo rNlI311z3clo , , , , , , , , , , , , , 
O.rplT\('nlo 3rtltl 3tillo , , , , , , , , , , , , , 
E nvolv~nl~ lr.r~)3 5 Mlr,uc l , , , , , , , , , , , , , 
Mclhorb d:.s xcsslbllld"dcs , , , , , , , , , , , , , 
Qulos~1K! do Par~ue , , , , , , , , , , , , , 
Uccncl3mt'nlO , , , , , , , , , , , , , 

TOI D 79.426.55 E 94.499.63 € 101.058,46E 134.081 .79E t23 .80699€ 14&.574 16 E 103.808,46 E 200.0!56.22 E 139.130.17 E 151.599.49 € 220.344,49 € 268.996.84 ( 1.763.983.24 E 

Impul :r.ç!in de m!io de Obro t8.880.66 € le .6BO.eSC 16.660.S6E 16.eeO.66 € 16.esO.66c:: 16.eeO.1I6 € ta.aBO.66E 18.aaO.66€ 18.a80.66 € 18.a80.661': l a.esO.88C 18.a80.66€ 228.567.97 I;: 

" V.r1.eoc ll ooo! n .. cnhorin. d. pmdu(i o 

73~ Produtos e 1r:lh:llho~ em C111110 , 
R113 EilCuJ:I 11 25.00 E 2S.OO€ 25.00 E 25.00€ 2S.00€ 25.00€ 25.00€ 25.00€ 2S.00€ 2S.00€ 25.oo€ ".<>" :100 00 , 

Calçada d" Viciol , , , , , , , , < < , , , 
RUI! DiTe",. 9 1-97 7.175.77€ 10.3U.n€ 11.407S4€ 7.524 75 € 16.2tl5 96€ 45.27055€ 59.27592€ 40.052.24 € 2O.40t .1S€ 5.936.67 E 12.103.54€ 631 12€ 236.314.63 € 

Total 7.200 77€ 10.351.12 € 11432.&4 € 7.549.75 € 18.230.96 € -4 5.295.55 € S9.300.92€ 40.077.24 € 2Cl426.15€ 5.963.67€ 12.128..54€ SSS.12€ 23G.61 4.63€ 

7S ulmdioli" I'SI'>In,..clo 

'" Sub.idio<dn E'I1"do! outro. ente, l1blic:o~ 

JEFP 1.644.87:€ 1.644.82€ 1.844.62 € 1.644.62€ 1.644.82€ 1.64482€ 1.644.B2€ 1.644.82E , , , , 13158.55€ 

7S I : RF.N GARU , , , , , , , , , , , , , 
Total 1.644.82€ 1.644.B2€ 1,644,B2€ 1.644 82€ 1.644.82€ 1.644.82 € 1.644.B2€ 1.644 82 € , , , , 13.1se.55€ 

" O UlTo, ",ndim~ nl o~ r ~"nho. 

"" Rend:I!I e O"!ro~ rendimen! O~ 545.22 € 545.22 € 545.22€ 545.22 € 54522€ 54522€ 545.27:€ 545.22€ 545.22€ 545.22€ 545.22€ 545 22€ 8.5J12~€ 

". 0111rM lEFP , 
= Oon:llivm {P:t.lmcinio~\ , , l .150.00 € , , 3.150.00€ , , , , , , 7.500JIO€ 

Tobl 545.22€ 54522 E 4295.22 E 54522 lO "'22' 4.295.22 E 545.22€ 54S.22 € 54522€ 54522€ 545.22€ 545.2H, 14.0112.64 € 

" UnlllI dividi lido. r outmll 

'" iuro~ obtido'! , , 1.685.11 lO 1.685.11 € , 1.685.11 € 1.685.11 € 1.885.11 € 1.885.71 € , 1.685.71 € " .199,91E 

To tlill , , 1.685.71 € 1.685.11 € , 1.685.11 € 1.685.11 € , 1.685.71 € 1.685.11 € , 1.665.71 € 1' .199.97€ 

T .... 86.81T.l5€ 1111.041 .3e€ 120."8.85€ 145.507.29 € 142.227.0; € 10;.495.45 € 166.985. 12 € 242.323,50 € 182.381.25 € ISe.794.09 € 231.018,2.SE :m .B84,49€ 2~". 16,.nO f 

y \ ~ 



~=~""' GASTOS 

Jafll'lro Frvrn-lra ~hro;o Abril Maio Jllnho J ulho Arollo ~Irmb", Oumhro No,'tmb", O"llmlbro T Ou.l 

" 0.00 0,00 

" r"rll.dm.nt~. S .... JI"'.I!JI . ... ~. 

'" Subtcn'",U," SS.704.~~ IOS.12R,/iS 112.7fi1\.JO 141.90S,R4 14{).3 IS,2S 192. 147.01 163.3~(i.(iR 240.410.76 160.433.6~ 1 S7.R40 46 232.750.33 2M.930.lUi 2.1)05.725,47 

c., da v ..... m.30 ::!77.30 277,30 :m.Jo ::77.30 :m.30 '177.30 277.30 277.30 277.30 277.30 ::7730 3.:m60 

R ... 1'.......,. 11 25.00 15,00 25.00 25,00 :5.00 25.00 15.00 25.00 25.00 25.00 15.00 25.00 300.00 

R .... Oitrit>91_?S 7.17577 IO.J26.T.! 1I ,407,fi4 7.52475 16.205.96 45.271155 59.275 92 010.052.24 20.401 15 5 .93&,67 12.103.54 63172 :!J6.J I4.61 

Rua do Comércio 110 6.000,00 0.00 000 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.000,00 

Ru:> do Comércio 94· HO~I(!I 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00 

Ru;! OlreltJ 2BS-287 4.424.75 15. 112,48 3SASS,S3 32.8 14.72 15.S6S.1í9 9.250.86 17.245.92 40,S()("n 25.676. 16 8.14723 111.61].29 44.449.4R 26~.S67.IR 

Tr;I\Ie'l~~ [sc~dlnh~s d3 ~ n3M.17 20.99255 13.13090 II.S11.M 11 .35279 22.605 ~2 12.72 1 09 1 2.~OR.OO 7.021.86 52.Q44.67 36.R45.33 1i00 00 2;\4.99910 

R ..... Dlr"it~ 175 16.636.63 15.60l!.80 16.835.20 23.747.44 24.685.5 1 22.131.45 35.391.45 30.8111.45 ~4.244.S5 34.61''>05 40.~7 1.87 30.3223'1 316.05579 

Mõlnut"n dos I!dlfldos (l Gs I 2.000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00000 

E ui õl!Tll!nto d.l C:lsa do Mlr.ldouro 0.00 2.204./i(] o.no 0.00 000 0.00 0.00 0.00 2.2f1.l.t".O 000 0.00 0.00 4 .409 ~O 

R"dI!wi·fi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.ln.no 0.00 0.00 0.00 3.183.00 

Sln:ll"tb" Publlcldõlde 0.00 10.000.00 0.00 0.00 0.00 10.000.00 0.00 0.00 0.00 10.00000 0.00 0.00 30.00000 

C:I~n d~ C:l1 ~d3 13.1'00.00 13.331.20 21'.233.53 30.457.97 1(;.600.00 3('.786.03 19.100.00 30.100.00 33. 100.00 13.7 185 .. 40.0 16.00 6052497 335.76tt.24 

DellmltJ 50 dOI ARU 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Anti :lS Inst31:1CÕ1!s d.l A )r~el 1.S00.00 3.500.00 n.oo 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 7.00n.00 13.000.00 20.000.00 25.000.00 7O.SOO.00 

Anli~o Qrl,,3Q Rl"I Dlrell:\ 1491 0.00 4.500.00 0.00 0.00 3.500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 '>.000.00 17500 00 

M:\nutl!nÇilo do~ lM:Iifldos 2~s I 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

IPr.Iç;I2 de M:l1o (Concurso de ldelJs) 0.00 0,00 0.00 10.000.00 0.00 0.00 0.00 50.000.00 0.00 000 0.00 0.00 60.000.00 

RU3 Jo~o Mendes 0.00 2.750.00 1.200.00 0.00 000 0.00 500.00 0.00 0.00 2.000.00 50.000.00 55.000.00 111.450.00 

Ru:! Cone o Mõlrtlns e Soõlf de Clmn 3.250.00 1.S00.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00 500.00 000 0.00 0.00 5.25000 

IMI2014 0.00 000 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 000 0.00 

M;>nutencão de e'l os ' bllc:os 0.00 000 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00 

l nlclJt~ de An\m3Lk Urb3",", 0.00 0.00 0.00 2.500.00 0.00 2.750.00 0.00 3.000.00 0.00 0.00 0.00 3.000.00 1I.2S0 00 

RccuPllr:lçáa de r3ch: .. b~ mtin~ eornerci31 0.00 000 6.200.00 6.200.00 6.200.00 6.200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 2 ..... !lOO 00 

l.:Irr.o Antonio JOS(' Pe~ir.l 0.00 0.00 0.00 10.3S0.00 IH500D 35.850.00 15.350.00 25.350.00 0.00 000 0.00 000 IOZ.7S0.00 

Edlf,c1o n3 RU3 do Comerclo/TrvS Domlnp:os 250.00 0.00 0.00 2.000.00 5.250.00 0.00 0.00 0.00 500.00 000 15.000.00 30.000.00 53.000.00 

ClSJ dJ~ Boc.õl~ 0.00 3.500.00 000 0.00 3.00000 0.00 3.500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.onn.OO 20.000.00 
entro .., li. ' $pJ,O onv,v,o en,or n '1:0 "CIO 3 

GN' 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 7.400.00 15.000.00 0.00 0.00 0.00 ~~.900.00 

Estadon~mentolRua Silva G~10 0.00 1.500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.500.00 \ 
[st",IOI\.1mento Anexo Funicular 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.000 00 000 0.00 1.00000 ' 

Estxion:lmento.lC:lpit50 SllvJ Perelr:ll 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00 15_000.00 10.000.00 0.00 0.00 2S.5oooo· 

Est~ciOn:lm~ nto [CC Ac.õldcmlcol 0.00 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.~OO.00 7.00000 1.000.00 1.000.00 l'UtOOOO 

ifu,),1 Comercio· OIS~UJsor de Estacionamento 0.00 000 0.00 0.00 2 1.00000 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 000 21.000 00 
~ 



Residencias ra estudantes 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000 

O :.n]z:.r."io de <:venl OS Semln:.nos e ConrerenclOlS 0.00 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Oossler de A 0:'0 I nve~l ldor CH 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Reestrutur" ~o Or 3nlc~ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00 

Pre :.r:. :lo de B:.se· Unesco 0.00 0.00 n.nn 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Intl'rvl'nr.3o Amblentil ll Florelr.ls n<tS V:'r.lnd"s 0.00 0.00 n.nn 4.500 no 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000 4.500.no 

Estudo Inle r.ldo de Allvld.lde «onomJe;!o 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 0.00 0.00 

CC Ecovll "c!Io de ,!!ViI:.I;: ·0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

CC Aademlco ac!!o revll:.llt;1c~o 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Or :.mento :.rtlel 31NO 0.00 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 000 000 

Envolvente lr:re lJ S Mlr.uel 0.00 000 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

MclMlrla d"s i>C~lbll\d:.des 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 000 0.00 

Quiosque do P:.rQul! 0.00 0.00 0.00 000 000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

UccnclOlmcnto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

i!: SERVIço ESPECIALIZADO 0.00 

':~I T .. bolbo,l &pcaalil:ldoo 1.'1 16.67 1.41 6.67 1.4 16.67 1.4 16.67 1.4 16.67 1.416.67 1.416.67 1.416.67 1.416.67 1.416.67 1.4 16.67 104 16.67 17.000.00 
6111 I'ubliei<b>dr.P~ 625.00 625.00 625.00 625.00 625.00 625.no 625.00 625.00 625.00 625.00 625.00 625.00 7.500,00 

(,1:4 l i"""",""" ('",b.!hodo!'elll~,.,. C., 111 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

GlU c"", .... oo;"".R"".,."ç1lO )(3,33 0.00 ~3.33 0.00 83.33 0.00 R3.33 0.00 83.33 0.00 83,33 0.00 SOo.oo 
' ::7 Serviçc.<b4nc:1ri1>< 5.42 5,42 5,42 5.42 5.42 5.42 5.42 5.42 5.42 5.42 5.42 5.42 65,00 

'11M Out..., F~irnonIo. c ScrvIC'OlJ 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

'" MIIItrio .. R3.11 R3,33 ~3.33 83.33 83.33 83..33 10.33 RJJ3 R3.33 R3.33 83.33 R3,33 1.000.00 

." ~.F1uiOOo 1.450.00 0.00 1.450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.900,00 

'" tko<~el! .. od'" 50.00 50.00 ".00 50.00 50.00 SO,OO 50.00 ".00 ".00 SO.OO 50.00 50.00 600.00 

\ ~ 



Jlllclro FC'VcnlRl Mllrt(I Abril Maio Jllnllo Jlllhn "el1slo SclembRl Outubro Novembro Dcumbno Total 

." Sn'Y1(-ot.1)~no< 

~!'I Itmdas. olugllCR)O «lU"""""'" 276,75 0.00 0,00 216,75 0.00 0.00 ~16,7S 0.00 0,00 276,15 0.00 0.00 1.1 01,00 

fi!6! Comunic:oçÔC!l 176,61 176,67 176,67 176,67 176,67 176,67 176,67 171i,67 171i,1i7 116,67 176.(,7 176,67 2.120,00 

~:"l s.,:u.o. (NJ inc:luit IICidtnlcS 60 tt:lb. lho) 41.67 41.67 41.67 41,61 41,67 41,67 41,67 41,67 41.67 41,67 41.67 41 ,67 500,00 

'l~ C .... , .... iooo • NOUI ...... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

6157 Limpeu Illg ...... Conr...,o (,....,."...,1,.." ... .10 de ...... ÓÇO< ",U,,,,,,,,,,, 
0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 

61U OU1_Scrviçoo 0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 

Tt>l11 4.2OS,IO ~.J<)II,75 3.932,01( 2.b7S50 2.411:!,OIl 2.3911,75 2.758.1\3 2.398.75 ::!.4S2,OIl 2.675.50 2.41\::!,O!l U9!1,75 33.292,00 

" CO"" U . 11 ' "",oI 

'" R ..... .....nçr.c.dooCkJ:lo:<s....io .. ::!.851,::!4 ::!.IIS3,~4 2.853.::!4 2.1153,24 2.8S3.24 2.853,24 2.!IS3.24 2.!IS3,24 ::!.SS3,24 2.853,2.1 2.853.24 2.853.24 :\4.238Jt2 

Ul R~a..odo P .. _ 1 
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PARECER DO FISCAL ÚNICO 

SOBRE OS INSTRUMENTOS DE GESTÃO PREVISIONAL 

INTRODUÇÃO 

1. Para os efeitos do artigo do artigo 25.', alínea j) da Lei n.' 50/2012, de 31 de agosto, apresentamos o 

nosso parecer sobre os instrumentos de gestão previsional para o exercício de 2015, da Viseu Novo -

Sociedade de Reabilitação Urbana de Vis eu, S.A., consistindo no Orçamento anual de investimentos, 

Orçamento anual de exploração, Orçamento anual de tesouraria e Balanço previsional. 

RESPONSABILIDADES 

2. É da responsabilidade do Conselho de Administração a preparação e a apresentação da informação 

previsional, a qual inclui a identificação e divulgação dos pressupostos mais significativos que lhe 

serviram de base. 

3. A nossa responsabilidade consiste em verificar a consistência e adequação dos pressupostos e 

estimativas contidas nos instrumentos de gestão previsional acima referidos, competindo-nos emitir um 

relatório profissional e independente baseado no nosso trabalho. 

ÂMBITO 

4. O trabalho a que procedemos teve como objetivo obter um segurança moderada quanto a se a informação 

previsional contida nos instrumentos de gestão anteriormente referida está isenta de distorções 

materialmente relevantes. O nosso trabalho foi efetuado com base nas Normas Técnicas e Diretrizes de 

Revisão/Auditoria emitidas pela Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, planeado de acordo com aquele 

objetivo, e consistiu: 

a) principalmente, em indagações e procedimentos analíticos destinados a rever: 

• a fiabilidade das asserções constantes da informação previsional; 

• a adequação das politicas contabilísticas adotadas, tendo em conta as circunstâncias e a 

consistência da sua aplicação; 

• a apresentação da informação previ si anal; 

b) na verificação das previsões constantes dos documentos em análise, com o objetivo de obter uma 

segurança moderada sobre os pressupostos, critérios e coerência. 

5. Entendemos que o trabalho efetuado proporciona uma base aceitável para a emissão do presente relatório M 

sobre os instrumentos de gestão previsionaL 
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PARECER 

6. Com base no trabalho efetuado sobre a evidência que suporta os pressupostos da informação financeira 

previsional dos documentos acima referidos, nada chegou ao nosso conhecimento que nos leve a concluir 

que tais pressupostos não proporcionem uma base aceitável para aquela informação e que tal informação 

não tenha sido preparada e apresentada de forma consistente com as políticas e princípios contabilísticos 

normalmente adotados pela Viseu Novo - Sociedade de Reabilitação Urbana de Visen, S.A .. 

7. Devemos contudo advertir que frequentemente os acontecimentos futuros não ocorrem da forma 

esperada, pelo que os resultados reais poderão vir a ser diferentes dos previstos e as variações poderão 

ser materialmente relevantes. É nossa convicção que os pressupostos definidos e aplicados pela 

Administração só não constituirão uma base razoável dos instrumentos de gestão previsional 

apresentados se não vier a ser dado cumprimento às receitas previstas nos contratos celebrados com o 

Município de Viseu, sendo certo que os valores das despesas deverão ser ajustados às receitas, tendo em 

vista manter o equilíbrio dos capitais próprios. 

ÊNFASES 

8. Sem afetar o parecer expresso no parágrafo anterior, chamamos a atenção para as situações seguintes: 

8.1. É necessário proceder à elaboração de planos plurianuais de atividades, de investimento e financeiros, de 

acordo com o artigo 42.º n.º 1 alíneas a) e c) da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto. 

8.2. A informação previsional pressupõe o cumprimento da lei e das deliberações da Assembleia Geral 

relativamente à cobertura, por parte dos dois sócios, de eventuais resultados negativos antes de impostos 

respeitantes ao exercício de 2014. Apesar da nossa concordância, realçamos que a falta de recebimento 

das verbas devidas pelo IHRU respeitantes aos resultados de 2012 (39,2 mil euros) e 2013 (170 mil 

euros), representa uma incerteza quanto ao cumprimento deste pressuposto. 

Viseu, 17 de outubro de 2014 
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