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Sociedade de Reabilitação Urbana de Viseu 

1- INTRODUÇÃO 

Nos termos do artigo 400 da Lei n° 53-F/2006 de 29 de Dezembro e de acordo com as disposições 

Estatutárias da Viseu Novo SRU, o Conselho de Administração apresenta aos Senhores Accionistas, para 

aprovação, os Instrumentos de Gestão Previsional para o exercício de 2010: 

• Plano anual de actividades, de investimentos e financeiro; 

• Orçamento anual de investimentos; 

• Orçamento anual de exploração, desdobrado em orçamento de proveitos e orçamento de custos; 

• Orçamento anual de tesouraria; 

• Balanço previsional. 

Com a publicação do DL 307/2009 de 23 de Outubro, o qual revoga o DL 104/2004 de 7 de Maio, 

que definia os meios de actuação das Sociedades de Reabilitação Urbana , surgem novos mecanismos de 

actuação na reabilitação urbana, a que a Viseu Novo não fica alheia, os quais se reflectirão no desempenho 

desta sociedade em 2010 e anos seguintes. 

Os documentos previsionais que se apresentam tiveram por base os dados históricos relativos a 

anos anteriores e a sua evolução esperada, sendo sujeitos a Parecer do Fiscal Único nos termos da alínea 

g) do art. 28° da Lei anteriormente mencionada, visando consubstanciar a Missão da Viseu Novo, isto é, a 

promoção da reabilitação urbana da Area Critica de Recuperação e Reconversão Urbanística de Viseu 

(ACRRU) e criar factores de atractividade sustentada que a valorizem nos planos social, cultural e 

económico, através da dinamização e coordenação de iniciativas e de recursos públicos e privados. 

Constituirá assim incumbência da Viseu Novo para 2010, em articulação com o accionista Câmara 

Municipal de Viseu, iniciar os procedimentos e propor as alterações de ordem legal consagradas no DL 

307/2009, designadamente quanto à aplicação das disposições transitórias previstas no referido diploma 

legal. 

Sem prejuízo das medidas indispensáveis à adequação do quadro-legal e mantendo o objecto 

social as suas linhas fundamentais, procuraremos traçar numa breve síntese, os principais objectivos 

estratégicos, caracterizando-se, por sectores, o trabalho que se pretende desenvolver no decorrer de 2010 

e perspectivando-se a sua continuidade nos anos seguintes. 

O desenvolvimento de parcerias que envolvam intervenções integradas, numa lógica de rede, eram 

objectivos em 2009, e continuará a ser uma forma de actuação privilegiada para dar resposta às 
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necessidades dos projectos a levar a cabo na ARU - Area de Reabilitação Urbana (assim designada de 

acordo com a nova legislação) . 

Com a conclusão de diversas empreitadas de reconstrução de imóveis municipais situados lia área 

de intervenção, ficou concluída uma fase importante da actividade da SRU, em que se deu a conhecer a 

Sociedade à população, dando-se o primeiro passo no desafio de incentivar os proprietários e promotores 

para a reabilitação do património construído e para o regresso "à zona antiga da cidade". 

Com competências claramente definidas, optou esta sociedade, por assumir o arranque da sua 

actividade de uma forma prudente, tendo inclusivamente em atenção, a difícil conjuntura económica 

nacional e internacional. 

O Município de Viseu, enquanto accionista maioritário da sociedade, e confiante na habitual forma 

de actuação dos proprietários (na sua maioria Viseenses, com um "carinho" especial pela zona antiga), 

enquanto principais responsáveis pela reabilitação do património edificado que constitui a ACRRU, decidiu 

numa primeira fase, promover obras de cariz público, designadamente, a reabilitação de pavimentos e infra

estruturas no espaço público, para além de diligenciar todos os esforços com vista à construção de novos 

parques de estacionamento para servirem a zona, no sentido de garantir todas as condições para que os 

Privados iniciem o processo de reabilitação dos seus próprios imóveis. 

Seguiu-se a reabilitação dos edifícios municipais situados na área de intervenção, designadamente 

através de reconstruções totais, da execução de obras de conservação e beneficiação, com o propósito de 

se tornarem "intervenções modelo", para posterior "devolução" dos espaços à população, quer pela venda 

da propriedade ou cedência. 

A Viseu Novo, nesta estratégia de abordagem, "personificou" e constituiu o veículo fundamental da 

intervenção definida, sendo actualmente o rosto visível da ideia de transformação que a Autarquia pretende 

para o centro histórico da cidade. 

Actualmente Viseu é uma cidade dinâmica, com um desenvolvimento notável, um aumento de 

população que contraria a tendência de grande parte das cidades do Interior e com uma Zona Histórica 

singular, acreditando-se nas suas potencialidades turísticas para a promoção da economia da região. 

Os três anos decorridos permitem já observar alguns resultados positivos da actividade, 

perspectivando-se para 2010, uma gestão de continuidade, ampliando o desafio na sua dimensão ffsica e 

financeira. 
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2 - BREVE RETROSPECTIVA DA ACTIVIDADE DESENVOLVIDA~009 (J\ \ 

A Viseu Novo, SRU desenvolveu durante o ano de 2009 diversos Projectos, de que se destacam: 

- Conclusão das obras de reabilitação dos edifícios municipais situados na Rua Na Sra. da Piedade, 

Rua Escura, Av. Emídio Navarro, Rua da Prebenda e da empreitada no espaço público denominada de 

"Melhoria das Acessibilidades" e 

- Execução dos projectos de reabilitação do edifício municipal "Casa do Miradouro" e do edifício das 

"Galerias Ecovil"; 

Rua Na Sra. da Piedade Rua Escura Av. Emídio Navarro Casa do Miradouro Rua da Prebenda 

- Execução dos projectos de reabilitação dos edifícios propriedade da SRU na Calçada da Vigia e 

na Rua Escura; 

- Acompanhamento de diversas obras de particulares (edifícios situados na área de intervenção); 

- Identificação para aplicação pela CM de Viseu de taxas de majoração e minoração nos edifícios da 

ACRRU, para efeitos da aplicação do IMI; 

- Candidaturas e acompanhamento dos programas de incentivo financeiro à execução de obras; 

- Desenvolvimento do processo com vista à reabilitação do Instituto Liberal; 

- Projecto de reabilitação da Casa - Museu Almeida Moreira ; 

- Projecto das novas instalações da ADDLAP - Associação de Desenvolvimento do Dão, Lafões e 

Alto Paiva na Rua dos Loureiros; 

- Estudo prévio para possível ocupação com Serviços do edifício na Rua do Comércio 110-114; 

- Sinalética na ACRRU. 

2.1. - Edifícios Municipais 

Para desenvolvimento dos vários processos de reabilitação de edifícios de propriedade municipal, 

foi necessário, numa fase inicial , a cedência a título precário do Património, não havendo lugar a efectiva 

transferência da propriedade, sendo a reabilitação efectuada pela SRU, mediante Contratos-Programa 

celebrados com a Autarquia. 

De acordo com estes contratos, a SRU procede ao lançamento dos concursos públicos de 

reabilitação, sendo todos os encargos e despesas inerentes ao desenvolvimento dos projectos, à execução 

e fiscalização das obras, imputados ao Município, sendo a SRU posteriormente ressarcida de todas as 



verbas e serviços prestados ao nível de projecto e de encargos administrativos efectivos incorridos, depois 

de devidamente comprovados. 

a) Edifício na Rua Na Sra. da Piedade 24-28 

Este edifício, concluído e reabilitado pela SRU em 2009, situa-se na Rua Nossa Sra. da Piedade n° 

24-28 (antiga zona da Judiaria). Para além de abarcar 3 habitações nos pisos superiores, o edifício irá 

acolher a Delegação de Viseu da Associação Nacional de Aposentados, Pensionistas e Reformados. 

O designado "Espaço Intergerações", além de aberto à comunidade, será também, sede de um 

serviço que beneficiará uma importante franja da sociedade, promovendo o convívio e a boa frequência na 

zona. 

O Investimento rondou os 200.000,00€, sendo o mesmo comparticipado pelo QREN (Quadro de 

Referencia Estratégico Nacional), no montante de 32.432,21€, tendo em consideração que a parte 

habitacional do edifício não é elegível no âmbito da candidatura. 

Com vista à venda das habitações, a SRU elaborou um "Regulamento de Concurso para Venda por 

Sorteio" com as normas de selecção dos candidatos à aquisição destes fogos , em circunstâncias bastante 

apelativas, e com o objectivo de fixar jovens nesta zona. 

b) Edifício na Rua Escura 14-16 

O edifício foi totalmente reconstruído, ainda que com a condicionante da manutenção integral da 

fachada principal. Interiormente, as alterações realizadas transformaram um edifício em ruínas, de 

compartimentos exíguos e com algumas divisões menos práticas, num espaço, no rés-do-chão, para fins 

Comerciais/ Serviços e com dois andares superiores destinados a habitação. 

O apartamento resultante irá também ser objecto de venda para a população mais jovem. 

O investimento efectuado foi de 125.142,00 euros, sendo o projecto, execução e fisca lização 

liderados pela SRU nos termos de Contrato-programa celebrado com a Autarquia . 

O espaço no piso térreo do edifício, foi cedido à u.A. C. - Unidade de Acompanhamento e 

Coordenação, criada no âmbito de uma parceria entre o Município e a Associação Comercial do Distrito de 

Viseu destinando-se a acompanhar os programas de modernização do comércio, designadamente na Zona 

Histórica. 

Para este edifício está prevista uma comparticipação do QREN no valor de 17.013,76€, (parte 

habitacional não é comparticipável) . 

c) Edifício na Avenida Emídio Navarro 10 

Em Janeiro de 2009 deu-se igualmente início à reabilitação de um imóvel propriedade da Santa 

Casa da Misericórdia de Viseu (SCMV) situado na Av. Emídio Navarro. Trata-se de um imóvel de 

características únicas, que vai albergar a Escola de Dança da Companhia Paulo Ribeiro. 

A obra orçou em 580.130,00 euros e para que tudo fosse possível, foi assinado um Acordo de 

Colaboração entre as duas partes interessadas (SCMV e Autarquia) , segundo a qual a primeira cede à 
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segunda, por 30 anos, desde que salvaguarda a condição seguinte: "para que, por si ou por terceiros, o 

afecte a fins de interesse social e cultural'. 

Para além do espaço da Companhia de Dança, o rés-do-chão é ocupado por dois estabelecimentos 

comerciais pré-existentes, realojados temporariamente durante as obras de execução. 

Pretende-se que o programa apresentado para esta estrutura consolide a envolvente cultural , 

surgindo como um "ponto de sensibilização e atracção a diferentes faixas etárias da população, para o 

mundo da dança em particular e das artes em geral". 

Apenas com a preservação das paredes exteriores e com um prazo de execução de 240 dias, os 

trabalhos decorreram normalmente e ficou concluída a reconstrução do imóvel em meados de Setembro. 

Juntamente com as restantes intervenções previstas para o Largo Mouzinho de Albuquerque, das 

quais se pode destacar também a construção de um parque de estacionamento subterrâneo, o edifício em 

causa constitui-se como um novo 'cartão de visita' de Viseu. 

Para este edifício está prevista uma comparticipação do QREN no valor de 316.416,OO€. 

d) Edifício na Rua da Prebenda 

Em Março de 2009, teve inicio a empreitada de reconstrução desde ediffcio municipal. 

No decorrer das demolições e escavações, foram descobertos relevantes achados arqueológicos 

(inclusivamente uma "insulae romana"), o que obrigou à reformulação total dos Projectos, com vista à 

musealização dos referidos achados. 

Ainda que a empreitada tenha sido adjudicada por 429.975,50€, houve lugar ao desenvolvimento de 

um procedimento paralelo de Ajuste Directo, com o objectivo de se efectuarem os trabalhos de preservação 

e musealização, situação essa considerada uma "mais valia" para o edifício e para a cidade. 

Prevê-se a conclusão das obras em Janeiro de 2010, sendo depois disponibilizadas mais 3 

habitações. O piso térreo e parte do 10 andar será cedido à AHRESP - Associação de Hotelaria, 

Restauração e Similares de Portugal, que certamente trará novos utilizadores à zona. 

Fazendo parte da lista dos vários investimentos candidatados ao QREN, o mesmo ainda não teve 

até à data qualquer desenvolvimento por parte da respectiva Autoridade de Gestão. 

e) Edifício da "Casa do Miradouro" 

O concurso público para a Empreitada de restauro do edifício conhecido por Casa do Miradouro, 

situado no Largo António José Pereira em Viseu, foi lançado em Julho de 2009. O investimento previsto é 

de 650 mil euros e as obras devem ficar concluídas num prazo de 24 meses. 

A Casa do Miradouro é considerada, pelas suas características arquitectónicas, um imóvel singular 

da cidade de Viseu (um exemplar único da arquitectura civil quinhentista). 

De propriedade municipal, o imóvel continuará a ter uma dupla utilização: espaço museológico, 

albergando a "Colecção de Arqueologia Dr. José Coelho" e sede da SRU. 

A filosofia de intervenção da empreitada baseia-se num conceito de recuperação e requalificação 

total do edifício, que destaca sobretudo a preservação das fachadas, a garantia de novas acessibilidades a 

pessoas com mobilidade condicionada, o conforto térmico e a abertura ao público dos seus amplos jardins. 



2.2. - Edifícios propriedade da Viseu Novo 

Aquisição de edifícios na ACRRU 

No seguimento das deliberações de anos anteriores, e com o objectivo de criar uma "Bolsa de 

Imóveis" para futuras situações de realojamento, a Viseu Novo adquiriu dois novos edifícios nesta zona, 

sendo actualmente proprietária de 5 edifícios num total de investimento de 277.500,00 Euros. 

Calçada da Vigia n° 7 -13 

(Adquirido em 2008) 

Calçada da vigia n° 15-17 

(Adquirido em 2008) 

Rua Escura n° 11 

(Adquirido em 2008) 

Rua Direita nO 95 - 97 

As Escrituras dos imóveis adquiridos em 2009 tiveram lugar no 2° Semestre deste ano: 

- Rua Direita 91 -93, adquirido por 45 OOO€. 

- Rua Direita 95-97, adquirida por 80 OOO€. 

A aquisição dos edifícios obriga de imediato, à realização do levantamento topográfico dos mesmos, 

para posterior Registo nos Serviços de Finanças e Conservatória. 

Pretende-se que as reabilitações a ser executadas, venham a constituir-se como "projectos-piloto" e 

exemplos a seguir em futuras reabilitações na zona, sendo como que elementos dinamizadores nos 

quarteirões onde estão inseridos. 

2. 3. - Outros Projectos 

a) Empreitada da "Melhoria das Acessibilidades na Área Critica de Recuperação e 

Reconversão urbanística" 

Também em Março, iniciaram-se os trabalhos da Empreitada de Melhoria das acessibilidades na 

Area Crítica de Recuperação e Reconversão Urbanística (ACRRU) de Viseu. 

Um pouco por toda a ACRRU decorreram trabalhos no espaço público, com o objectivo de 

proporcionar a todos os cidadãos, em particular aos que possuem mobilidade reduzida, melhores acessos 

às vias e aos edifícios públicos. Alguns destes trabalhos envolveram a adaptação de passadeiras, rampas e 

lancis. Em diversos passeios foi colocado pavimento pitonado de modo a permitir aos cidadãos invisuais a 

percepção de aproximação de passadeiras. 

No âmbito desta empreitada, foram também colocados diversos painéis em acrílico na Zona 

Histórica de Viseu, com a planta gravada dos percursos alternativos para deficientes motores. Pretendeu-se 



com esta acção, informar todos os transeuntes com qualquer incapacidade motora e inclusivamente, 

cidadãos com carrinhos de bebés, de trajectos alternativos para evitarem a subida/ descida de escadas, 

garantindo assim uma cidade mais inclusiva. 

Execução de passadeiras Colocação de guardas e corrimãos 

Aplicação de painéis em acrílico 

Esta obra também está candidatada ao QREN, pelo que de acordo com o Contrato de 

Financiamento assinado, está prevista uma comparticipação no valor de 55.786, 17€. 

b) Estudo e Melhoria da Sinalética 

Em parceria com o Município de Viseu , a Viseu Novo desenvolveu o processo com vista à 

colocação de diversas Placas de Sinalética no Centro Urbano de Viseu, propondo uma solução global para 

as diversas necessidades identificadas: 

- Sinalética Monumental (identifica os monumentos e edifícios singulares, com imagens do interior 

ou aspectos arquitectónicos relevantes e textos em 3 idiomas); 

- Sinalética de Proximidade (com o objectivo de direccionar turistas); 

- Sinalética orientadora (dando uma informação geral num determinado local). 

A solução resultou de um apurado trabalho de campo, consulta a empresas da especialidade e 

reuniões com diversas entidades. 

As diversas Placas aplicadas têm desenhos únicos e parte delas contêm inclusivamente informação 

em Braille. 
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Pensa-se que este Projecto, 
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poderá potenciar a imagem da Zona Histórica e promover o centro 

urbano de Viseu como pólo cultural e turístico. 

c) Candidatura ao QREN - "Parcerias para a Regeneração Urbana" 

Ao ter sido aprovada a candidatura ao OREN, efectuada em parceria com o Município, houve lugar 

ao desenvolvimento processual "online" de cada um dos projectos previstos (no site do "Mais Centro"), 

tendo sido assinados durante o ano de 2009, Contratos de Financiamento para 5 dos 6 projectos. 

INVESTIMENTO PRAZO DE 
PROJECTOS 

EXECUÇÃO PREVISTO 

1 Melhoria das Acessibilidades, na Area Critica de Recuperação e 
€ 79.685,55 120 dias 

Reconversão Urbanistica 

2 GARU - Gabinete de Apoio à Reabilitação Urbana € 299.899,00 3 anos 

3 Reabilitação dos Edifícios de Propriedade Municipal situados na € 179.999,00 365 dias 
Rua Na Sra. da Piedade 24-28 

4 Reabilitação do Edificio de Propriedade Municipal situado na Rua € 96.289,45 300 dias 
Escura 14 

5 Reabilitação do Edificio de Propriedade Municipal situado na Rua 
€ 358.900,00 365 dias 

da Prebenda 70-72 

6 Reabilitação do Edifício na Av. Emidio Navarro (Escola de Dança) € 451.996,00 500 dias 

TOTAL € 1.466.769,00 

Por questões essencialmente contabilísticas, uma vez que os projectos se referem a edifícios 

municipais que não poderão ser relevados no Imobilizado da SRU, estão a efectuar-se esforços com vista à 

cessão da posição contratual a favor do Município, para que ocupe a posição de efectivo Beneficiário do 

OREN, pelo que nesta data se aguarda a decisão da Autoridade Gestora do "mais centro". 

Desta forma, futuramente apenas o projecto "GARU" será da responsabilidade da SRU. 

d) Contrato Programa entre o Município e a SRU: edifício a reabilitar na Rua do Comércio 

110-114 

Em idênticos moldes ao processo efectuado para o edifício na Av. Emídio Navarro, a Associação de 

Bombeiros Voluntários de Viseu, proprietária de um edifício muito degradado situado na Rua do Comércio, 

cedeu o imóvel ao Município de Viseu, com o objectivo de o reabilitar. 

Nesse sentido ficou acordado que, após Contrato-Programa assinado com a CMV, a Viseu Novo irá 

desenvolver os necessários procedimentos com vista à reabilitação do imóvel , designadamente elaborando 

os Projectos, negociando com inquilinos, lançando o Concurso Público e acompanhando a obra. 

Pretende-se que este edifício, juntamente com o imóvel contíguo (Rua do Comércio 92-98), em fase 

de aquisição pelo Município de Viseu, se constituam como "edifícios âncora" na Zona Histórica, uma vez 

que se deseja que ambos sejam ocUpados com Serviços Públicos. 

1(1 
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No decorrer do 2° Semestre de 2009, tornou-se necessário proceder ao levantamento topográfico 

do imóvel e iniciar os contactos com os inquilinos aí sedeados. 

e) Organização da 13a VISITA TÉCNICA E 12a SESSÃO TECNICA DO GRUPO HABITAR" 

"Regenerar integrando", 2 de Julho de 2009 

Em Julho de 2009, numa organização conjunta entre a Viseu Novo e o "Grupo Habitar - Associação 

Portuguesa para a Promoção da Qualidade Habitacional", teve lugar a "13a Visita Técnica e 12a Sessão 

Técnica do Grupo Habitar" na cidade de Viseu, na qual foram discutidas diferentes realidades e formas de 

actuação nos processos de reabilitação urbana, tendo estado presentes representantes da Porto Vivo SRU, 

Coimbra Viva SRU e CidadeGaia SRU. 

Nessa altura, houve oportunidade de dar a conhecer aos visitantes e demais interessados, os 

trabalhos a decorrer em Viseu da responsabilidade da Viseu Novo, suscitando troca de opiniões e análise 

crítica construtiva. 

f) Criação do GARU 

Ainda no decorrer do 1° trimestre de 2009, a equipa técnica da SRU, ficou reduzida a 3 elementos, 

pela saída inesperada de um Técnico Superior de Engenharia Civil (o qual solicitou a rescisão do contrato 

ainda no decorrer do período experimental) e da Técnica Superior de Arquitectura, o que obrigatoriamente, 

levou ao lançamento de um novo processo de recrutamento, por forma a reforçar a Equipa Técnica, 

(atendendo ao considerável número de Projectos e Obras em execução e acompanhamento) . 

Deu-se então início ao processo de constituição do GARU - Gabinete de Apoio à Reabilitação 

Urbana, pretendendo-se numa primeira fase, o recrutamento de um Arquitecto, um Engenheiro Civil, um 

Psicólogo Clínico, e um Assistente Técnico. 

A actividade do GARU está programada para um prazo de 3 anos, dotando a SRU, de uma 

estrutura vocacionada para a divulgação de informações especialmente dirigidas à recuperação do 

património edificado, permitindo em simultâneo complementar e reforçar os recursos técnicos e humanos 

existentes e deste modo conseguir uma resposta mais eficaz à complexidade dos processos de reabilitação 

e aos problemas que o perfil psico-sociológico dos proprietários e arrendatários de edifícios localizados na 

ACRRU habitualmente apresenta. 

O trabalho a desenvolver pelo GARU, afigura-se como uma importante ferramenta posta à 

disposição dos Munícipes e eventuais Promotores, pretendendo-se que a sua acção, através de um diálogo 

permanente com a população, conduza a uma melhoria da qualidade de vida da mesma. 

g) Imposto Municipal sobre Imóveis 

No âmbito de actuação da SRU e tendo em conta o protocolo de colaboração existente com o 

Município de Viseu, foram delegadas nesta Sociedade diversas tarefas que, visando o conjunto edificado 

existente no centro histórico, relevam uma série de medidas e regras de aplicação do IMI (Imposto 

Municipal sobre Imóveis), que indo ao encontro dos objectivos camarários e dos munícipes, contribuem 



também para um cada vez maior conhecimento pela SRU, quer dos habitantes (proprietários e inquilinos), 

quer dos 650 edifícios que compõem esta área. 

Na sequência deste processo de levantamento do Património e dos dados inerentes, resultará a 

aplicação pela edilidade de taxas de IMI minoradas em 5 % para os prédios situados na ACRRU que 

estejam em estado de conservação que garanta condições de habitabilidade, sendo a taxa minorada em 

mais 15% ( 5%+15%) se tais prédios estiverem destinados a arrendamento, sendo aplicado um 

agravamento de 30% nas situações relativas a prédios mantidos pelos seus proprietários em estado de 

degradação que não respeite as exigências mínimas de habitabilidade. 

Foi entregue na CMV a lista para o ano de 2009 de todos os prédios situados na ACRRU, onde se 

prevêem incidir factores minorativos e majorativos, como exposto e previsto no Decreto-Lei n° 287!03 de 12 

de Novembro: 

- Universo total de edifícios da ACRRU - 620 prédios urbanos 

- Prédios considerados para efeitos da aplicação das taxas - 600 (não são considerados os prédios 

de propriedade municipal ou estatal, ou de Entidades Publicas, onde não há isenção de IMI). 

- 112 Prédios majorados em 30% (por se encontrarem degradados); 

- 255 Prédios! Fracções minorados em 20%; 

- Os restantes prédios serão minorados em 5%. 

h) Outros 

Importa-nos realçar a importância para a Zona Histórica da implementação do Funicular; meio não 

poluente que permite a ligação da zona baixa da cidade (Ribeira) ao Centro Histórico. A sua abertura ao 

público deu-se em finais de 2009 e é um dos Projectos resultantes do Programa Polis. 

Da mesma forma, com a implementação da anteriormente mencionada UAC., foi possível verificar 

um acréscimo de acções de animação no Centro Histórico, fomentando novas dinâmicas e atractividade. 

Em paralelo com a candidatura da Viseu Novo às "Parcerias para a Regeneração Urbana" (QREN), 

outros Parceiros (na sua maioria Privados), assumiram a execução de diversas empreitadas, 

nomeadamente as obras de reabilitação do edifício da Associação Comercial de Viseu e da sede do Orfeão, 

para além da beneficiação de diversas ruas (Rua e Largo das Quintãs e Rua do Carvalho) e do Rossio, 

concretizadas pelo próprio Município. 

Igualmente durante o ano de 2009, e no seguimento da conclusão dos projectos para futura 

construção de novos parques de estacionamento na ACRRU (processos esses acompanhados pela SRU), 

o Município lançou o "Concurso Público para a concessão dos parcómetros de superfície" e inerente 

construção dos parques. Porém, um desses parques previsto foi entretanto inviabilizado pelo IGESPAR, 

alegando que o Largo António José Pereira "não suporta a construção do volume proposto, uma vez que 

altera a especificidade arquitectónica da zona, perturbando significativamente a perspectiva e contemplação 

do Museu Grão Vasco ". 
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3. - ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS PARA 2010 

Considerando-se concluído o início da actividade, em que foi possível detectar a melhor forma de 

actuação na área de intervenção, dar a conhecer a sociedade à população e concluir vários processos de 

reabilitação de edifícios de propriedade municipal, é possível agora delinear, com uma mais confortável 

margem de segurança e certamente decorrente de uma visão mais realista, o conjunto das acções que, 

para o próximo ano, se prevêem concretizar. 

Parcerias Institucionais e Privadas 

Fundamental para o processo de reabilitação urbana, a participação de entidades públicas e 

privadas em parceria mostra-se incontornável , devendo merecer um trabalho constante. 

Nesta matéria é sabido que não se pode contar exclusivamente com os apoios públicos para 

realizar o objecto desta Sociedade, cabendo aos Privados a maior quota de investimento na reabilitação do 

Edificado, sendo este um facto inquestionável e que justifica a orientação que pretendemos prosseguir. 

Constituirá matéria essencial a desenvolver, o estabelecimento de contactos exploratórios com 

partners financeiros com vocação para a intervenção no âmbito da reabilitação urbana, bem como a recolha 

de experiencias noutras cidades e em sociedade congéneres. 

Igualmente será fundamental contar com o accionista IHRU na disponibilização dos financiamentos 

que permitam à SRU reabilitar os edifícios que adquiriu, esperando-se igualmente que dos poderes políticos 

de tutela do sector, sejam criados novos mecanismos de apoio financeiro com condições suficientemente 

atractivas a que possam aceder entidades públicas e privadas. 

Acções de formação, conferências/ visitas de obra 

Direccionadas para os Técnicos e agentes que actuam nas empreitadas, propõe-se a realização de 

Acções de Formação/ Conferências/ Visitas de Obra, com vista à apresentação aos diversos intervenientes, 

nomeadamente proprietários de edifícios, de formas de actuação/ construção, apoios financeiros e materiais 

preconizados a utilizar. 

Comunicação 

Trata-se de um sector chave para a promoção de todo o trabalho realizado na SRU, que deve ser 

articulado com as demais áreas de desenvolvimento, pressupondo uma exigente estratég ia de marketing e 

de interligação com os órgãos de comunicação social. 

A página da Viseu Novo (dentro do site da CMV) tornou-se o melhor meio de comunicação exterior 

da actividade. Pretende-se reforçá-lo com a criação de um sitio próprio ainda que ligado ao da CM de Viseu, 

tornando-o um veículo incontornável para todos aqueles que desejam tomar conhecimento das iniciativas e 

projectos em curso. 

Definição e aprovação de uma Área de Reabilitação Urbana (ARU) 

Com a definição e aprovação de uma ARU, conforme previsto no DL 307/2009 de 23/10 (Regime 

Jurídico da Reabilitação Urbana), irá determinar-se um conjunto de intervenções de reabilitação, cujo 

princípio orientador se pode considerar como: 



- Uma visão sistémica do objecto da reabilitação. Considerando não só a sua dimensão histórica, 

patrimonial, técnica e construtiva, mas também a sua dimensão ambiental, social, financeira e 

económica. Deste modo, criamos uma visão verdadeiramente global, ao invés de uma visão que 

anteriormente se revelava limitativa. 

Princípio da Continuidade 

Mantêm-se como objectivos fundamentais da empresa para 2010, dar continuidade às acções e 

projectos já iniciados, para além de prosseguir com diversas tarefas delegadas pela Câmara Municipal de 

Viseu: 

a) Propostas de exercício de Direito de Preferência; 

b) Pareceres diversos relacionados com edifícios ou espaço público da ACCRU; 

c) Propostas, à ponderação da CMV, de atribuição de incentivos financeiros locais ou nacionais para 

recuperação de edifícios; 

d) Elaboração de candidaturas a programas e seu desenvolvimento; 

e) Propostas de Posse Administrativa de edifícios; 

f) Execução de Vistorias, em representação da CMV; 

g) Propostas de aquisição de imóveis; 

h) Eventuais processos de realojamento provisórios ou definitivos 

3.1. ACÇÕES A DESENVOLVER NA ZONA DE INTERVENÇÃO 

3.1.1. - Edifícios de propriedade municipal situados na Rua Escura 14, Rua Na Sra. da Piedade 24-28, 

Rua da Prebenda 70-72 e Av. Emídio Navarro 10 

Concluídas as obras de reabilitação destes imóveis, importa à SRU acompanhar a sua recepção 

pelos seus moradores e utilizadores. 

Atendendo que as fracções habitacionais serão para venda, é necessário proceder aos necessários 

trabalhos com vista à emissão das respectivas Licenças de Utilização. 

A Recepção Definitiva das empreitadas será realizada no ano de 2014. 

Importa referir que cada edifício deverá regularmente ser objecto de trabalhos de conservação e 

manutenção, conforme previsto na lei. 

3.1.2. - Empreitada de restauro da Casa do Miradouro 

Para o edifício sede da Viseu Novo, está prevista uma empreitada de restauro com uma duração de 

24 meses, pelo que a SRU está incumbida do acompanhamento e fiscalização das obras. 

Devido à especificidade desta obra, será necessária uma exaustiva pormenorização construtiva no 

decorrer da obra e uma acompanhamento específico de Técnicos da área de restauro. 

Paralelamente aos trabalhos, irão ser efectuadas pesquisas arqueológicas, para além do obrigatório 

trabalho de selecção de todo o material/móveis/espólio actualmente existente no seu interior. 
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3.1.3 - Empreitada de reconstrução do edifício na Rua Escura 11-17 

Estando concluídos os Projectos, ultimado o Caderno de Encargos e outros elementos necessários 

ao lançamento do concurso público para a empreitada, aguarda-se para isso a aquisição da Plataforma 

Electrónica. 

O valor para efeito do concurso é de € 124.000,00 e o prazo de execução da empreitada de 12 

meses. 

Com a previsão do lançamento do concurso público em Janeiro de 2010, prevê-se o início das 

obras no 2° Trimestre do ano. 

Com a sua reabilitação, resultará um estabelecimento comercial e uma nova habitação para o 

Centro Histórico. 

3.1.4. - Empreitada de reconstrução dos edifícios na Calçada da Vigia 7-15 

Os respectivos projectos (Arquitectura e Especialidades) encontram-se concluídos, pelo que se 

espera o lançamento do concurso público no decorrer do 1° Trimestre de 2010. 

Com um prazo de execução de 18 meses, o edifício estará apto a ser utilizado no 1 ° semestre de 

2011 . 

Funcionalmente, prevê-se a instalação de dois estabelecimentos comerciais/serviços e 3 

apartamentos. 



Futuramente, um dos apartamentos será arrendado a um agregado familiar actualmente residente 

no local, pretendendo-se a venda das restantes fracções. 

'il 1f(: . ( .. . 

o investimento com a reabilitação rondará os 220.000,OO€, pretendendo-se, quer para este caso, 

quer para o da Rua Escura, solicitar ao IHRU a concessão de um empréstimo a médio/longo prazo, em 

condições preferenciais de taxas de juro. 

3.1.5. - Empreitada de beneficiação da Casa Museu Almeida Moreira 

Para este edifício de propriedade municipal, objecto de Contrato-Programa celebrado 

oportunamente com o Município, prevê-se a realização durante o ano de 2010 da respectiva empreitada de 

beneficiação. 

Atendendo à precária utilização do Auditório localizado no piso O e à necessidade de existência de 

uma sala para exposições temporárias neste Museu, tornou-se fundamental a adaptação deste piso às 

necessidades do Município, pelo que a Viseu Novo propôs a desistência do Auditório, dando lugar à referida 

sala de exposições, apoiada por instalações sanitárias que servirão o museu. 

Com a futura empreitada pretende-se garantir ao edifício as necessárias condições de iluminação e 

segurança contra incêndios e intrusão. 

o orçamento previsto para esta empreitada é de aproximadamente 150.000€, com um prazo de 

execução de 6 meses. 

3.1.6. - Edifícios na Rua Direita nO 91-93 

Tendo os edifícios sido adquiridos pela Viseu Novo em meados de 2009, urge iniciar a sua 

reabilitação. Importa referir, que devido ao elevado estado de degradação dos imóveis (que foram 
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demolidos ainda nesse ano), houve necessidade de se proceder a realojamentos provisórios, cujos custos 

são suportados pela SRU. 

Para o início deste processo, haverá necessidade de se efectuar o levantamento 

topográfico/arquitectónico do existente. 

Funcionalmente, prevê-se que os edifícios sejam emparcelados, destinando-se o piso térreo a 

comércio e os pisos superiores a habitação. 

Pretende-se iniciar a respectiva empreitada, ainda no decorrer do 2° Semestre de 2010. O valor 

estimado para a empreitada ronda os 300.000,OO€. 

3.1.7. - Edifício designado por "Sinagoga" 

Este imóvel, situado no gaveto formado pela Rua Direita e Rua da Árvore , foi adquirido em 

Dezembro de 2008 pela Câmara Municipal e destina-se a constituir um núcleo do Museu Municipal, tendo 

em vista a sua integração na Rede Museológica, no âmbito da qual ganhará centralidade. 

Após disponibilização do Programa Museológico para o edifício, a SRU irá proceder ao 

desenvolvimento dos necessários trabalhos com vista à sua reabilitação, designadamente a elaboração dos 

Projectos, lançamento e acompanhamento da obra. 

A semelhança de outros edifícios, haverá necessidade de se proceder ao realojamento temporário 

de inquilinos e a um exaustivo trabalho de investigação histórica e arqueológica. 
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3.1.8. - Edifícios de propriedade municipal situados na Rua do Comércio nO 92-98 e nO 110-114 

Sendo estes edifícios contfguos e situados numa das artérias mais nobres e dinâmicas da Zona 

Histórica, ao ser ced ido ao Município o ed iffcio com o nO 92-98 propriedade da Associação de Bombeiros 

Voluntários, a Câmara decid iu de imediato iniciar negociações no sentido de adquirir o edifício com o nO 

110-114, com o objectivo de aqui poder instalar algum serviço público. 
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Ediffcio na Rua do Comércio n° 110-114 Edifício na Rua do Comércio nO 92-98 

Devido à escala destes imóveis (que na malha do Centro Histórico são dos que apresentam maior 

área de implantação), e ainda que não seja possível o total emparcelamento dos mesmos (uma vez que são 

de proprietários diferentes), pensa-se ser possível uma efectiva articulação do seu interior, para além da 

evidente economia de recursos na sua reabilitação (processos paralelos, estaleiro comum, ... ) 

Pensamos não ser possível in iciar as respectivas obras ainda no decorrer de 2010, mas serão 

formalizados todos os processos para o arranque em 2011 . 

Importa-nos referir que estes ediffcios fazem parte de uma candidatura ao programa "Rede Urbana 

para a Competitividade e Inovação DÃO-LAFÕES" (QREN), com uma estimativa de investimento de 

1.500.000,00€ e uma taxa FEDER solicitada de 65%. Esta candidatura ainda não teve qualquer desfecho 

até ao momento. 

3.1.9. - Galerias Ecovil 

No ano de 2008, a Viseu Novo desenvolveu um projecto com vista à beneficiação do edifício 

conhecido por "Galerias Ecovil". Construído na década de 80, e considerado como o imóvel mais dissonante 

dentro da Zona Histórica, tornou-se "obrigatório" estudar uma solução "epidérmica" para o edifício, de forma 

a um melhor enquadramento na zona. 

É proposta a alteração de fachadas, evitando qualquer tipo de demolição, traba lhando estas como 

uma nova pele que surgirá da simplificação construtiva de baixo custo, afim de se poder tornar viável esta 

intervenção (refira-se que este edifício está constituído em propriedade horizontal, havendo cerca de 50 

fracções). 
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Pensamos que em 2010, poderá ser possível o lançamento da respectiva empreitada, propondo a 

Viseu Novo responsabilizar-se pelo acompanhamento e fiscalização das obras. 

3.1.10. - Edifício das antigas instalações da Aprogel 

Este espaço contíguo ao Teatro Viriato e ao recentemente reconstruído, edifício da Escola de 

Dança, foi adquirido pelo Município de Viseu, com o objectivo de permitir uma maior área de apoio ao 

Teatro. 

Tendo sido utilizado como armazém e instalações frigoríficas da empresa Aprogel, pretende-se 

reabilitar o espaço, pelo que a SRU responsabilizar-se-á pelo processo, no seguimento da assinatura de um 

Contrato-Programa com o Município. 
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3.1 .11 . - Outros Projectos 

3.1.11 .1. - Obras de conservação e manutenção do Solar dos Peixotos e Solar de Condes de 

Prime 

Novamente ao abrigo de Contratos-Programa, prevê-se que sejam delegadas na Viseu Novo, as 

competências com vista à execução de obras de conservação e manutenção em edifícios de propriedade 

municipal, designadamente no Solar dos Peixotos e no Solar de Condes de Prime (Imóveis Classificados). 

3.2. Definição da Área de Reabilitação Urbana (ARU) 

Com a entrada em vigor do novo Regime Jurídico da Reabilitação Urbana (DL 307/2009 de 23/10), 

torna-se fundamental delimitar Areas de Reabilitação Urbana (ARU) , a que corresponderão Operações de 

Reabilitação Urbana (ORU) . 



Prevê-se que essa delimitação seja promovida pelos Municípios. 

Porém, e conforme previsto na lei , estas operações deverão ser coordenadas e geridas por uma 

entidade gestora, que poderá ser o próprio Município ou uma entidade do sector empresarial local existente 

(ou a criar). 

Cientes do importante papel da Viseu Novo nestes últimos anos, no processo de regeneração da 

Zona Histórica de Viseu, a SRU irá propor ao Municfpio, a sua nomeação como entidade gestora, 

determinando o Município, por via do instituto da delegação de poderes, e caso a entidade escolhida venha 

efectivamente a ser a SRU, os poderes na entidade gestora indispensáveis ao cabal desempenho e 

cumprimento da sua missão. 

Para delimitação de uma ou mais áreas de reabilitação urbana (que poderá ser efectuado por 

instrumento próprio ou através da aprovação de um plano de reabilitação urbana), pressupõe-se a 

elaboração de um processo exaustivo, com vista por exemplo a optar entre uma operação de reabilitação 

simples ou sistemática, enquadráveis nos seus respectivos instrumentos de programação (estratégia de 

reabilitação urbana ou programa estratégico de reabilitação urbana, respectivamente). 

Considerando que a Câmara Municipal poderá efectivamente encarregar a Viseu Novo da 

preparação do projecto de delimitação das áreas de reabilitação urbana, estabelecendo os respectivos 

objectivos e os prazos para a conclusão dos trabalhos, optou-se neste Plano Anual de Actividades, por não 

limitar no tempo este processo, uma vez que o mesmo está dependente do próprio Município. 

4- MODELO DE GESTÃO DA VISEU NOVO, SRU 

4.1 - ORGANIZAÇÃO FUNCIONAL E RECURSOS HUMANOS 

o tipo de actividade desenvolvida pela SRU apresenta muitas semelhanças, particularmente ao 

nível do trabalho administrativo, com aquele que é normalmente desenvolvido pelos municípios, podendo 

induzir a existência de uma estrutura funcional e de recursos humanos muito parecida. 

No entanto, a SRU é constituída por uma reduzida estrutura de recursos humanos (actualmente, 3 

técnicos, incluindo um elemento do Conselho de Administração), todos com formação de nível superior. 

Considerando o carácter inovador da generalidade das actividades a desenvolver, a SRU apostou 

numa equ ipa jovem, dinâmica e com uma significativa capacidade de crescimento. 

Esta pequena equipa de trabalho, apoiada num conjunto de assessorias externas de âmbito 

urbanístico, jurídico e contabilístico, assegura actividades diversas, em função da abundância de 

especialidades existentes, demonstrando uma capacidade de adaptação às necessidades de trabalho, 

através de uma postura polivalente. 

A estrutura orgânica da Viseu Novo, SRU irá constituir-se em 2010 pelos quatro seguintes 

departamentos: 
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• 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, assiduidade e 

férias), gestão de tesouraria, recepção de documentos e preparação dos meios de pagamento. Execução 

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

financeira, organização dos documentos de Prestação de Contas e dos Instrumentos de Gestão Previsional. 

É também 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 e um Assistente Técnico (a admitir). 

• Projecto e Planeamento Urbanismo - desenvolvimento interno e acompanhamento externo de projectos, 

coordenação e orientação técnica, rectificação do caderno de encargos, preparação e lançamento de 

concursos, apreciação das propostas, consignação das obras, preparação da fiscalização das obras, gestão 

técnica e acompanhamento das obras. 

Deste Departamento, farão parte 2 Arquitectos e um Engenheiro. 

• Relações Públicas e Comunicação - recepção de contactos externos e gestão da correspondência. 

Organização de reuniões, eventos e actividades de divulgação. Relacionamento com os órgãos de 

Comunicação Social (concepção e envio de press release, actualização da base de dados de contactos, 

recolha e arquivo de recortes de imprensa, fornecimento de materiais e informações). 

• Gabinete de Apoio a Reabilitação Urbana - O conceito e figura do Gabinete de Apoio a Reabilitação 

Urbana constitui um dos instrumentos de operacionalização do processo de reabilitação urbana para 2010, 

reconhecido como sendo importante para a articulação da intervenção no edificado com as dinâmicas 

económicas, sociais e institucionais próprias da ACRRU. Este gabinete é uma aposta da Viseu Novo, SRU 

na mobilização das populações, instituições e agentes económicos em torno de um processo de reabilitação 

urbana que se pretende participado, mobilizador e capaz de tirar partido das novas oportunidades com que 

o Centro Histórico de Viseu se confronta. 

Este gabinete pretende envolver as instituições, agentes locais e potenciais investidores e parceiros 

em torno do processo de planeamento estratégico e na definição de um programa de acções para a zona 

de intervenção para um horizonte temporal de 3 anos. 
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5. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PREVISIONAIS 

Na continuação do que foi afirmado no Plano de Actividades para 2009, é objectivo prioritário do 

Conselho de Administração da Viseu Novo, SRU dar continuidade ao esforço para o equi líbrio financeiro da 

empresa, sem perder de vista a sua Missão e os seus valores. 

No que concerne aos Ganhos, e no seguimento das práticas levadas a cabo em anos anteriores, 

será dada continuidade à elaboração de projectos de reabilitação de imóveis municipais conforme 

estabelecido nos diversos Contratos-Programa. 

Ainda no campo dos Ganhos, espera-se que a empresa possa ser contemplada com verbas 

provenientes da Candidatura ao QREN (GARU), assim como se considera a comparticipação anual no valor 

de 7.500,OO€ aprovada pela CMV. 

No que se refere às Perdas, e na consequência das políticas de contenção e de combate aos 

desperdícios, encara-se como possível que os mesmos evoluam de forma muito moderada. 

Uma gestão de rigor, objectivada em medidas de contenção de custos, no reforço da atenção na 

cobrança de receitas e na celebração de contratos programa com a CMV para o financiamento das 

intervenções de requalificação do património municipal, associado ainda às comparticipações e apoios 

financeiros obtidos (QREN essencialmente) permite-nos perspectivar que o ano de 2010 possa apresentar 

resu ltados na linha dos que têm acontecido em exercícios anteriores, mesmo tendo em conta o crescimento 

que se prevê executar ao nível da estrutura logística e de recursos humanos da Sociedade. 



5.1. Pressupostos 

o orçamento para 2010 reflecte os grandes objectivos a alcançar no Plano de Actividades, 

constando nos quadros anexos todos os documentos de gestão previsional exigidos na actuallegislação. 

Tendo como objectivo a coerência e a credibilidade do presente orçamento, assumiram-se 

pressupostos baseados na análise dos valores históricos, recorrendo-se também aos valores actualmente 

praticados no mercado. 

Os quadros anexos reflectem os planos para 2010, deles fazendo parte os orçamentos de 

exploração, balanços, fluxos monetários e de investimento. 

• Considerámos na elaboração dos quadros previsionais da SRU um horizonte de um ano. 

• O grande esforço imediato a desenvolver pela Viseu Novo será concentrado, conforme as orientações 

estratégicas atrás referidas, na reabilitação de imóveis de propriedade municipal e imóveis próprios, pelo 

qual foram considerados custos com as obras de reabilitação dos mesmos. 

• O custo das obras referidas no ponto anterior, foi considerado em € 798000 (valores sem IVA). Este valor 

é o referido nos Caderno de Encargos desenvolvidos para cada obra. Foi assumido pela SRU no 

seguimento de estimativas feitas, que os valores dos Cadernos de Encargos podem vir a ser revistos, mas 

não é expectável que os valores sofram grandes variações. 

• Com a assinatura de contratos~programa com o Município, considerou-se que os custos 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 2010, dado que se pretende a criação de um 

gabinete (GARU) que irá dar apoio à Viseu Novo, em outras áreas que antes eram fornecidas recorrendo ao 

outsourcing. 

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

dos projectos citados, considerou-se que o prazo de pagamentos aos diversos fornecedores da obra é 

também de 30 dias. Considerou-se também que o prazo médio de recebimentos dos financiadores da 

empresa é de 30 dias, do que resulta um esforço de tesouraria da empresa. Prevê-se que o Capital Social 

da empresa seja suficiente. 

• Dado que a SRU está instalada em sede provisória sita no Solar dos Peixotos - edifício de propriedade 

municipal, tal situação não implica quaisquer gastos; não tendo sido considerados custos pela utilização 

daquele espaço. 
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5.2. Plano dos Investimentos 

No plano dos investimentos e com base no conhecimento que se detém do mercado adoptando 

critérios de prudência, foram efectuadas estimativas para os montantes dos investimentos a realizar, tendo 

por base a caracterização possível nesta fase. 

Em relação ao desenvolvimento de actividades de comunicação e divulgação (Plano de 

Comunicação), existe o objectivo de criação de uma imagem/marca institucional. Ao nível da comunicação 

externa o objectivo da Viseu Novo, será o reforço da imagem positiva da empresa junto dos diferentes 

públicos, através de uma comunicação assertiva, coerente e de fácil interiorização pelos destinatários. 

Será necessária a divulgação das intervenções, campanhas de promoção e comunicação, bem 

como acções que concorram para a minimização dos impactos negativos durante a execução das obras. 

Está inclusivamente prevista a criação de uma nova página Web, com possibilidade dos próprios Técnicos 

da SRU a actualizarem facilmente. 

Prevê-se também no plano de investimentos, os encargos com a contratação de uma prestação de 

serviços para a "gestão Integrada da intervenção", que conduzirá o desenvolvimento das acções 

(designadamente, pretendendo-se a implementação do "Estudo de Enquadramento Estratégico" realizado 

em 2008 e eventualmente, uma possível assessoria nas acções que obrigatoriamente decorrerão da 

aplicação do novo regime jurídico'da reabilitação urbana). 

Relativamente a "hardware e software" está prevista a aquisição de vários módulos para o programa 

de cálculo CypeCAD (programa de Engenharia, cuja licença foi cedida à SRU pelo Município, no 

seguimento de Acordo de Colaboração assinado). 

Igualmente, haverá necessidade de se proceder à aqulslçao de uma Plataforma Electrónica, 

resultado da entrada em vigor do DL 18/2008 (Código dos Contratos Públicos). Na prática, os processos 

aquisitivos serão desmaterializados, ou seja, todos os tipos de procedimentos, desde Ajustes Directos a 

Concursos Públicos, que a Viseu Novo, SRU realizar, passarão a ter de ser efectuados através de suporte 

electrónico (via internet). 

Ao nível da comunicação interna, o objectivo principal será promover a coesão e sentimento de 

pertença através da implementação de acções direccionadas para os colaboradores da empresa, 

alicerçando projectos de mudança com base em acções eficazes, consistentes e credíveis. A este nível as 

acções planeadas visam a interacção entre todos os colaboradores da empresa e a sua mobilização para 

um modelo de gestão fortemente participado e integrado. 

O trabalho em equipa, a lealdade em torno da missão da empresa, a intervenção concertada e 

eficaz com outras Entidades que actuam na área de intervenção e a pró-actividade na resolução dos 

problemas, com;tituem os valores de base para a implementação do presente Plano de Actividades 

Ao nível da comunicação externa destacamos a edição de "Notas à Comunicação Social" , 

actualizadas à realidade da empresa e às necessidades informativas dos públicos a que se destinam. 
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A gestão da intervenção compreende a coordenação de todas as actividades a desenvolver, 

nomeadamente, levantamentos e estudos de caracterização, projectos técnicos, empreitadas e 

fornecimentos, comunicação, quer no que se refere à sua contratação quer à gestão dos contratos a 

celebrar. 

A intervenção de reconversão e requalificação urbanística a implementar na ACRRU/ARU de Viseu 

compreende a execução de um volume significativo de investimentos no edificado existente, actualmente 

bastante degradado. Contudo, e conscientes da implementação do novo Regime Jurídico da Reabilitação 

Urbana, da aplicação de benefícios fiscais, e a intervenção directa e agilizadora da Viseu Novo, o 

"panorama" da área de intervenção pode realmente ser objecto de melhorias substanciais. 

o investimento global para a reconstrução dos ediffcios (existências) rondará os 487.370,OO€ 

(estando incluídos alguns trabalhos acessórios, nomeadamente os realojamentos provisórios de inquilinos e 

serviços de Arqueologia). 

5.3. Principais Indicadores Previsionais 

o orçamento para 2010, pode ser analisado nos mapas em anexo e foi preparado tendo em conta 

os objectivos estratégicos da empresa. 

I. Perdas 

Está previsto para o ano de 2010 que as Perdas Operacionais alcancem o valor de 1 078667,23 €. 

Como é normal na actividade da Empresa, a Rubrica de " Fornecimento e Serviços Externos" é a que tem 

maior expressão, cerca de 78% do total dos Custos Operacionais. Em segundo plano, surgem os encargos 

com o pessoal com 19%. (ver Anexo 2b). 

No que diz respeito aos Fornecimentos e Serviços Externos, para o ano de 2010, foi estimado o 

valor de 846 686€. Comparativamente ao orçamento de 2009, esta rubrica apresenta uma redução de cerca 

de 900 OOO€. Esta redução resulta da diminuição do volume de obras a ser realizadas no decorrer do 

exercício de 2010 (após conclusão em 2009 das obras na Rua Escura, Sra. da Piedade e Av. Emídio 

Navarro; obras de maior "relevo" em relação às previstas para 2010). 

O Custo com as Obras a ser contabilizado no exercício de 2010 ascende ao valor de €798 OOO€. É 

de salientar que as obras em Edifícios Municipais serão obviamente comparticipadas pela CMV, o que 

poderá ser observado no mapa dos Ganhos. 



Ganhos 

Estima-se que para o Ano de 2010, a empresa obtenha um valor de Ganhos de 924 087.25€. Deste 

montante, 86 % referem-se a Prestações de Serviços pela empresa. (Ver Anexo 2.a). 

A Rubrica de Subsíd ios à exploração representa 10% do valor total dos proveitos Operacionais. 

Este valor refere-se ao contrato de financiamento QREN - GARU. Basicamente este contrato tem como 

objectivo a compensação dos gastos com o pessoal deste Gabinete a criar. 

Os outros proveitos e ganhos suplementares evidenciados no orçamento de exploração com o 

montante de 7500€, representam a compensação de encargos inerentes à actividade da empresa. 

11. Resultados e Cash Flow 

A previsão dos resultados e cash flow é de valores negativos, uma vez que os proveitos ficam 

aquém dos custos do exercício. 

O capital social, continua a ser muito importante, deverá ser preservado em parte, para suprir 

eventuais períodos em que a arrecadação de receita se verificar ser mais problemática. 

111. Recursos Humanos 

Para o cálculo do montante dos encargos com o pessoal, assumiu-se uma actualização salarial de 

1.5%, tendo como referencia esta percentagem e ainda o número de 8 colaboradores - 1 Administrador 

Delegado, 6 Técnicos Superiores (3 Arquitectos, 1 Engenheiro Civi l, 1 Psicólogo Clínico e 1 Economista) e 1 

Assistente Técnico, sendo que 3 Técnicos Superiores e o Assistente Técnico pertencem ao GARU, prevê

se igualmente que o valor total dos encargos com o pessoal ascenda a 214 176.19€ 

Os serviços de topografia, arqueologia e a assessoria jurídica, serão prestados recorrendo ao 

"outsuorcing" . 

O valor global já inclui actualizações salariais relativas aos funcionários (2010), seguros de 

acidentes de trabalho e estimativa de férias, subsídio de férias e respectivos encargos. 

IV. Investimento e Apoios Comunitários 

Neste momento, a candidatura ao Q.R.E.N foi aprovada no montante de 99 683.91€ não sendo 

possível determinar quando será feita a entrega da respectiva comparticipação do apoio financeiro 

aprovado. 



VI. Orçamento de Tesouraria · 

Ver mapa 4) em anexo. 

Notas: 

Na rubrica dos Acréscimos de Proveitos estão englobados os Juros a receber e outros custos 

diferidos. Nos Acréscimos de Custos estão principalmente as remunerações a Liquidar. 

Na Rubrica de Clientes / Fornecedores salientamos que o prazo médio de recebimento é de 30 dias 

assim como prazo médio de pagamento. 

Em relação à rubrica de EOEP do lado do Passivo os valores são referentes ao IRS do Trabalho 

Dependente e Segurança Social, do lado do Activo referem-se ao IVA a recuperar. 

Viseu, Novembro de 2009 

o Conselho de Administração 

Dr. Joaquim Américo Correia Nunes 

_~" . / J 
tA-t" L-1. /-vf.f 

, -- ~-- / 
Dr. J,fJrg' Amável da Silva Quintela 
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Arq. a argarida Sofia Amaral Henriques 
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VISEU NOVO, SRU PLANO PLURIANUAL DE ACTIVIDADES 
SocIedade de ReablUtaçllo UrbAna de Visou 

10 Previsão de Trabalhos a Desenvolver 2006 2007 2008 2009 2010 
T1 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 I T3 T4 T1 T2 T3 T4 

1 ~~I:>!~c:.~ ______________________________________________________ ______________ 
1.1 ~9~!~~~~ ~:_ ~~~i~i~~i~~ _,:q~ip~n::~!~ !~!~r..n:~!i?~_ ': _~:~~~~ _,:q~ip~_n::~!~ _____ ___ _____ 
1.2 Recrutamento do Quadro Técnico da empresa ~M •• __ • _ _ ._. _ _ • _________ • ____ • _____________ • __ • _______ •• _______ _ _ • ___________ 

1.3 Execução das obras de adaptação e limpeza do edificio Sede 
--------.--------------------------------------------------------------.-._-

2 Realização do MasterPlan para a ACRRU 
---------_.-------------------------------------------------------------.---

2.1 DesenvoMmento do Estudo de Enquadramento Estratégico - Plano Estratégico 

3.1 Reabilitação do edificío na Rua N" Sra. da Piedade 24-28 , .... - .-! .... :., "-".;" -........ -. r 

3.2 Reabilitação do edíficio na Rua Escura 14-16 ~~ 

3.3 Reabilitação do edificio na Av. Emidio Navarro 10 .-.} '" 
3.4 Reabilitação do edíficio na Rua da Prebenda 79 .11., I .. .I~-' 

.l. ~ 

3.5 Reabilitação do edíficío da Casa do Miradouro 

4.1 Desenvolvimento do Processo (Parque de Estacionamento do Largo António tt...:_,. ~~ _ " __ "_ .' . 
José Pereira) 

4.2 Desenvolvimento do Processo (Parque de Estacionamento do Mouzinho de 
Albuquerque) 

5.1 Reabilitação dos edificíos na Calçada da Vigia 11-15 

5.2 Reabilitação do edificio na Rua Escura 11 t. 

6 Melhoria das Acessibilidades na ACRRU =::J 
7 Sinalética na ACRRU c::1 

::J , 
8 Reabilitação do edificio"A Sinagoga" 

9 Unidade Operativa de Reabilitação 3 -.-_. __ ._--_ ....... _-- .... _- .... _-.-------- --_ .. _--_ .. --------------------_ .. 
9.1 ~~y~-~~~~~~~~~~-~~-~~~_~?_~~I~~~~~~~~~-------------- - - ___________________ -9.2 "!"?P?§l_~~~.?_ ~~ i!I.~1L ____________ __ _______________________________ ____ _____ ____ • 
9.3 Levantamento Cadastral ---------------- --- -- ---------- ---- ---- ----------------._-----_._-------------
9.4 ~~~i~:_~~_~~':c: ?:_ i!1!:~:~~~ __________ ________________________________________ -9.5 ~:!~~i~?_~~~ _c:~:~ P.~~~~~~~!I_ ~~t:~i~ ____________________________________ ____ • 9.6 ~~~~9_ã_~??_!: _~~~~':~~~ ~~t~~~i~? ________________________________________ __ 

9.7 ~:_~~i?:~_ ~~~ P!~p~:~~??~ ~~9~!1~~~~ :_ ~n_v:.~t!~~~,:~ ______________________________ c=:: 
9.8 ~P!~~~r~?_ ~~ _~o_ ~_~~~~_':~t?_~~!~t~~~~ ______ _____ ___ ______ _________ ___ __ _______ 

9.9 ~~~j:_~t~~_~:_':~':~~~~~_':~?~_~~~.?~ __________________________________ ______ __ ____ -9.10 ~!'!1_~i?~~~~ !'.. ~~~~~_a_~ ?:_ ~~~~ ~~~!:l~:1~<:~~_:.>:~~~~_~:..?_~~~ ______________ -9.11 ~~!~~~!'9~~_ ~!~~~~~i~~?~~_~~ 1~~~ _________________________________________ -9.12 ~~~:~~?~_~:_r:!l1~ta_~:~!~!:~~~~~~ ___________________________________________ -9.1 3 Empreitadas 
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PLANO PLURIANUAL DE ACTIVIDADES VISEU NOVO, SRU 

Sociedade de ReoblUtnÇlo U~n:1 de Vlseu 

2008 
T4 1 T1 

2009 
T4 1 T1 

2010 
T2 T3 T2 i T3 T2 T3 T4 

Previsão de Trabalhos a Desenvolver 2006 2007 ID 
T1 I T1 T2 T3 i T4 I T1 

10 Unidade Operativa de ReabilitaçAo 2 

c=: .---------_._._- --- -_ .. _- -- --_.- .... _-----.-----------._----_._--------------
9.1 ~~Y!l..'!~íI:~'!~~~ ~ ~_~~_~C?~_~?!!lP~~!1~~~~ __________________________________ _ 

• • 9.2 !?P?9_r:'~~:>_ ~~i~_it~~~ _____________ ______ ____________ __ ______ ___________________ _ 
9.3 Levantamento Cadastral 
9.4 ~~~~i!':_~~_~~~~ ?:_i!l}::!:~~~? _____ ____________________________________________ _ 
9.5 ~:!~I!ir~?_~~~ -':~:~ p.r!~~~~~~~_~~:!.'!i! _______________________________________ _ 
9.6 ~:9~.rA~?~_! : _~~~~:~~~~_~t~~~i~? __ ______ _______ __________________________ _ 
9. 7 ~:_~I!i?::,_ C:C:T.. P!?P~:!~~?!'~ !~~~!I!I!~~ :_ ~n_v_~~t!~~~~~ _____________________________ _ 
9.8 ~P!?~r~?_~? _~o_ ~_~C:~I!l_e_l!t?_ ~!'!~t~!~~ ___ ____ _____ ____________________________ _ 
9.9 ~:~j:::t?~_~: _~~~c:~~~ _~~?!l.?_~r:>~~ ___________________________________ ____ ______ _ 

9.1 O 9~_n_~i?~!~~~ ~_ P~~~I!l~_s_ ?:_ ~~!~ ~~~!l_c:~i~~ P..~~_ :~:~~~~_~: _~~~~ _____________ _ 
9.11 ~~!?P~~~_~_ ~!~~~!~i~~~~~?_~~ ~~~~~ ________________________ ________________ _ 
9.1 2 ~!~:~!'_ ~:.r:~~~j~~:~!~_t:~~~r!~ _ ........•.. _. ___ .......• .... .. . .......... • 

a. -. , --c=: 
' C 

9.1 3 Empreitadas 
1 O ~~P.~~ _~: _C:~~!:l!':~~~~ ~. ~!1,:;!~!I!~~~~~ _ ............... ___ .. _ . _ . _________ .. . 

1 0.1 ~~!I!l_a_~~:~_ ~Y:!l!~ ....... _ ...... . .................... _. _. ___________ .. _. __ .. _ 
10.2 Campanhas Publicitárias 

1 0.3 ~~~~y!~~~ :~~~~~~~:: ~ ~ ~ ~~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~bl I 1« !ti . : 
10.4 ~~9~!l!.~~o_~~.~~~~~~~~ .. ____ .... ___ ........................................ "'," ; . I.', ,·HW!!t;:;Gif.i#" PAlili@tiflWil!''±'i§' fiikMt3W&JiMii$ 
10.5 Equipamento! Decoração urbana 
11 I Requalifícação do edifício "Galerias Ecovil" 1 
12 I Realização de vistorias 
13 IIMI (aplicação de taxas) IIIJ 1!15 - ~ 

Investimentos VISEU NOVO 

14 9~.n.~i?~!~~~~. ~~~~I!l~.~ ?:_ ~~!~ ~~~.n.c:~i~~ P..~~. :~~~~~.~: .~~~~ _ ......•.....• 
15 ~P!~P~~.~!~~~!~i~~?~?_~~ ~~~~ ........................................ . 
16 ~!~:~~?:'_ ~: .r:~~j~.~:~!~ _t:~~?~~~ . _ ..... _ . _ ... _____ .. _ . _ . _ . .... . . . ..... . ... . 
17 Recuperação de fachadas 
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS PREVISIONAL 

Rendimentos e Gastos 
Notas 2010 

Pres tações dc Scn·iços 799,:Wtl. I )() C 
Subsidios ,I I ~xploraç;10 99,683.9 1 C 

Fo rnecimcnto c Ser\'i ~· os r\xternos XI(,.I,K(l.lli I ( 

C;astos com o Pessoal '111 <I, 1 ) ( 

O utros Rcndimcntos e Canhos 7 ,SUO .Llil C 

O utros C astos c Perdas 1.1 "li 

Resultados antes de depreciações, gastos de financiamentos e impostos I') 1."><) L'j.! I 

G ilstos dc Deprec iação c dc .\mo rtizaçiío I U,/)O,II t 

Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) I 72,2W,- ,:, ( 

Juros c Rendimcntos similares obtidos "17,703,3-1 C 

Juros e Castos similarcs suportados IXII.I li I 

Resultado Antes de Impostos -I :;,,{I ,,q/),' 

Resultado Liquido do Periodo 1 ')::;,II,')!).')H ( 
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Soclcdólde de Rcobilitoçào U r bono de V iscu 

BALANÇO PREVISIONAL EM 31-12-2010 

Activo Não Corrente: 
, \cti\'o hxos Tangi\'cis 
,\cti\'os r ntangi\'cis 

Activo Corrente: 
11l\Tntários 
Clientes 
I~OEP 

Rubricas 

ACTIVO 

Outras Contas a Receber 
Difcrimell tos 
Caixa e Depositos bancários 

Total do activo ............................................... ............. . 

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO 

Capital próprio 
Capital Realizado 
Resultados Transitados 
Resultado Liquido do Periodo 

Total do Capital Próprio ......... . 

PASSIVO 
Passi\'o Corrente 

1 "ornecedores 
]·:OEP 
J-;'inanciamentos Obtidos 

Outras Contas a Pagar 
Diferimentos 

Total do Passivo .................................... . 

Total do Capital Próprio e do Passivo ..... 

Notas 31-12-2010 

37,552.S 1 C 
5(), 176.62 f: 

96,729.13 € 

8-l0, () 1 1. HO C 

70,7 17.69 C 
3An .oO <=: 

2,57!).50 C 
1,:198. () 1 C 

18,5-l-.. L38 C 

936,723.98 € 
1,033,453.11 € 

1,000,000.00 ( 
-103,) 7.87 € 

-155,059.98 € 

741,872.15 € 

65,736.50 € 
10,156.1 () € 

200,000.00 € 
7 1 .. 1-.(10 ( 

1-l-,97-l-.30 <=: 

291,580.96 € 

1,033,453.11 € 
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~~...!!.2~~~'!.,;:! Orçamento de Tesouraria - Exercício 2010 

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Al!osto Setembro O utubro Novembro Dezembro Total 

I Recebimentos 

1.1 Recebimentos do Exercicio Anterior 10,635 .99 

0.00 

1.2 Produtos Acabados 100.00 100.00 100.00 100.00 100. 00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1.200.00 

J.3 Empreitada (Contrato Programa) 97.750.00 99.600 00 83.950.00 58.700.00 67 .500.00 56.500.00 63.300.00 6 1.600.00 34.900.00 52.900.00 58.300.00 735.000.00 

1.4 Rendimentos Suplementares 7.500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.500.00 

1.5 Rendas e Outros Rendimentos 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80 .00 80 .00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 960.00 

1.6 Subsidios 0.00 

1.6. 1 QREN I GARU 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99.683 .9 1 0.00 000 0.00 0.00 0.00 0.00 99.683.9 1 

1.7. Recebimentos de I RC 3.487.57 3.487 .57 

1.8. Emprcstimo de Tesouraria 150.000.00 50.000.00 200.000 .00 

Sub Tot:tl 7,680.00 97,930.00 99.780.00 84,130.00 58,880.00 167,363.91 56.680.00 63,480.00 65.267.57 35.080.00 203.080.00 108,480.00 1.047.831.48 

1.9. Juros Obtidos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8.37 1.67 0.00 0.00 0.00 0.00 8.37 1.67 16.743 .34 

Sub 1'01,11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,37 1.67 0.00 0.00 0.00 0.00 8.371.67 16,743.34 

'1'01'11 dos Recebimentos 7.680.00 97.930.00 99.780.00 84,130.00 58.880.00 167.363.91 65.051.67 63,480.00 65,267.57 35.080.00 203.080.00 116.851.67 1,064.574.82 

2 Pagamentos 

2.1. Pagamentos do Exercicio Anterior 76.042 .02 

2.2. Fornecimentos e Servo Externos 102.172.50 11 2.696.50 82.772.50 74.398.50 60.562.50 67.586.50 65.662.50 59.336.50 35.862.50 62 .836.50 57.062.50 780.949.50 
? ' _ .-' . Outros Gastos 20.00 20.00 20.00 395.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 6 15.00 

2.4 . Gastos com o Pessoal 15.352.30 15.352.30 15.352.30 15,352.30 15.352.30 30.326.60 15.352.30 15.352.30 15,352.30 15.352.30 30,326.60 15.352.30 2 14. 176. 19 

2.5 . Outros Gastos 0.00 0.00 0.00 0.00 2.500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.500.00 

2.6. O. Gastos e Perdas de Financiamento 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 480.00 

Sub TOI:tI 15,412.30 117,584.80 128.108.80 98,559.80 92,310.80 90,949.1 0 82,998.80 81,074.80 74,748.80 51.274.80 93.223.1 0 72,474.80 998.720.69 

2.6. Inventários 

2.6. 1. Aquisiçiio de Imoveis 104 00.00 1.400.00 18. 100.00 46. 100.00 16. 100.00 54 .770.00 47.250.00 46.650.00 72.650.00 72.650.00 72.650.00 72.65000 522.370.00 

Sub '1'01'11 1,400.00 1.400.00 18,100.00 46.100.00 16,100.00 54.770.00 47.250.00 46,650.00 72.650.00 72.650.00 72.650.00 72,650.00 522,370.00 

Invcstimentos 

2.7. Plano de Investimentos 7.100.00 1, 100.00 1.600.00 1. 100.00 1.1 00.00 1.600.00 2. 100.00 1. 100.00 1.600.00 1.1 00.00 1. 100.00 1.600.00 22.200.00 

Sub '1'01'11 7,1 00.00 1,100.00 1,600.00 1.100.00 1.100.00 1.600.00 2.1 00.00 1.100.00 1.600.00 1.\00.00 1.100.00 1,600.00 22.200.00 

Tolal dos Paoamentos 23.912.30 120,084.80 147.808.80 145.759.80 109.51 0.80 147.31 9.1 0 132,348.80 128,824.80 148,998.80 125,024.80 166.973.10 146,724.80 1,543,290.69 

4 Saldo Inicial de Tesouraria 497,260.25 

5 Saldo de Tesour:tria -16.232.30 -22,154.80 -48.028.80 -61.629.80 -50,630.80 20,044.81 -67.297.13 -M,344.80 -83,731.23 -89,944.80 36.106.90 -29.~~3.\J -4-' 7 5. -

6 Acumulados 481,027.95 458,873.15 410,844.35 349,214.55 298,583.75 318,628.56 251.331.44 185.986.64 102,255.41 12,310.61 48.417.51 18,544.38 . ~'\. _I\. 

~ ~ 
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Sociedade de ReobUit.-.ç!io Urbano de VJseu 

PLANO DE INVESTIMENTOS 2010 

Descrição Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto 

Despesas de Investigação e Desenvolvimento -
ARU (Área de Reabilitação Urbana) 

Comunicação e Divulgação ( Plano de 
1.100,00 E 1.100,00 E 1.1 00,00E 1.100,00 E 1.100,00 E 1.100,00 E 1.100,00 E 1.1 00,00E 

Comunicação) 

Hardware e Software 

6.000,00 E 1.000,00 E 

Diversos e Imprevistos 500,00 E 500,00 E 

TOTAL 7.100,00 E 1.100,00 E 1.600,00 E 1.100,00 E 1.100,00 E 1.600,00 E 2.100,00 E 1.100,00 E 

Existencias 2010 

Descrição Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto 

Aquisição de Edificios Rua Escura 34 30.000,00 E 5.000,00 

Edificios da Calçada da Vigia 350,00 E 950,00 E 350,00 E 350,00 E 350,00 E 34.000,00 E 30.900,00 E 30.900,00 E 

Edificios da Rua Direita 450,00 E 450,00 E 450,00 E 450,00 E 450,00 E 470,00 E 1.050,00 E 450,00 E 

Rua Escura 11-17 600,00 E 0,00 E 17.300,00 E 15.300,00 E 15.300,00 E 15.300,00 E 15.300,00 E 15.300,00 E 

Sub Total 1.400,00 E 1.400,00 E 18.100,00 E 46.100,00 E 16.100,00 E 54.770,00 E 47.250,00 E 46.650,00 E 

- , -

Setembro O utubro Novembro 

1.100,00 E 1.100,00E 1.100,00 E 

500,00 E 

1.600,00 E 1.100,00 E 1.100,00 E 

Setembro O utubro Novembro 

30.900,00 E 30.900,00 E 30.900,00 E 

26.450,00 E 26.450,00 E 26.450,00 E 

15.300,00 E 15.300,00 E 15.300,00 E 

72.650,00 E 72.650,00 E 72.650,00 E 

Dezembro 
TOTAL 

0,00 E 

1.100,00 E 

13.200,00 E 

7.000,00 E 

500,00 E 2.000,00 E 

1.600,00 E 22.200,00 E 

Dezembro 
TOTAL 

35.000,00 E 

30.900,00 E 
221 .750,00 E 

26.450,00 E 
110.020,00 E 

15.300,00 E 
155.600,00 E 

72.650,00 E 522.370,00 E 

~ 
~ 

~ ~ m . 

~ ~ 
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~~ ~~N~V~~~ GASTOS 

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio JlUlho 

Electricidade 156,00 156,00 156,00 

Ferramentas e utensílios de desgaste r 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 

Material de Escritorio 195,00 195,00 195,00 195,00 195,00 195,00 

Rendas e Alugueres ( Av Emidio Na 360,00 360,00 360,00 360,00 600,00 600,00 

Comunicação 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 

Seguros ( Recheio) 0,00 0,00 0,00 352,00 0,00 0,00 

Deslocaçoes e Estadias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 

Honorarios 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

~ Contencioso e Notariado 0,00 50,00 0,00 600,00 0,00 50,00 " E 
.!! Conservação e Reparação 20,00 0,00 20,00 0,00 20,00 0,00 .. 
i"1 
~ Publicidade e Propaganda 200,00 200,00 200,00 800,00 200,00 200,00 " .... 
'E 

Limpeza Higiene e conforto 195,00 195,00 195,00 195,00 195,00 195,00 .. 
'" .. 
!3 Assessoria Contabilistica 420,00 420,00 420,00 420,00 420,00 420,00 
" e Assessoria Fiscal 206,00 206,00 206,00 206,00 206,00 206,00 
'" " " Assessoria Juridica 875,50 875,50 875,50 875,50 875,50 875,50 .. 
" r=. 

Rua da Prebenda 66.450,00 66.450,00 21.450,00 700,00 0,00 0,00 

Casa do Miradouro 31.600,00 41.000,00 31.000,00 40.000,00 31.000,00 31.000,00 
r , Sinagoga 0,00 0,00 3.000,00 500,00 3.500,00 4.500,00 
~.9 

Galerias Ecovil 0,00 1.250,00 1.000,00 1.500,00 500,00 500,00 

Rua Do Comercio 110-114 0,00 0,00 0,00 3.000,00 500,00 3.500,00 

Rua do Comercio 92-94 0,00 0,00 0,00 3.000,00 500,00 3.500,00 

Museu Almeida Moreira 300,00 300,00 22.500,00 20.500,00 20.500,00 20.500,00 

Aprogel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
- ~ v ./ 

Total 102.172 50 112.69650 82.772,50 74.398,50 60.562,50 67.58650 .. ... lmpostos lndirectos ( Imposto Selo/ j:l., .. Contratos; Taxas) 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 
'" ~ 
", 

'" íJ Impostos directos 0,00 0,00 0,00 375,00 0,00 0,00 
", 

i: 
:; 
O Total 20,00 20,00 20,00 395,00 20,00 20,00 

Julho Aeosto Setembro Outubro 

156,00 156,00 

25,00 25,00 25,00 25,00 

195,00 195,00 195,00 195,00 

600,00 600,00 600,00 600,00 

170,00 170,00 170,00 170,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 

1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

0,00 50,00 0,00 50,00 

20,00 0,00 20,00 0,00 

200,00 200,00 200,00 200,00 

195,00 195,00 195,00 195,00 

420,00 420,00 420,00 420,00 

206,00 206,00 206,00 206,00 

875,50 875,50 875,50 875,50 

0,00 0,00 0,00 0,00 

31.000,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00 

800,00 0,00 0,00 25.100,00 

300,00 300,00 300,00 300,00 

4.500,00 800,00 0,00 0,00 

4.500,00 800,00 0,00 0,00 

20.500,00 20.500,00 0,00 0,00 

0,00 2.000,00 500,00 2.500,00 

65.662,50 59.336,50 35.862,50 62.836,50 

20,00 20,00 20,00 20,00 

0,00 0,00 0,00 0,00 

20,00 20,00 20,00 20,00 

Novembro Dezembro 

156,00 

25,00 25,00 

195,00 195,00 

600,00 600,00 

170,00 170,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 

1.000,00 1.000,00 

0,00 50,00 

20,00 0,00 

200,00 200,00 

195,00 195,00 

420,00 420,00 

206,00 206,00 

875,50 875,50 

0,00 0,00 

31.000,00 31.000,00 

20.500,00 20.500,00 

300,00 300,00 

600,00 4.000,00 

600,00 4.000,00 

0,00 0,00 

0,00 2.000,00 

57.062,50 65.736,50 

20,00 20,00 

0,00 0,00 

20,00 20,00 

Total I 
936,00 

300,00 

2.340,00 

6.240,00 

2.040,00 

352,00 

150,00 

12.000,00 

850,00 

120,00 

3.000,00 

2.340,00 

5.040,00 

2.472,00 

10.506,00 

155.050,00 

391.600,00 

78.400,00 

6.550,00 

16.900,00 

16.900,00 

125.600,00 

7.000,00 

846.686,00 

240,00 

375,00 

, 
615,00 

.-::> 
A? 
~ 



~~~~~~ GASTOS 

Janeiro Fevereiro M~o Abril Maio Junho Julho Aeosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total 

Remuneração dos Orgão Sociais 2.476,29 2.476,29 2.476,29 2.476,29 2.476,29 4.952,58 2.476,29 2.476,29 2.476,29 2.476,29 4.952,58 2.476,29 34.668,06 

Remuneração Pessoal 5.386,76 5.386,76 5.386,76 5.386,76 5.386,76 10.773,52 5.386,76 5.386,76 5.386,76 5.386,76 10.773,52 5.386,76 75.414,64 

Remuneração Pessoal GARU 4.287,42 4.287,42 4.287,42 4.287,42 4.287,42 8.574,84 4.287,42 4.287,42 4.287,42 4.287,42 8.574,84 4.287,42 60.023,88 

Encargos sobre Remunerações 2. 823,83 2.823,83 2.823,83 2.823,83 2.823,83 5.647,66 2.823,83 2.823,83 2.823,83 2.823,83 5.647,66 2.823,83 39.533,61 
c; 

Seguro de acidentes de trabalho 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 1.380,00 o 

~ :seguro de aCidentes de trabalho Il< 
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 1.200,00 ! o GARlJ 

E outros custos associados : 0,00 o 
U 
~ Formações 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 1.500,00 
~ 
" Medicina Higiene e Segurança no 

" Trabalho 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 288,00 

~ 
Medicina Higiene e Segurança no 

Trabalho GARU 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 168,00 

Outros (;; 1° 3 / /2. ~~ 
Total 15.352,30 15.352,30 15.352,30 15.352,30 15.352,30 30.326,60 15.352,30 15.352,30 15.352,30 15.352,30 30.326,60 15.352,30 214.176,19 

~ 

Q-> 

G 
~ Outros Gastos e Perdas 
" -c: 

a) Incentivos ã Reabilitação 0,00 0.00 0.00 0,00 2.500,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 o 
b 
::: 
O Total 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 000 000 000 000 2.500,00 

~astos de Depreciação e de amortização ~'). G 12/ '::: I 
I 

~ 
Activos Fixos Tangiveis 520,00 520,00 520,00 I 520,00 520,00 520,00 520,00 520,00 520,00 520,00 520,00 520,00 6.240,00 

OI Activos Intansi.veis 704, 17 704,17 704,17 704,17 704, 17 704,17 704, 17 704,17 704, 17 704,17 704, 17 704,17 8.450,04 

" Total 1.224,17 1.224,17 1.22417 1.22417 1.22417 1.224,17 1.22417 1.224,17 1.224,17 1.224,17 1,224,17 1.224,17 14,69004 

G ~ Gastos e Perdas Financeiros 
40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 480,00 

40,00 40,00 40 00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 480,00 

Outros Gastos c Perdas Extraordinarios 
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 

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 

Total GASTOS 118.808,97 129.33297 99,408,97 91.409,97 79.69897 99.197,27 82.298,97 75.972,97 52.498,97 79.472,97 88,673,27 82.372,97 1.079.147,23 

r;: 
~ 

~ 
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: Mercadorias 
, ." 

~ § Produtos Acabados 
> 

Subcontratos (Obras) 

Total 

Reabilitaçao de Edificios - Prop. Municipal 

~ 

o .... 
'E 
" '" 

Rua da Prebenda 

Casa do Miradouro 

Sinagoga 

~ Galerias Ecovil 
lfi J. a.J \.fU,", UIõ. Iõ.,")La .... luUmUt;Ul V L<ll ~u 
5 ~"L~~~ ____________ _ 

~ Rua Do Comercio 110-114 
"" M Rua do Comercio 92-94 .... 

Museu Almeida Moreira 

Aprogel 

.. Rendimentos Suplementares 

.. Subsidios li exploração- QREN l5 

." 

" ." :g 
r.l 

" 'i: 
Co 
:: 
Co 

GARU QREN 

GARUCMV 

Propriedades de Investimento 

Activos Fixos Tangiveis 

Activos Intangiveis 

Imobilizado em curso 

Total 

Total 

Total 

" " ... 
Reabilitação de Imoveis Proprios: 

OI 
Co 
~ 

o 
.c 
o; 
.o 

-:r4~ 
~ 

a) Calçada da Vigia 

b) Rua Escura n °11 -17 

c2Rua Direita nO 

Activos-"or Gastos Diferidos 

Especificados 

" Juros Obtidos 
... ~ 
o ~ 

:; ~ de Investimento 

~ ~ .,g a)Rendas da Calçada da Vigia 
o: " " ç3 ií > b )Rendas da Rua Escura 

Total 

Total 

Janeiro Fevereiro 

1 00,00 I 100,00 

100,00 I 100,00 

66.450,00 

31.000,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

300,00 

0,00 

97.750,00 

7.500,00 

7.500,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0.00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

66.450,00 

31.600,00 

0,00 

1.250,00 

0,00 

0,00 

0,00 

300,00 

0,00 

99.600,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0.00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0.00 

0,00 

0,00 

0.00 

0,00 

0,00 

0,00 

Ma~ 

100,00 

100,00 

21.450,00 

41.000,00 

0,00 

1.000,00 

0,00 

0,00 

0,00 

20.500,00 

Abril 

100,00 

100,00 

700,00 

31.000,00 

3.000,00 

1.500,00 

0,00 

0,00 

0,00 

22.500,00 

0,00 I 0,00 

83.950,00 I r 58.700,00 

0,00 I 0,00 

0,00 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 

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 0.00 

0,00 0,00 

RENDIMENTOS 

Maio 

100,00 

100,00 

0,00 

40.000,00 

500,00 

500,00 

~ 
3.000,00 

3.000,00 

20.500,00 

0,00 

67.500,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0.00 

0.00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Junho 

100,00 

100.00 

0,00 

31.000,00 

3.500,00 

500,00 

0,00 

500,00 

500,00 

20.500,00 

0,00 

56.500,00 

0.00 

0,00 

72.898.33 

26.785,58 

99.683,91 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0.00 

0.00 

0,00 

0.00 

0,00 

0,00 

Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 

100,00 I 100,00 I 100,00 I 100,00 I 100,00 I 100,00 

100,00 I 100,00 I 100,00 I 100,00 I 100,00 I 100,00 

0,00 

31.000,00 

4.500,00 

300,00 

~ 
3.500,00 

3.500,00 

20.500,00 

0,00 

63.300,00 

0,00 

0.00 

0,00 

0,00 

0.00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0.00 

0,00 

8.371.67 

0,00 

31.000,00 

800,00 

300,00 

0,00 

4.500,00 

4.500,00 

20.500,00 

0,00 

61.600,00 

0.00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0.00 

0,00 

31.000,00 

0,00 

300,00 

0,00 

800,00 

800,00 

0,00 

2.000,00 

34.900,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0.00 

0,00 

0,00 

0.00 

0,00 

0.00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0.00 

0,00 

31.000,00 

21.100,00 

300,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

500,00 

52.900,00 

0.00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0.00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

31.000,00 

24.500,00 

300,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

2.500,00 

58.300,00 

0,00 

0.00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

31.000,00 

20.500,00 

300,00 

0,00 

4.600,00 

4.600,00 

0,00 

2.000,00 

63.000,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0.00 

0,00 

8.371,67 

80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80.00 80.00 80.00 80,00 80.00 80,00 80.00 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

Total 

1.200,00 

0,00 

1.200,00 

0,00 

0,00 

155 .050,00 

391.600,00 

78.400,00 

6.550,00 

~ 
16.900,00 

16.900,00 

125.600,00 

7.000,00 

798.000,00 

7.500,00 

7.500,00 

72.898,33 

26.785,58 

99.683,91 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0.00 

0;00 

0,00 

16.743,34 

0,00 

960,00 

0,00 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

-i? 
") 

'~ 
~ 

"& 
~ 

~] Outros Proveitos e ganhos Financeiros 

Total 

.::: .ª Restituição de Impostos 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 
" ... 

80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 8.451 ,67 80,00 80,00 80,00 80,00 8.451,67 17.703.,34 ~ 

::: :fi ~ Recuperação de Dividas 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 
~ ~",,~ , . 

Cl ~ ; \. õ Ganhos em Inventários 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 G '" \.-a Outros Ganhos 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 " 

Q:: .... 1>1 
_. Total 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 

~ Total Rendimentos 105.430.00 99.780,00 84.130,00 58.880,00 67.680,00 156.363,91 71.851,67 61 .780,00 35.080,00 53.080,00 58.480,00 71.551,67 924.087,25 
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PARECER DO FISCAL ÚNICO 

SOBRE OS INSTRUMENTOS DE GESTÃO PREVISIONAL 

INTRODUÇÃO 

1. Para os efeitos do artigo do artigo 28.°, alínea g) da Lei 53-F/2006, de 29 de Dezembro, 

apresentamos o nosso parecer sobre os instrumentos de gestão previsional para o exercício de 2010, 

da Viseu Novo, Sociedade de Reabilitação Urbana, S.A., consistindo: nos Planos plurianuais e 

anuais de actividades, investimento e financeiros, 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 contidos nos instrumentos de gestão previsional acima referidos, competindo-nos emiti r 

um relatório profissional e independente baseado no nosso trabalho . 

ÂMBITO 

1/2 

4. O trabalho a que procedemos teve como objectivo 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 efectuado com base nas Normas Técnicas e 

Directrizes de Revisão/Auditoria emitidas pela Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, planeado de 

acordo com aquele objectivo, e consistiu: 

a) principalmente, em indagações e procedimentos analíticos destinados a rever: 

o a fiabilidade das asserções constantes da informação previsional; 

• a adequação das politicas contabilísticas adoptadas, tendo em conta as circunstâncias e a 

consistência da sua aplicação; 
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• a apresentação da informação previsional; 
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b) na verificação das previsões constantes dos documentos em análise, com o objectivo de obter uma 

segurança moderada sobre os pressupostos, critérios e coerência. 

5. Entendemos que o trabalho efectuado proporciona uma base aceitável para a emissão do presente 

relatório sobre os instrumentos de gestão previsional. 

PARECER 

6. Com base no trabalho efectuado 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 adoptados pela Viseu Novo, Sociedade de Reabilitação 

Urbana, 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 . 

Viseu , 17 de Março de 2010 

o Revisor Oficial de Contas 

Representada por Manuel Marques da Costa Figueiredo, ROC n.o 800 
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