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VISEU NOVO, SRU 
Soaed:>de de Rellbil,);>(IQ Urb.>na do VII'lu 

1. INTRODUÇÃO 

A Viseu Novo SRU, (entra a sua atividade primordial com base em estratégias que estimulem o investimento 

privado, individual ou coletivo, através de medidas de incentivos de natureza fiscal e económica, de apoios 

financei ros e, essencialmente, no apoio técnico e de aconselhamento, que permitam aos proprietários e aos 

interessados em geral investir na designada A.R.U. (Área de Reabilitação Urbana), em Que o Centro Histórico é a sua 

face mais visível, requalificando e reabilitando os seus edifícios. 

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

reportada trimestralmente, uma vez que se considera que o retrato do "histórico" conhecido permite não só 

determinar valores médios indicativos, mas também utilizar critérios de cálculo equivalentes e com níveis de 

detalhe comparativo. 

Igualmente se pretende com este relatório, elencar e calendarizar as intervenções prioritárias, no que diz 

respeito ao investimento direto da sociedade em 2012, promovendo o lançamento de concursos para empreitadas 

e a respetiva adjudicação, com comparticipação preponderante de fundos comunitários disponibili zados pelo QREN, 

permitindo o estabelecimento do cronograma financeiro das obras a efetuar. 

Não obstante, estando a empresa dependente dos referidos fundos comunitários, à data da elaboração 

deste documento ainda não é conhecida toda a informação necessária sobre os mesmos, devendo afirmar-se que 

alguns dos projetos que nos propomos realizar dependem dos apoios que possam ser disponibilizados, o que 

significa que as or igens e aplicações apresentadas podem apresentar uma margem de incerteza não despicienda. 

Em paralelo, e no âmbito das obrigações legais impostas pelo regime do sector empresar ial local constante 

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 Acionistas para aprovação, os Instrumentos de Gestõo Previsíonol para o 

exercício de 2012: 

• 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 

o presente Documento é composto pelos seguintes capitulas: 

1. Atividades desenvolvidas em 2011, onde se descreve de forma sucinta, factos e acontecimentos que 

marcaram a atividade da Viseu Novo SRU; 
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2. Estratégia e Ações de Reabilitação, onde se referem sumariamente as estratégias 

concretizam as ações a desenvolver em 2012; 

3. Conclusões; 

4. Pressupostos dos Instrumentos de Gestão Previsional; 

5. Quadros e Mapas Previsionais; 

6. Parecer do Fiscal Único. 
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2. BREVE RETROSPECTIVA DA ACTIVIDA DE DESENVOLVIDA EM 2011 

A atividade da Viseu Novo no ano que agora finda foi formalmente enquadrada pelo Plano Anual aprovado 

em finais de 2010 e ratificado pelos Senhores Acionistas em sede de Assembleia Geral. 

Esse documento tinha como pressupostos essenciais, a celebração de diversos Contratos-programa com o 

Município, fundamentais para dar legitimidade a atuação da SRU e assegurar financeiramente a atividade da 

empresa. 

Com o desenvolver da atividade, tem-se constatado que a reabilitação urbana da ACRRU de Viseu é um 

processo contínuo e com resu ltados a médio e longo prazo, obrigando a intervenções pluridisciplinares e integrando 

diversas valências como o urbanismo, a arquitetura, o desenvolvimento social, a arqueologia e a história. 

No âmbito das ações preconizadas para 2011, a Viseu Novo SRU apostou na continuidade de todo o 

trabalho que vinha sendo efetuado. com vista a uma evolução permanente ao nível da simplificação e eficiência de 

procedimentos, destacando-se os seguintes aspetos: 

• Continuidade da aposta na formação dos colaboradores da Viseu Novo, SRU; 

• Acompanhamento e atualização de Regulamentos Municipais; 

• Utilização de forma mais recorrente dos meios de comunicação online, nomeadamente a 

promoção e divulgação de novos conteúdos na pâgina da internet com informações de carácter 

gera l, de aviso e publicidade de operações urbanísticas, bem como as relativas a legislação ou 

outras notícias com reflexos nos processos de edificação, admitindo-se ainda a extensão deste 

veículo aos colaboradores da Viseu Novo, para uma total identificação e transparência entre estes 

e os utentes, permitindo assim rentabilizar o tempo e diminuir o consumo de recursos técnicos 

nos atendimentos. 

Nesse sentido, salientamos alguns dos processos desenvolvidos: 

2.1. EDIF ICIOS M U N ICIPAIS 

2.1.1. RUA ESCURA 14, RUA N' SRA. DA PIEOADE 24, Av. EMlolO NAVARRO 10 E RUA OA PRESENOA 70 

Rua Escura Rua Nª Sra. da Piedade Av. Emidio Navarro 
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Concluídas as obras de rea bilitação destes imóveis, a SRU acompanhou a execução e planeamento de 

pequenas obras de manutenção, solicitadas pelos atuais moradores e ut ilizadores. 

2.1.2. EMPREITADA DE RESTAURO DA CASA 00 M IRADOURO 

A intervenção na Casa do Miradouro está a decorrer de acordo com o Plano de Trabalhos aprovado e 

prevê-se que a obra fique concluída antes do prazo previst o, que eram 24 meses, 

A requa lificação deste edifício irá permitir a sua ocupação com duas funcionalidades distintas, a de acolher 

os Serviços da Viseu Novo e a de Espaço Museológico, que irá albergar a "Coleção de Arqueologia Dr. José Coelho" . 

Em Junho, foram forma lizados 3 Contratos Adicionais, no âmbito da execução de Trabalhos a Mais, 

Trabalhos a Menos e de Supressão de Erros e Omissões, não previstos no contrato inicial. 

Com o decorrer da empreitada, e devido à especificidade da mesma, têm sido propostas e executadas 

pequenas alterações (essencialmente de pormenor) ao nível da Arquitetu ra, que no global, implicarão uma solução 

fina l ma is consegUida. A obra é objeto de visitas periódicas por parte dos Técnicos do IGESPAR. 

O acompanhamento técnico e fiscalização são da inteira responsabilidade da Viseu Novo. 

Devido à recalendarização dos projetos previstos na candidatura às "Parcerias para a Regeneração Urbana" 

(QREN), esta obra foi incluída nos projetos co-financiados com uma percentagem de 60%. 

2.1.3. BENEFICIAÇÃO 0 0 EDIFíCIO MUSEU ALMEIDA MOREIRA 

No início de 2011 foi consignada a empreitada de beneficiação do Museu Almeida Moreira, tendo a mesma 

sido concluída em finais de Setembro. As obras de reabilitação correram a bom ritmo e conforme planeado. 

A Câmara Municipal de Viseu e a Viseu Novo, demonstram com esta obra, a sua determinação em 

(re)centrar o Centro Histórico e atrair cada vez mais visitantes a este espaço nobre da cidade. 

Entre as in tervenções previstas estava a transformação de um auditório obsoleto em sala de exposições 

temporárias. 
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Desta forma, o objetivo de concretizar a Rede Municipal de Museus é claro e ambicioso, pois pretende 

reforçar e aumentar os espaços museológicos do concelho dotando-os de mais e melhores equipamentos e 

adaptando-os às necessidades atuais, como se comprova pela construção de uma plataforma elevatória que irá 

permitir o acesso a todos os pisos do edifício a pessoas com mobilidade condicionada. 

Esta obra é também fina nciada pelo QREN (Parcerias para a Regeneração Urbana) com uma 

comparticipação a rondar os 199.249,10€. 

2.1.4. OBRAS DE CONSERVAÇÃO E RESTAURO DA CAPELA DE SANTO ANTÓNIO DO SOLAR DE CONDES DE PRIME 

Deu-se por concluída no 12 semest re de 2011, a obra de conservação e restauro da Capela de Santo 

António do Solar dos Cond es de Prime, si tu ada na Rua dos Andrades. 

A Capela foi integralmente restaurada e, entre outros trabalhos, foram recolocados os painéis de azulejos 

retirados para tratamento em 1998. 

A empreitada incluiu também o restauro da talha e das estátuas existentes, tendo a Viseu Novo 

acompanhado e fiscalizado todos os trabalhos, com o apoio de Técnicos especializados do Centro de Conservação e 

Restauro de Viseu. 

A inauguração ocorreu no mês de Junho, atento o interesse na abertu ra ao público desta capela que se 

encontra integrada num Solar classificado como "Imóvel de Interesse Público", e considerada um "ex-libris" da 

cidade. 

À semelhança das obras anteriores, esta emprei tada foi incluída nos projetos co-financiados pelo QREN 

com uma taxa de 60%. 
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2.1 .5. PROJECTOS DE REABILITAÇÃO DOS EOIFfc lOS 00 ANTIGO QUARTEL DE BOMBEIROS NA RUA ORo l u fs 

FERREIRA 110-114 E RUA 00 CO M ERCIO 90-94 

No 12 semestre foi entregue no Município de Viseu o projeto de reabilitação do imóvel do Antigo Quartel 

de Bombeiros na Rua Or. luís Ferreira 110-114 (conhecida por Rua do Comércio) para efeitos de aprovação, 

atendendo que t odas as Entidades licenciadoras oportunamente emitiram o respetivo parecer favorável. 

Rua do Comércio 90-94 Rua do Comércio 110-114 

o Município de Viseu pretende reabilitar estes dois edifícios con tíguos, com vista à criação de um espaço 

que permit a aos candidatos a empresários ou a profissionais jovens locais da área das Indústrias Criativas e de 

Interesse Tecnológico, serem acolhidos e apoiados numa fase inicia l e de lançament o. proporcionando-lhes um 

espaço dotado de todos os equipamentos e know-how técnico, necessários ao desenvolvimento do seu negócio. 

Este projeto da Câmara Municipal de Viseu, em parceria com a Viseu Novo, pretende contribuir em termos 

gerais para a revitalização da Zona Histórica e consequentemente para a promoção da atratividade e notoriedade 

da zona, colmatando a inexistência de espaços de incubação temáticos para as jovens empresas que se queiram 

insta lar no concelho. 

Ta l como já foi mencionado anteriormente, os processos com vista às futu ras empreitadas estão 

praticamente concluídos, estando a decorrer de momento, uma últ ima fase de compatibilização e revisão de todos 

os Projetos e elaboração dos necessários Cadernos de Encargos e Mapas de Quantidades para lançamento dos 

Concursos (previstos para o primei ro semestre de 2012) . 

Em relação ao edifício com o n2 110, prevê-se a realização de uma empreitada de obra pública. que 

consiste essencialmente na reconstrução tota l do imóvel, com manutenção integral das fachadas exteriores. 

No que se refere ao edifício com o n!! 94, considera-se uma obra de restauro (atendendo que não se prevê 

demolir o interior do edifício, devido ao ra zoável estado de conservação do mesmo e às suas características 

arquitetónicas), contemplando-se apenas a demolição do piso da cobertura, a construção de novas instalações 

sani tárias e acessos, e a implementação de novas redes de águas, esgotos, pluviais, eletricidade, comunicações e 

segurança con tra o risco de incêndio. 

A obra, a implementar durante o ano de 2012, foi candidatada ao programa RUO (Redes Urbanas pa ra a 

Competitividade e a Inovação), gerida pela Comunidade Intermunicipal Região Dão Lafões, sediada em Tondela, 
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2.1.6. EDifíCIO NA RUA DIREITA N2116/ RUA DA ÁRVORE 1-7 

No início de 2011 foram entregues todos os documentos referentes ao projeto de reabilitação deste edifício 

municipal (Arquitetura e Especialidades), permitindo a aprovação "formalmente" pela CMV. O lançamento do 

concurso público ocorreu em Julho de 2011. 

Prevê-se 18 meses de duração da obra, sendo o acompanhamento e fiscalização da responsabilidade da 

Viseu Novo. 

À semelhança das obras da "Casa do Miradouro" e do "Museu Almeida Moreira", também esta foi inserida 

na programação das "Parcerias para a Regeneração Urbana" (QREN), pelo que se prevê que obtenha uma 

comparticipação de 60% do seu custo. 

A filosofia de intervenção desta reabilitação baseia-se num conceito de recuperação e requalificação total 

do edifício, tanto no interior como ao nível das fachadas, cobertura e caixilharias, conservando-as ou substitu indo

as por idênticas às originais. 

Por se tratar de um edifício público, houve a necessidade de melhorar e propor algumas alterações no 

imóvel, sem as quais, o bom funcionamento do espaço ficaria comprometido. Tendo em conta as pessoas com 

mobilidade condicionada, bem como o transporte de objetos de grande peso e volume, prevê-se a introdução de 

uma plataforma elevatória. 

Toda a área do piso 1 será destinada a exposição e o piso 2 destina-se à administração do Museu e zonas 

de trabalho. 

Tratando-se de obras de reabilitação, e prevendo-se manter o mesmo desenho dos alçados, a inserção 

urbana e paisagista será man tida tal como se encontra atualmente. O logradouro foi objeto de um projeto de 

arranjos exteriores específiCO, sendo do interesse da Câmara abri-lo à comunidade. Assim, e com a criação de uma 

cafetaria, potencia-se uma abertura de ligação ao logradouro, pOSSibilitando o aumento do espaço e a criação de 

uma esplanada. 
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r' é~ 
2.1.7.REPARAÇÃO DE PASSADEIRAS NO AMBITO DA EMPREITADA DA MELHORIA DAS ACESSIBILIDADES NA ÁREA 

CRfTICA DE RECUPERAÇÃO E RECONVERSÃO URBAN fSTlCA DE VI5EU 

Concluída a empreitada inicia l, realizada em 2009, verificaram-se diversos danos nalgumas passadeiras que 

não puderam ser incluídos no âmbito da garantia de obra, o que implicou que a Viseu Novo diligenciasse no sentido 

de promover a reparação dos mosaicos "pitonados" de algumas passadeiras. 

Esta nova empreitada, concluída no 12 semestre de 2011, foi lançada através de um procedimento por 

Ajuste Direto e posteriormente adjudicada à empresa "CONSIPEL - Construções Simões Pereira, Lda." pelo valor de 

1.199,OO€, acrescido do IVA. 

2.2. EDIFICIOS PROPRIEDADE DA VISEU NOVO 

2.2.1. EDIFfCIO NA RUA ESCURA 11-17 

As obras de reabi lit ação do imóvel sito na Rua Escu ra 11, decorrem a bom ri t mo e prevê-se a sua conclusão 

em Janeiro de 2012, altura em que se prevê que seja iniciada, igualmente, a comercialização das suas frações. 

O acompanhamento de obra e fiscalização foram totalmente da responsabilidade da Viseu Novo . 

Em Maio de 2011, fo i oportunamente formal izado um Contrato Adiciona l de empreitada, com vista à 

execução de alguns trabalhos a mais, não previstos inicialmente. 
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2.2.2. EDIFICIOS NA CALÇADA DA VIGIA 7-17 

No seguimento do lançamento do Concurso Público para a empreitada (ainda em Dezembro de 2010), 

foram oportunamente analisadas as propostas apresentadas, tendo o Júri do Procedimento efetuado a sua proposta 

de adjudicação em Junho de 2011. 

Em Fevereiro de 2011 e tendo em vista o financiamento da empreitada, solicitou -se a instituições bancárias 

a apresent ação de propostas com as condições de financiamento para a reconstrução destes edifícios. O objetivo da 

consulta era o de garantir um Financiamento na ordem dos 300.000,OO€ para condu ir o processo de reabil itação. 

Da análise efetuada, constatou-se que a proposta apresentada pelo IHRU - Instituto do Habitoçõo e da 

Reabilitaçõo Urbana, no ãmbito da sua atividade creditícia e estatutária se mostrou mais favorável para a Viseu 

Novo. 

Os edifícios a reabilitar irão ser emparcelados e darão lugar a 2 espaços comerciais e 3 apartamentos, 

destinando-se todas as frações a venda no mercado. 

Também durante o 12 Semestre de 2011, foi desenvolvido o procedimento com vista à contratação de uma 

Equipa de Arqueologia, para acompanhamento dos trabalhos de demolição e picagem de revestimentos do edifício, 

conforme imposição do IGESPAR. 

Para se efetuarem os trabalhos de reconstrução que tiveram inicio em Novembro de 2011, foi necessário 

proceder ao realojamento temporário de um agregado familiar que ainda aí reside, pelo que a SRU arrendou uma 

habitação para esse efeito. 

2.2.3- EDIFíCIOS NA RUA DIREITA NI! 91-93 

Dando cumprimento ao exposto no Parecer (vinculativo) do IGESPAR, foi contratualizada em 2011 uma 

Equipa de Arqueologia para proceder aos necessários trabalhos de sondagem e estudo de cota positiva das pré

existências. Estes trabalhos foram efetuados duran te o mês de Fevereiro, tendo os seus resultados condicionado o 

Projeto de Arquitetura. 
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Por sua vez, no decorrer do 22 Trimestre de 2011, deu-se por concluída a Arquitetura, prevendo-se com a 

reconstrução destes edifícios, dois novos estabelecimentos comerciais e três apartamentos. As Especialidades foram 

conduídas em Setembro. 

2.3. OUTROS PROJETOS 

2.3.1.GABINETE DE APO IO À REABILITAÇÃO URBANA (GARU) 

No início de 2011, foi contratado um Técnico Superior de Market ing para integrar a equipa do GARU, com o 

objetivo de tratar toda a informação relativa a atividade da SRU. Foi possível dar inicio 11 criação de uma revista de 

imprensa que retrata toda a atividade desenvolvida e a que vier a desenvolver-se. 

Em paralelo, amplia r e estreitar relações com os diversos órgãos de comunicação social, avaliar e melhorar 

as atividades de comunicação e divulgação realizadas, constituem também objetivos a prosseguir. 

Os restantes elementos do GARU completaram em Março de 2011 um ano de atividade. A equipa é 

composta atualmente por quatro Técnicos das seguintes âreas: Engenharia Civil, Arquitetura, Administração e 

Marketing. 

O GARU tem desenvolvido diversas tarefas nestes últimos meses de atividade: 

.. Promove e divulga o projeto de reabil itação urbana; 

.. Promove e esclarece o acesso a incentivos para a reabilitação urbana. 

.. Estabelece contactos com as equipas de Projetistas e Empreit eiros, afectos as diferentes obras e 

reabilitação em curso. 

... Obtém informações sobre a oferta e a procura de imóveis para venda ou arrendamento, na ârea de 

intervenção, para possíveis realojamentos temporârios. 

... Promove a elaboração de projetos de recuperação dos edifícios. 

.. Elabora os procedimentos necessârios com vista ao desenvolvimento das obras programadas. 

.. Acompanha e fiscaliza a execução das referidas obras. 
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2.4. OUTRAS ACTIVIDADES DESENVOLVIDAS 

Durante este ano de 2011, a SRU prosseguiu o acompanhamento das empreitadas dos edifícios municipais, 

da Viseu Novo, assim como de Particulares, e paralelamente foi desenvolvendo outros processos que se enunciam: 

1. Elabora ção de Pareceres diversos (quer no âmbito de Processos de Obras, esplanadas, ocupações 

da via pública e publicidade). 

2. EKecução de vistorias, em representação da CMV 

(No âmbito do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana e do Regime Jurídico das Urbanização e Edificação, que na 

sua maioria é solicitada pelos proprietários ou arrendatários, e que pretende verificar as deficientes condições de 

segurança, higiene e de salubridade). 

3. Apresentação do trabalho da Viseu Novo através de palestras nas Escolas Secundárias de Viseu 

No seguimento da apresentação pública do "Guia para a Reabilitação Urbana" (trabalho realizado pela 

Universidade Católica no âmbito da candidatura ao programa "Parcerias para a Regeneração Urbana") e da 

exposição dos vários painéis constantes daquele Guia, os Serviços Culturais da CMV organizaram uma série de 

Sessões públicas nas Escolas Secundárias e Superiores de Viseu, com vista à apresentação da própria exposição e do 

trabalho desenvolvido no Centro Histórico de Viseu. Esta iniciativa teve como objectivo a promoção de uma polftica 

de valorização do Centro Histórico, que assenta nas boas práticas que se pretendem implementar na reabilitação 

urbana, pelo que a Viseu Novo aproveitou a oportunidade, para dar a conhecer o trabalho desenvolvido nestes 

últimos anos junto da classe mais jovem da cidade. 

4. Acão de Formação: "O contrato de empreitada de Obras Públicas: da Formação à EKecução" 

O Engenheiro civil da SRU acompanhou durante o mês de Janeiro a referida Acão de Formação que teve 

lugar em Coimbra, atendendo à pertinência das questões abordadas relativamente aos contratos de empreitada de 

obras públicas, com especial ênfase para as alterações introduzidas pelo CCP. 

5. Curso: "Reab ilitação de Edifícios em Núcleos Urbanos Antigos" 

Ao considerar-se uma mais-valia para a Viseu Novo, visto estar perfeitamente vocacionado para Técnicos 

Superiores que lidam com a Construção, designadamente em edifícios das Zonas Históricas, três Técnicos foram 

autori2ados pelo Conselho de Administração a participar neste curso, atendendo ao interesse dos temas a ser 

abordados. O mesmo teve lugar em Coimbra durante o mês de Junho. 

6. Formação da Plataforma Eletrónica (nova versão ANOGOV) 

Numa sessão realizada no Porto no mês de Fevereiro, dois Técnicos da Viseu Novo acompanharam uma 

Acão de Formação, no seguimento do lançamento da nova versão da plataforma AnoGov, que apresenta novas 

funcionalidades (essencialmente no âmbito da criação e tramitação de procedimentos) e requisitos de utilização. 

7. Preenchimento de uma vaga de Técnico Superior de Arquitetura 

No seguimento da renúncia ao cargo de Administradora-Delegada e Vogal do Conselho de Administração 

por parte da Arq. Margarida Henriques, várias tarefas que eram da sua competência, passaram a não ter uma fácil 

resposta no âmbito do quadro técnico da Viseu Novo. 

Nesse sentido, e atendendo que o quadro de pessoal da Viseu Novo prevê 6 Postos de Trabalho na área da 

Arqui tetura, estando apenas um posto providO e para que não houvesse hiatos no desenvolvimento do trabalho da 
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Viseu Novo, o Conselho de Administração autorizou o preenchimento de uma vaga de 

Arquitetura. Com este recrutamento celebrou-se um contrato individual de trabalho. 

8. Instalação da Rede Wi-Fi na Zona Histórica 

No seguimento da candidatura ao programa "Redes Urbanas para a Competitividade e a Inovação" (RUO), 

em que se prevê a instalação da rede Wi·Fi em vários locais da Zona Histórica, foram encetados conlactos com 

operadoras e empresas de telecomunicação, tendo inclusivamente sido efectuados "site-surveys" para verificação 

in loco, das necessidades reais para implementação deste serviço. 

Aguarda-se a aprovação da candidatura, para desenvolvimento e contratualização destes serviços. 

9. Substituição de placas de sinalética danificad as 

Verificou-se que algumas das placas de sinaléti ca oportunamente instaladas na Zona Histórica foram 

danificadas (vandalizadas), pelo que se procedeu aos necessários trabalhos com vista à substituição das mesmas, 

sendo Inclusiva mente executadas com um "reforço adicional". 

10. Atualizações quinzenais do site da Viseu Novo 

São efetuadas atualizações periódicas no si te da SRU, mantendo a mesma dinâmica e reportando o 

desenvolvimento das várias empreitadas. 

11. Exposição da atividade da Viseu Novo no Atendimento Único (A.U.) da Câmara Municipa l de 

Viseu, no Fórum Viseu e Solar dos Peixotos 

Pelo período de um mês, vários painéiS e maquetes executados pela SRU ficaram expostos na secção de 

Atendimento (geral) da CMV e no Fórum Viseu. 

Pretende-se através destas ações, informar os cidadãos sobre o trabalho realizado na área de intervenção, 

permit indo desta forma, uma identificação e aproximação ao que tem si do elaborado, dando assim, mais uma vez, 

visibil idade a todo o trabalho promovido pela Viseu Novo e pelo Município de Viseu. 

12. Acompanhamento dos processos PROHABIT de edifícios situados na 20na Histórica 

No âmbito da apreciação das candidaturas ao programa municipal PROHABIT, a empresa municipal 

"Habisolvis EM" solicitou o apoio da Viseu Novo, com vista à análise, vistoria e validação dos processos referentes a 

edifícios situados na Zona Histórica. 

3. ESTRATÉGIA, GESTÃO E ACÇÕES DE REABILITAÇÃO PARA 2012 

As debilidades dos Centros Urbanos mais antigos estão generalizadas, fruto da nova oferta de qualidade de 

vida na periferia, habitações com melhor qualidade e custos mais competitivos. Contudo, a proximidade aos locais 

de trabalho é menor, provocando também problemas de mobilidade. 

Deste modo, a reabilitação urbana apresenta-se atualmente como uma componente indispensável no 

âmbito da política das cidades e da habitação. Por um lado tendo em consideração as condições de habitabilidade, 

salubridade, estética e de segurança de importantes áreas urbanas do pais e o consequente impacto socio

económico negativo, a recuperação e readaptação destas áreas urbanas, assume-se como um verdadeiro 

imperativo nacional. 
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Neste contexto, a reabilitação do edi ficado na zona histórica de Viseu, constitui uma actuação prevista nas 

candidaturas às "Parcerias para a Regeneração Urbana" e "Redes Urbanas para a Competitividade e Inovação". O 

desafio assumido pela Viseu Novo neste contexto é o de recuperar a funcionalidade do Centro Histórico, 

constituindo-se como um núcleo central onde se devem encontrar os principais equipamentos, espaços públicos e o 

edificado, com maior potencial para albergar usos de dinamização pública, bem como de animação do quotidiano. 

Perspetivam-se "eventos de mudança" com o Novo Regime Jurídico da Reabilitação Urbana, através do 

qual esta prevista a concessão de apoio financeiro do Estado a projetos de investimento de iniciativa pública, 

privada ou cooperativa. Apesar das iniciativas esperadas, ainda assim, ja algo foi feito e pode ser aproveitado em 

matéria de reabilitação urbana. 

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

aumentar a coesão social, rejuvenescer o centro de Viseu, atrair novas famílias, fixar empresas e emprego. Manter a 

memória da cidade, restaurar o património histórico, arquitetónico e paisagístico 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 este plano de 2012 se propõe atingir. 

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

oportunamente em conjunto com a CMV, da qual se resumem os seguintes princípios: 

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.; 

o Mobilizar os utilizadores atuais e futuros (residentes, trabalhadores, visitantes, estudantes e 

investidores) para a defesa e promoção do seu valor patrimonial, sensibilizando-os para a participação 

na sua proteção, preservação e promoção. 

3.1. ACÇÕ ES A DESENVOLVER EM 2012 

Principais Ações a desenvolver em 2012 

• Elaboração de estudos e projetos urbanísticos que visem a recuperação, reabilitação ou reconversão 

de áreas definidas para intervenção da Viseu Novo SRU; 

• 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. 

• Definição das Áreas de Reabilitação Urbana; 

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

construção civil promovidas no âmbito da reabilitação urbana. 
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3.1.1. CONClUSÃO DA EMPREITADA DE RESTAURO DA CASA 00 MIRADOURO 

A Viseu Novo SRU prevê que em Fevereiro de 2012, a obra de restauro da Casa do Mi radouro esteja 

concluída. Com esta reabilitação o edifício irá ficar dotado de todas as infra-estruturas, tais como telecomunicações, 

isolamento térmico, sistemas de aquecimento, vigilância e segurança contra o risco de incêndios. A construção de 

uma plataforma elevatória vai permitir o acesso a todos os pisos do edifício a pessoas com mobilidade 

condicionada. Com vista a tornar o espaço ainda mais atrativo aos Viseenses e aos turistas, admite-se que venha 

futuramente a ser concessionada a cafet aria do imóvel, com eventual utilização de uma esplanada nos j ardins. 

3.1.2.EMPREITADA DE REABILITAÇÃO 00 EDIFICIO SITUADO NA RUA DIREITA 116/ RUA DA ÁRVORE 1-7 

A Viseu Novo prevê que esta empreitada se inicie em Fevereiro de 2012 e terá futuram ente a dupla função 

de Museu de História da Cidade e sede do Museu Municipal. Com esta recuperação, a Câmara de Viseu e a SRU 

pretendem dar mais um passo no objetivo de reforçar a rede municipal de museus, requalificando e regenera ndo o 

centro histórico. A empreitada foi lançada com um preço base de 759 mil euros, devendo ficar conclu ída no prazo 

de 18 meses. 

3.1.3. CAIXILHARIAS 00 SOLAR CONDES DE PRIME 

No decorrer do Inverno passado, foi possível ver ificar que o edifício municipal - Solar dos Condes de Prime 

(Imóvel classificado de grande valor arquitetónico), apresentava sérias patologias nas caixilharias da marqu ise, as 

quais constituem verdadeiros ex-libris daquele edifício. 
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Nesse sentido e à semelhança de outros trabalhos efetuados em edifícios de propriedade municipal, foi 

celebrado um Contrato-Programa entre a CMV e a Viseu Novo, no sentido desta empresa assumir a realização 

daquelas reparações, e de uma forma simples e sem prejuízo da Legislação em vigor, permitir os meios 

fundamentais para que a SRU proceda ao correto e legítimo desenvolvimento de todos os processos inerentes à 

empreitada. 

Foi efetuado o levantamento arquitetônico dos espaços e elaboração dos Cadernos de Encargos, 

desenhadas as peças e mapas de quantidades. 

Foram oportunamente enviados convites a várias empresas para a presentação de orçamentos para a 

realização dos referidos trabalhos, sendo que apenas a empresa "Consipel" manifestou interesse em realizar os 

trabalhos, apresentando uma proposta no valor de 24.995,53(. 

A Viseu Novo SRU prevê que os trabalhos sejam realizados logo no início de 2012. 

3.1.4. REABILITAÇÃO DOS EDIFíCIOS DO ANTIGO QUARTEL DE BOMBEIROS NA RUA DR. Lufs FERREIRA 110-114 

E RUA DO COMERCIO 90-94 

A Viseu Novo prevê o início das obras em Abril de 2012 no que diz respeito ao imóvel na Rua do Comercio 

111. 

Com o projeto pretende-se revitaliza r o edifício, bem como promover a regeneração da zona e ruas onde se 

encontra implantado, pretendendo levar a população mais jovem até ao centro histórico da cidade. 

O edifício tem uma área bruta de const rução de cerca de 10S6,00m
2

, com uma área de implantação de 

264m 2
. Atualmente o edifício encontra-se devoluto, com exceção de uma loja que tem acesso pela Rua do 

Comércio. 

o edifício está em considerável estado de degradação, inclusivamente com o piso do sótão em situação de 

pré-ruína. Pretende-se que a intervenção assuma o carácter de reversível, mantendo algumas das características 

funcionais existentes. Será necessário dotar todo o edifício das infra-estruturas necessárias ao funcionamento do 

"ninho" de empresas, no âmbito da candidatura a RUC/ - Redes Urbanos poro a Competitividode e Inovação. 

Ainda que o Plano de Ação global tenha sido aprovado no ano de 2010, as candidaturas individuais (projeto 

a projeto) ainda não foram aprovadas, pelo que tal tem vindo a condicionar diversas ações, designadamente as 
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negociações com os inquilinos comerciais de ambos os edi fícios e com a "Fundação da Juventude", numa eventual 

pa rceria futura com vista 11 gestão dos espaços das "incubadoras de empresas". 

Em relação ao edifício da Rua do Comercio 90-94, está previsto o arranque da reabi litação em Junho de 

2012. Pretende-se uma int ervenção "discreta" e com carácter reversível, tendo como objetivo dotar o edifício das 

necessárias condições de habitabilidade e funcionalidade, preservando e recuperando as fachadas exteriores na sua 

globalidade, substituindo caixilharias (sem alteração dos desenhos das mesmas), redesenhando e substituindo a 

cobertura. A intervenção no interior do edifício incide sobretudo na fração C que é constituída por diversas salas de 

trabalho que serão permanentemente utilizadas pelos jovens que aí desenvolverão a sua atividade profissional. 

Edifício na Rua do Comércio nº 110-114 Edi fício na Rua do Comércio nº 92-98 

Estes projetos são parte integrante do "Nestpolis - Pólo de criatividade e novas tecnologias de Viseu", 

corporizando um dos nós da rede de centros de acolhimento empresarial urbanos espeCializados, que inclui uma 

rede de espaços e serviços destinados a acolher projetos empresariais e a promover a iniciativa, numa lógica de 

especialização de cada nó, favorecendo o efeito de integração regional e otimizando a utilização partilhada de 

recursos. 

Com a sua reabilitação, pretende-se a concretização dos seguintes objetivos: 

- Acolher projetos empresariais (preferencialmente orientados para a valorização da criatividade e da 

produção in telectual); 

- Promover o espírito empreendedor; 

- Promover e suporta r a criatividade, a criação de auto-emprego e a cr iação de valor; 

- Disponibilizar condições competitivas para a retenção/captação regional dos talentos; 

- Revitalizar a zona histórica; 

- Promover a atratividade e notoriedade da zona; 

- Contribuir para a afirmação de uma rede urbana que promove a criatividade e o talento e suporta o 

empreendedorismo. 
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3.1.5. 

, 

EMPREITADA DE CONSERVAÇÃO E RESTAURO DOS PAVIMENTOS NO LARGO DA M ISERlcót.,LA~ ff 
PINTOR GATA 

Os pavimentos do largo Pintor Gata e do Largo da Miser icórdia apresentam sinais de desgaste, 

designadamente nas juntas, que provocam inclusiva mente algum incómodo aos peões. Assim, no sentido de se 

minimizar o acelerado desgaste do pavimento e também com o sentido de reduzir as juntas e maiores deformações 

das lajetas, pretende-se implementar medidas que consubstanciem uma melhoria real nas acessibilidades na Zona 

Histórica. 

Largo Pintor Gata Largo da Misericórdia 

A Viseu Novo foi incumbida, ao abrigo de um Contrato-Programa, de desenvolver os necessários trabalhos 

com vista à futura empreitada de conservação e restauro dos pavimentos, tendo oportunamente contratado a 

empresa "Arqueohoje", especializada em restauro, para execução do Caderno de Encargos específico . Prevê-se a 

realização da empreitada no decorrer de 2012. 

3.1.6. PRAÇA 2 MAIO (ANTIGO MERCADO) 

No decorrer de 2012, irá dar-se continuidade ao estudo de revitatização do Mercado 2 de Maio, prevendo

se a sua concretização e adjudicação de obra em Abril de 2012. 
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y'(! ~ 
Trata·se de um espaço em plena Zona Histórica que urge actuar, atendendo ao seu actual 

$ubaproveitamento e ao próprio apelo da população. 

Indo ao encontro dos anseios da população, prevê-se com o projeto a instalação de umas 

bancas/quiosques, com vista à venda de produtos, obrigando a população a deslocar-se ao espaço. A gestão do 

espaço reabilitado deverá ser da responsabilidade do Município, obrigando a uma programação de utilização do 

espaço de forma contínua, através da figura de um Gestor. 

3.1.7. PAÇOS DO CONCELHO (AZULEJOS) 

o Município delegou na Viseu Novo, o desenvolvimento do processo de restauro dos painéis de azulejOS do 

edifício dos Paços do Concelho, que se encontram em preocupante estado de degradação. 

Novamente, ao abrigo de um Contrato-Programa que legitima a intervenção da SRU, irá ser lançado o 

procedimento de empreitada (eventualmente por Ajuste Direto a empresa espeCializada) no inicio de 2012. 

3.1.8. EM PR EITADA DE REABILITAÇÃO DO PAVIMENTO E INFRA-ESTR UTURAS DE UM TROÇO DA RUA SILVA 

GAlO 

Encontra-se por reabilitar u m pequeno troço da Rua Silva Gaio, em plena Zona Histórica da cidade. 

Os respetivos Projetos foram oportunamente efetuados pelos Serviços Municipais, tendo o Município 

solicitado à Viseu Novo, o desenvolvimento dos necessários trabalhos com vista ao lançamento e acompanhamento 

da empreitada. 

Para além de novos pavimentos, está também prevista a construção de novas infraestruturas: águas, 

esgotos, pluviais e eletricidade. 

Devido ao facto de se tratar de obras no espaço público, é imperativo um cuidado especial com os 

moradores, prevendo-se previamente uma ação de divulgação e sensibilização dos utiliza dores. 
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Rua Silva Gaio 

3.1.9 . CONTRATO-PROGRAMA ENTRE O MUNICfplO E A SRU: "EMPREITADA DE BENEFICIAÇÃO DA ENVOLVENTE 

DA IGREJA DE SÃO MIGUEL DE FETAL" 

Nos limites da ACRRU de Viseu, e em área que se pretende ver afeta à futu ra ARU, encontra-se um espaço 

urbano de grande valor histórico, contudo descaracterizado e a necessita r 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 infra-estruturas), o Município 

oportunamente solicitou à SRU a possibilidade de execução do respetivo Projeto de Requalificação. 

Nesse sentido, através da celebração de Contrato-Programa com a CMV, a Viseu Novo procederá ao 

con ecto e legítimo desenvolvimento de todos os projetos referentes à futura "Emprei tada de requalificação da 

envolvente da Igreja de S. Miguel de Fetal". 

3.1.10. ANTIGAS INSTALAÇÕES DA APROGEL 

Este espaço contíguo ao Teatro Viriato e ao recentemente reconstruido, edifício da Escola de Dança, foi 

adquirido pelo Município de Viseu, com o objetivo de permiti r 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 
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SRU responsabilizar-se-á pelo processo de elaboração do projeto, 

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). 

3.1.11. EDIFICIOS MUNICIPAIS NA RUA DIREITA 275 E 285, E TRAVESSA DAS ESCADINHAS DA SÉ 

o Munidpio de Viseu celebrou com o Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana IP, no âmbito do Acordo 

de Colaboração assinado em 2005/06/07, ao abrigo do programa PROHABtTA, um contrato de comparticipação 

destinado à aquisição de vários fogos para reabilitação, nos seguintes edifícios: Rua Direita 275, Rua Direita 285 e 

largo de S. Teotônio 22/ Travessa das Escadinhas da Sé nº 24. 

À semelhança dos restantes edificios municipais, a Viseu Novo será responsável pelos respetivos Projetos de 

reabil itação. 
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3.2. EDIFICIOS PROPRIEDADE DA VISEU NOVO 

3.2.1. EDIFfclO NA RUA ESCURA 11-17 

Conforme o já descrito anteriormente, a Viseu Novo prevê efetuar a venda das duas frações no inicio de 

2012, estado previsto publicar um Edital e regulamento para efeito da venda à semelhança do que foi efetuado pelo 

Município de Viseu, no que diz respeito à venda das frações reabilitadas pela SRU de edifícios municipais. 

3. 2.2. EDIFíCIOS NA CALÇADA DA VIGIA 7-15 

A empreitada teve o seu início em Novembro de 2011 e prevê-se que a obra seja finalizada no fina l de 

2012. A comerciali zação das suas frações está também prevista no decorrer da própria empreitada. 

Em Fevereiro de 2011 e tendo em vista o financiamento da empreitada, solici tou-se a instit uições bancárias 

a apresentação de propostas com as condições de financiamento pa ra a reconstrução destes edifícios. O objetivo da 

consulta era o de ga rantir um Financiamento na ordem dos 300.000,OO€ para conclui r o processo de reabilitação 

A empreitada foi adjudicada pelo valor de 348.465,91€, sendo o prazo de execução de 365 dias. 
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D, "ál;,e ele,",da, comtato,-,e q,e a p,opo,ta ap,mntada pelo IHRU -Imm"o d~ãO:: ~ 
Reabilitação Urbano, no âmbito da sua atividade creditícia e estatu tária ê a mais favorável para a Viseu Novo. A 

proposta de Empréstimo não bonifjcado de cu rto/méd io prazo, tem as seguintes condições: 

- Montante máximo: 300.000,00 Euros 

- Finalidade: Reconstrução dos edifícios sitos na Calçada da Vigia n!!s 7-9, 11-13, 15-17; 

- Prazo máximo do empréstimo: 5 anos contados da data da primeira utilização do capital; 

- Período de utilização: a definir em função do prazo de execução da obra; 

- Periodicidade dos vencimentos: A definir entre as partes 

- Taxa de juro nominal: A taxa de juro será indexada à Euribor a 6 meses, com um "Spread" de 2,10%. A 

taxa apurada é arredondada à centésima do ponto percentual superior; 

- Validade da proposta: 6 meses; 

- Garantia: Preferencialmente hipoteca. 

3.2.3 EDIFfCl OS NA RUA DIREITA 91-97 

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

os pisos superiores a habitação. 

o Estudo Prévio para o edifício, entretanto já efetuado, prevê a construção de 3 habitações de tipologia T2 

e um espaço comercial. 

Para a execução das obras nestes edifícios, que apenas se iniciarão em 2013, a Viseu Novo equaciona a 

necessidade de se solicitar um empréstimo bancário, devendo ocorrer apenas após a liquidação e venda dos 

apartamentos resultantes da reabil itação do edifício na Calçada da Vigia. 
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4. MODElO DE GESTÃO DA VISEU NOVO, SRU 

4.1- ORGANIZAÇÃO FUNCIONAL E RECURSOS HUMANOS 

Considerando a missão e as estratégias da empresa e para o cumprimento dos seus objetivos, foi definido e 

está a ser implantado um sistema de gestão caracterizado e norteado pelas seguintes linhas gerais: 

• Estrutura organizacional simples, leve e flexível; 

• Acentuada orientação para projetos e resultados concretos; 

• Gastos fixos reduzidos; 

• Quadro de pessoal reduzido (estrutura composta por 7 colaboradores); 

• Recursos humanos qualificados e motivados; 

• Processo de decisão rápido; 

• 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 contra tação 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. 

A estrutura orgânica da Viseu Novo é constituida por 3 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, assiduidade e férias), 

gestão de tesouraria, receção de documentos e preparação dos meios de pagamento. Execução de recebimentos, 

controlo dos movimentos bancários, gestão de aplicações de tesouraria, gestão financei ra, organização dos 

documentos de Prestação de Contas e dos Instrumentos de Gestão Previsional. ~ também o elo de ligação às 

assessorias contabilistlcas, assim como aos serviços externos de medicina, higiene e segurança no trabalho e de 

limpeza. 

Faz parte deste Departamento, um Economista. 

• Projeto e Planeamento Urbanístico - desenvolvimento interno e acompanhamento externo de projetos, 

coordenação e orientação técnica, retificação do caderno de encargos, preparação e lançamento de concu rsos, 

apreciação das propostas, consignação das obras, preparação da fisca lização das obras, gestão técnica e 

acompanhamento das obras. 

Deste Departamento, fazem parte dois Arquitetos. 
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• Gabinete de Apoio a Reabilitacão Urbana - Este gabinete foi uma aposta da Viseu Novo, SRU para a mobilização da 

população, 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. 

Deste Departamento, fazem parte: 

- Um Arquiteto; 

- Um Engenheiro Civil; 

- Um Técnico Superior de Marketing; 

- Uma Assistente Técnica. 

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

torno do processo de planeamento estratégico e na deflnição de um programa de ações para a zona de intervenção 

para um horizonte temporal de 3 anos. 

S. PROJEÇÕES ECONÓMICO - FINANCEIRAS 

5.1. PRESSUPOSTOS GERAIS 

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

para o próximo ano de 2012 resumem-se nos quadros anexos. Teremos no entanto, que referir o seguinte: 

- A informação mais atuali zada de base aos cálculos previsionais reporta-se ao mês de Setembro de 2011, e refere

se na sua maioria ao balancete contabilistico 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 perfodo em apreço assentou numa cuidadosa análise das 

contas da Empresa nestes seus 5 anos de atividade, e teve em conta a comparação com o período homólogo do ano 

anterior; 

- Os prazos médios de recebimentos e pagamentos foram fixados com base na observação dos mesmos em 

períodos anteriores, constituindo um dos objetivos da Empresa não ultrapassar os 30 dias relativamente ao prazo 

médio de pagamentos, sendo este um objetivo centra l na elaboração da estratégia de financiamento; 

- Para efeitos de cálculo do montante dos gastos com pessoal e estima tiva de férias e encargos sociais, os valores 

apurados refletem (quando aplicável a partir de determinados patamares) as medidas de austeridade em vigor a 

partir de 2011 no âmbito do congelamento dos salários da Administração Pública e mais recentemente a proposta 

do Orçamento de Estado para 2012 em relação à suspensão /redução (conforme o valor do salário de cada 

trabalhador) do subsídio de férias e de Natal. 

- Os documentos relevantes para efeitos de análise prevlsional (orçamental e econômica) foram os instrumentos de 

gest ão previsional de exercícios transatos e Relatôrlos trimestrais de execução orça mental. 

- Analise dos Contratos-programa existentes e elaborados de acordo com o artigo 232 da Lei 53F/2006 
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- Os concursos públicos existentes à data do presente relatôrio. 

- Princípios contabilisticos com especial atenção ao princípio da especialização dos exercícios, prudência e 

consistência. 

- Analise dos principais gastos e rendimentos/ despesas e receitas incorridas e a incorrer no 42 trimestre de 2011, a 

qual Implicou os seguintes procedimentos substantivos e de controlo interno: 

• levantamento junto dos serviços administrativos de documentos ja recebidos e aprovados pela 

administração (documentação proveniente do exterior) para pagamento; 

• Verificação da documentação interna, materializada at ravés do programa de fatu ração/liquidação 

relativa a rendas emitidas e recebimentos efetivos; 

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

O orçamento para 2012 reflete os grandes objetivos a alcançar no Plano de Ativi dades, constando nos 

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

Os quadros anexos refl etem os planos para o prôximo ano, deles fazendo parte os orçamentos de 

exploração, balanços, fluxos monetarios e de investimento. 

5.2. PLANO De INveSTIMENTOS 

No plano dos Invest imentos e com base no conhecimento que se detém do mercado, foram adotados 

critérios de prudência, e efetuadas estimativas pa ra os mon tan tes dos investimentos a realizar, tendo por base a 

caracterização possível nesta fase. 

Em relação ao desenvolvimento das atividades de comunicação e divulgação (Plano de Comunicação), 

existe o objetivo de criação de uma imagem/marca institucional. 

O objetivo da Viseu Novo constará do reforço da imagem pOSitiva da empresa junto dos diferentes 

públicos, através de uma comunicação assertiva, coerente e de fácil interiorização pelos destina tários. Este projeto 

teve o seu início em 2011 com a entrada do Técnico Superior de Marketing que faz parte da equipa do GARU. 

Será necessaria a divulgaçao das intervenções, campanhas de promoção e comunicação, bem como ações 

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

Ao nível do equipamento administrativo este tem um valor reduzido face aos anos anteriores tendo em 

conta que não esta prevista a aquisição de novos equipamentos. 

S.3 . ORÇAMENTO ANUAL DE EXPLORAÇÃO 

No orçamento anual de exploração iremos realiza r uma análise mais detalhada dos gastos previsionais para 

exploração da empresa e iremos também analisa r os planos de execução previsional referentes aos diversos 

projetos que nos propomos desenvolver para o ano de 2012 com relação a rendimentos e gastos em cada um deles. 
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o orçamento para 2012 pode ser analisado nos mapas em anexo e foi preparado ten do em conta os 

objetivos estratégicos da empresa. 

I. Gastos 

Ga stos de rendimentos da est rutura administrativa 

Os gastos de estrutura aqui apresentados referem-se aos gastos estritamente necessários ã prossecução da 

atividade da Viseu Novo e são gastos diretamente Imputáveis ã estrutura administrativa, às amortizações anuais do 

imobilizado e os impostos diretos. 

Fornecimentos e Serviços Externos 

De todas as rubr icas que constituem os fornecimentos e serviços externos, iremos detalhar as que nos 

parecem mais relevantes. 

Subcontratos: com base na análise dos Contratos-programa existentes e elaborados de acordo com o artigo 239 da 

Lei 53F/2006, o valor associado a todas estas obras é de 1.145.156,56(. 

Trab alhos especializados: serviços técnicos de controlo de gestão, técnico oficial de contas, revisor oficial de contas, 

assessoria jurídica, higiene e segu rança no trabalho, entre outros que venham a ser necessários. 

Gastos com o pessoal 

Rem uneração do pessoal - remuneração de 7 funcioná rios previstos pa ra 2012; 

Encargos Socais - encargos calculados de acordo com os descontos legais aplicáveis; 

Outros gastos com pessoal - seguro de acidentes de trabalho, Medicina no trabalho e formação. 

Depreciações 

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

Impostos diretos -IMI dos imóveis da Viseu Novo SRU 

U. Rendimentos 

Estima-se que para o ano de 2012, a empresa obtenha um valor de rendimentos na ordem dos 

1.844.155,78(. Deste montante, 90 % refere-se a Prestações de Serviços pela empresa. (Ver Anexo 2.a). 
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A Rubrica de Subsídios à exploração representa 5% do valor total dos rendimentos. Est e valor refere-se ao 

contrato de financiamento QREN - GARU. Basicamente este contrato tem como objectivo a compensação dos 

gastos com o pessoal deste Gabinete assim como a restante compensação no valor de 20% por parte do Município 

de Viseu. 

De acordo com o Regime Jurídico do Sector Empresarial local, a Viseu Novo executa actividades de 

renovação e reabilitação urbana, podendo o financiamento de algumas das suas actividades de gestão e fiscalização 

urbanística ser efettuada através de celebração de Contratos-Programa. Assim e cumprindo o disposto nos 

Esta tutos da empresa, todos os Contratos-Programa referentes a edifícios municipais estão aprovados e assinados. 

Prestações de serviços - Reabilitação de Edifícios Municipais: Os valores previstos para a reabilitação dos 

18 edifícios municipais localizados na área de intervenção da SRU rondam os 1.198.106,56€. Todas estas 

reabilitações são objeto de diferentes Contratos-Programa, pelo que os gastos serão obviamente comparticipados 

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

Algumas destas obras serão financiadas por programas comunitários (Parcerias poro o Regeneração 

Urbana e Redes Urbanas paro o Competitividode e Inovação: QREN). 

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

obras dos imóveis da Viseu Novo (Rua Escu ra 11, Calçada da Vigia e Rua Direita 91-95). 

Subsidio à exploração: este valor reflete o montante a receber do QREN no âmbito da Projeto GARU e da 

CMV na percentagem não comparticipada pelo QREN neste mesmo Projeto. 

Juros e rendimentos similares obtidos 

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

a quantidade de disponibilidade possível no ano de 2012, sempre na ótica de aplicação sem riscos. 

Rendas comerciais: o valor desta rubrica reflete o valor das rendas pagas pelo arrendamento dos imóveis 

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

lU . Empréstimos 

O Governo autorizou o Instituto do Habitação e da Reabilitação Urbana (lHRU) a contrair empréstimos até 

ao limite de 20 milhões de euros para o financiamento de operações activas no âmbito da sua actividade, situação já 

prevista no Orçamento do Estado para 2011. O objectivo é financiar a reabi litação urbana e a recuperação do 

parque habitacional degradado. 

O IHRU fica ainda autorizado a ut ilizar os empréstimos contraídos para o financiamento da reabil itação 

urbana promovida por câmaras municipais e sociedades de reabilitação urbana. Desta forma, a Viseu Novo 5RU 

solicitou ao IHRU a concessão de um empréstimo no valor de 300.000€ para financiamento da empreitada de 

reabilitação dos três edifícios situados na Calçada da Vigia, propriedade da SRU. 
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Foi considerado para este orçamento um contrato de financiamento, para um 

~'e 
valor '"' ronda", E\ 

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 spreod de 2.35%. 

IV. Orçamento de Tesouraria 

Ver mapa 4) em anexo. 

A elaboração dos documentos previslonais teve por base os dados históricos relativos aos exercicios 

anteriores e a perspectiva de evolução ao longo dos exercícios com base na análise de tendências. 

• Na elaboração dos quadros previsionals, considerou-se um hori20nte de um ano. 

• Fornecimentos e serviços externos; actualização dos saldos com base a Setembro de 2011. 

• O Investimento na reabilitação do imóvel da Calçada da Vigia será realizado com recurso ao Crédito 

Habitação para obras (sendo o valor do empréstimo de 300.000,00€ a amortizar num prazo 5 anos a uma 

taxa de Juro de 1.307% e com um Spread de 2.35%). Pressupõe uma prestação semestral de 33 250(, 

• Está prevista a venda do imóvel da Rua Escura (comércio e habitação) no início de 2012. 

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

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

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

• O custo das obras referidas no ponto anterior, foi considerado em € 1.145.156,56 (valores sem IVA). Este 

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

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

mas não é expectável que sofram grandes variações. 

• 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 2011, dado que o GARU já se encontra em 

funcionamento deste Março de 2010. 

• 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. 

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 gastos pela utilização 

daquele espaço. 
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Viseu, Dezembro de 2011 

o Conselho de Administração 
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Orçamento de Tesouraria - Exercício 201 2 
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ll Ei\lO:'\STRAÇAO I> E RESULTA DOS I' REVISIOS AL 

RENDIMENTOS E GASTOS NOTAS 
DATAS 

2012 

Vendas e serviços preswdos 1.374 .167,56€ 

Subsidios ã exploração 54.094,14 € 

Ganhos/Perdas imputados de subsidiarias, assoe. e empreendo Conjuntos O,OOE 

Variação nos inveslãrios da produçilo 410.660,02€ 

Trabahos para a própria clHidadc 0,00 e 
Custo das mercadorias vendidas e das m3térias consumidas -I 64.932,96 € 

Fomccimcnlo e serviços externos - \ ,616.405,51 € 

Gastos com o pessoal ·\41656,3 1 € 

Imparidadcs de inventários (pcrdaslrcI'cr5ÕCs) 0,00 E 

Imparidadcs de dividas a receber (pcrdaslr~\'crsõçs) 0,00 E 

Provi sOes (aumentos/reduçõcs) 0,00 E 

Imparidadcs de nClivos nao deprcciál'eis/arnol1izaál'cis (pcrdaslrcI'ersõcs) 0,00 € 

AIII11~nlosJRcduçôes de justo I'alor 0,00 € 

Outros rClldilllcntos c ganhos 1.032.00€ 

OutrOSj!astos e perdas -5 .593,86 € 

n~suJt lld os a ntes de d C Jlrrci~çõc s, gllstos de lína nd gmcnto e impos tos ·88.63-1,92 € 

G;lslOslrcl·cl"SÕes de depredação ç de ;lnlOn iz;lç~o ·7.73-1,OU€ 

Imp;lridade de Actil'Os deprecirweislmnonizlÍ\"cis (perdas/reversões) O,OO€ 

n esult lldo Op~rll cioll ll l (antes de gllSlos de líllllncillmcllto e inlllOstoS) ·96.368.92 € 

Juros e rendimclHOS similares obtidos 5.568,32 € 

Juros e gastos similares suportados -6150.63€ 

Ucsultndo Allle5 de hn poslos ·96.95 1,22 € 

Imposto sohre o rendimelllO do periodo 

n csult llllo Liquido do J' cr iodo ·96.951.22€ 

Té<:nico Olícial de Contas 
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"ISE. .... _0"0 9 SR .... ~ ___ .. _ .... ....... "., _ _ ........... ,,"'. V,._~ 

A.t;,·o Fi""s Tangiwis 
Proprie<lad~ de ;n''''limemo 
Good"ill 
AC1;' .... lmangi, .. is 
ÁCtl\'OS 1l10logicos 
Panicipaçl'les F;n3l1cciras - Método Eqw\' Patrimonial 
Pat1ióp~,l'les Fi;llI~eiras - Outros Mélodos 
AccÍllllni'>!uJSócios 
Outroas Acti\'Os Fin3l1cclfOS 
ACI;,'Os!IOf impostos diferidos 

In,""t:\rios 
AOI;\"05 B;olbgicos 
Clientes 
Adiamamento a fornecedor.! 
Estado. Outros Entes Publicos 
Accinoni5la~Sócio5 

Outras Contas a Receocr 
DiferimenlOS 
Aot;\'05 financeiros dctidos p= negociação 
Outros ACli,'05 fmanceiros 
A.t;''Os n~o COITemes detidos p;ua '"tnd3 
Caiu e Depo"to! bancários 

CAI' IT,u. I'nÓI'IIlO E I' ,\ SSIVO 

1" 11' ,.(,1"'0 
Capilal Real izado 
AcÇ<ks (quotas) próprias 
Outros instnu1lentos capilal próprio 
l'rtlnios de emis~o 

ReSt"'aS Lc~ais 
Oulrns Res.,,-as 
Resultados Transitados 
Ajuslamemos em 3eli,'os financeiros 
F~~ccdcntes de re\'aloriuçâo 
Olluas ,'õlriaçl'les nO capilal próprio 

Resultado Liquido do Periado 
IntereiSt! l"illoritArios 

nln Correnl . 
I'ro';sOcs 
Financiamemos obtidos 
Responsabilid.,des por benefiCIOS pós-emprego 
P'liS;' ·O! JIOr imposlos difcrid"s 
Outras contas a pagar 

Cornont. 
Fornecedores 
Adiantamenlo de clientes 
Estado c OUlros entes publicas 
Ac-.:ill""i.ta.lSócios 
FinanCiamentos Ohudos 
Oulras Comas a 1'~!'o1r 
Passinls fioal,ceiros d'lidos para lIegocl8,;lo 
OutroS l>asm"(J!; floallCeiros 
Diferimentos 
l'a";''05 n;lo COrrenteS de,idos parn ,"cnda 

Cnn!iClho de Admini'lraÇ~ 

" 

TOlal do i -

Total 110 C~pl l .1 

Total do I 
lit 11' I ,. 

Têcoico Oficial de ConlU 
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~~.!;'~2.;...~':!.!! RfJ'\ÕOh\I .: ",'TOS 

~ G? 
Jantiro I'C'I . ... il"O "'b"'e> Abril "'''10 Jon ho J ulho A o<la Sol.,.."." Ou'uhro No., .... bro n..-,tmbro To' • • 

, ,-
'" Prod .. "" Ac:>b..so. e i .. onn.'d"", • • • · • · • 17lHl61.00€ · • · • • • · • · • 176.061 ,OO€ 

,~ • • • · • · • 176.001.00€ · • · • • · • · • · • 17606,.OO€ 

n • 
C_<IoM,"""""n 4100000€ 20 600.00 € ,",00' · • · • =00. • 100,0010 '"'00' lDO.DOE · • 3QO,OO€ 63 400,OO€ 

.\1..." AI......,., Moto,,' 59 25O.DOE • 2OQ,OO€ • · • 2OO,OO€ · • · • 2OO.00€ · • · • 200,0010 6O.050,OO€ 

s ... • • 12.429,361:: 9.846,10E 7091.41€ 4,1loI1,8H 1O.S31,t7€ 3O.383,65€ J.<I.6t4,49€ 27.G44,74 € 35.695.S3€ :)2,757,l4€ 205.251.56€ 

C"",,"o"" M""""",<50 5OO.lXI€ 7750.00€ · • · • · • · • SOO.OOE 7.750,OO€ • · • · • · • 16.500.00€ 

.\1 01hooo= d .. '\<""","1"_ • • · • • · • · • · • 500.00 € 2OO.00€ .80.00€ 1 , 76,OO€ · • 2.056.00€ 

c""ilhom> ~oI.,. ('"""", di: """'" 8.700J)O€ 8.300.ClO€ 8.IlOO,OO€ · • · • · • · • • • · • · • • 2~.aoo.OO€ 

R .. <IoC"" ........ 111 2.200,OO€ • · • 13200.00€ 13200.00€ 23 2OO.00€ 32.200.DO€ 34200.00 € 36.200.00E 36 200.001': 43.700,OO€ 45.200,OOE ~79.500,OO € 

R ... 00 «>m<to.o ' ...... 1(. 1 OOO.OO€ • 2.200,OO€ · • · • 11200,00 € 13200.00E 23200,00 € 26.200.00E 34 .200.lJOE 45.200,OOE 36.200,OOE 192.600.00 € 

" .. .". 5OO.00€ 2OO.00€ 11050,OO€ l' .0SO.00€ • • · • • · • · • · • • 22.aoo.clll€ 

I . • ",,0' I;'" ~ '" M",,,,,,,,,.,d,, 6,9OC),00€ 6.300.oo€ UOO,OO€ • · • • · • • · • · • • • 2Moo.OO€ 

.,. ""<IoF~,,, · • · • • • SOO,OO€ 700.00 € SOO.OO€ 7OO.oo€ SOO.OO€ 7OO.oo€ SOO.OO€ 7OO.oo€ "eoo.oo€ 

, · • • • • SOO,OO€ SOO.OO€ SOO.OO€ 2.500.oo€ l.SOO.OO€ l000.oo€ 5ooo.oo€ 2.SOO.oof 1 • . ooo.oo€ 

M",C>Ik>2 M_ 3OO,oof 2200,00 € .ooo.oo€ 60 5OO.ooE 6OSOO,ooE 72.299.oo€ · • 5OO.oo€ · • · • • • 196,599.oo€ 

RUI Im«", 11S · • · • lSOO.00€ 200.ooE I .OOO,oo€ 3.750.00€ SOO,OO€ ' .900.00€ • 2.ooo,00€ 1.OOO,OO€ • 12,850.00€ 

R"" 11Im!>!!I5 • · • · • · • 1200,00€ <oo.OO€ I .ooo.oo€ 3,~50.00E 5OO,00€ 2.900.00€ • I 750.00€ 11,000.ODE 

Tt:l,,=,~d.>st · • · • · • · • • • • • 1.200,00€ 200,00 E ' .000.00 E H50.00E 5,850.00E 

Ru>5;1,~~ · • • • 10 150.c8E 7050,00€ 8150.00E 7.250.oo€ 19500.00E · • • • • 52.100.00€ 

1=,5'-1,_' · • · • • · • • • · • · • 1.200,00€ 2OO.00E , .000.OOE ~.~50.00 E 6.850.00E 

,,, 
122.950.oo€ 47.350,ooE .5 S79.:!t!! E lGo1906.10E 91 GoI7.~ 1E ,253-10.67 E 66181.17E '25.683.65E 10252',~9E l 0472U. € 13-1.271.S3E ,27.507.24 E 1196,' 0&.56€ 

, ---W Pr"''''''''' It"Otutoos .", <utSO • . 
RU" l;sellM" 11 31730,00€ 400,00€ 700,ODE SO.OOE • 3OO.ooE · • • JOO,oo€ • • 3OO.00€ 33,850.00€ 

C>Içood.d. ViJ:"l 20.579,26€ 23,330,2SE 43.737,5\1 E 32 ,076.9. E J<!.696,96€ 3-1.947.91 E 35.836,66E 35.8301,41 E 36,' 16,ISE 47..316.65€ 33 842.04 € 821.00€ 3n.2.2.02 € 

Rua Dtretta 91·95 317.ooE 3H,00€ 3 , 7.00E 449.00€ 3 , 7,ooE 317.00€ 3 , 7,OO€ 317.00 E 449,OOE 317,00 E 317,OOE 817,OO€ 4.566,OO€ 

,- , 52.626.26€ 24047.25E 44 754,5\iE 32.565.92E 33.0,3,9I!IE 35.564,9 ' E 36.1S3.6H 36.151.41 E 37.025,15€ ~2.$33,85E 3415\1,04E 1.944,OO€ 410.660,02 E 

" _ .. -'" S.'-l-OO I""""'" """'" "''',~ ,_ ..... 

1511 
M"""" G"RU 3,606.28€ 3,606.28€ 3606.28 E 3.606.26E 3.606,28E 3606.28 I: 3,606,281: 3606.28€ 3606,26E 3.606.28E 3.606.28E 3606.28 € 43,275.3, € 

7~'1 QRF.'-I CARU 901.57E 901.57E 901,57E 901,57 E 901,S7E 901,57 € 901.57E 901.57 E 901.57E 901 .57€ 901.57E 901.57 E 10,818.83 E 

,-, 4.507,85E 4.507,85E .507,85E 4,507,8S€ 4507.65€ .507,85€ 4507.65E .501.85 E 4.507.85E 4507,85E • . 507.ME ~507,85E 54.094,14€ 

" 0., .......... """", .. . '"~ 

187J 
Rcnd". o.rtt ... ',,'.,b ..... , .. 86.00( 86,ooE 86.ooE 86,00 E ~OO. 86,00'" 86.00E 86.oo€ 86.00( M.OO( M ,OO( 8S.00€ 1,oo:!.OO ' 

,« 



- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -,- - . - - ., - . . - , . - - , . . - , . - .. - . . -, - - - , . - .. - - .. - . ., - . - , - . -. - . . , 
"~" 

. · . · · . 

,~, 86.00€ 8II.00€ 86.00e 86.00E 86.00E 86.00€ 8II.OO€ 86.00e 86.00€ 86.00€ 86.00€ 86.00E l.032.00E 

n ._-- .. . , .. -. '-= ':- . · ... 

"' ..... ot><_ 1.392.06€ , · , 1.392.06€ , , 1.392.08 € · , · , 1.39<!.OU , · , 5.S68.32E 

,~, 1392.08 € . , · , 1.392,(l8€ , . , 1.392.06 ( · , · , , 392.0U , · , 5S68.32€ 

,- IS1562.t9€ 75 99l.10E 1Iot927.13IO€ 1~3.517.9H: 128655.2H: 3oIol.560.63€ 106.320.1SE leIS.0,91 E '4<1143,,"( 1$3344.51 € 11'3!l24,41 € 1:M045.OIIE ,~. 

RENDIMENTOS 201 2 212 
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~ 
. , .~ , , 

, 

" hrn«'''''"'. < S<r-'io; .. 1:.' ...... 0. 

". ""00.00 "''''' AA. , 60."'" '. "" ",,,,, I , , . I Id~ . 1 

'" 20 000.00 0.00 0.00 J>,O<J 0.00 '00 0.00 

""'" 
0.00 I '.00 0.00 ".'00' 

"'~ '.00 000 '.00 '.00 '.00 '.00 '.00 0.00 '.00 0.00 '00 ".m 00 

""- '.00 '.00 "."'.36 .. ,,,.,, n"" 3."'." ' .83", , 32."''' 253"." "-"'j} """." '00: 
, '00.00 '.500.00 '.00 0.00 '.00 0.00 500.00 '.00 '.00 0.00 '.00 "'.~' 

0.00 '.00 000 '00 '.00 0.00 000 '00.00 , '" ''''.00 ' ."'.00 '.00 " 
' .000.00 "'00.00 '.00 '.00 '.00 '.00 '.00 '.00 '.00 '.00 '.00 '" 

ttu:.d<,Ç""""oolll 
, 

'.00 '.00 " .200.00 12.200.00 72200.00 lUOO.OO 35.200.00 ''-'00.00 '"' 

, 0.00 ",0000 ''''' 0.00 "200.00 12.20000 "~."" n.," ".20000 I" 

I ~,,- 500.00 200.00 , ".'00.00 0.00 '.00 '.00 0.00 '00 '.00 0.00 '.00 

Mi ..... _d .. '.000.00 '.00 '.00 '.00 '.00 0.00 '.00 '.00 '.00 '.00 

0.00 '.00 ' .00 "" 0.00 '.00 000 '."" '.00 000 '."" 0.00 

I """ '.00 '.00 '.00 '.00 '.00 0.00 '.00 2.000.00 1.'"""" 0.00 ' .'00.00 10.000 l.H1 

300.00 2.200.00 '00.00 60.'00.00 60'00 00 722".00 '.00 500.00 '00 '.00 '.00 '.00 

R"",,;..,; .. ni '.00 '.00 '.500.00 200.00 1.000.00 3'''.00 '00.00 2'1.00.00 ' .00 1.000.00 '.00 ".SSO.OO 

• 0,"" '" 0.00 '.00 ' .00 """ I 200.00 1.00000 ''''.'''' 'o '00 I ,~."" I "." , 
, .. _, .~ '.00 '.00 '.00 ,.00 ' .00 '.00 0.00 '.00 L''''' "" '00.00 '.000.00 <.'" l.H1 

R." SoI-4 Gajo 0.00 0.00 '.00 ' AOO.OO "00.00 "00.00 " ."'.00 0.00 0.00 I 0.00 0.00 

0 ,00 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.200.00 200.00 

II.UA ES(;URA II , '00.00 '00.00 ,. "" 0.00 0.00 000 '."" 00 0.00 000 '."" --
"'n." "'~.<O "'''''' 32.'" " ""'0." "'" ... ""'." 35.'" " 010'0." 33.335.00 "'.00 '"' " 

, , '60.00 '60.00 360.00 " 2.00 360.00 360.00 '60.00 '60.00 "2.00 '60.00 '",.00 ' 60.00 5.084.00 

'" t:SI'I:CIA 1.11.A DO 0.00 

.m I '~ , 
1.'''.'' 1.'''.' ' 1.,"'." , 

1.'''.'' 1.",." 1.'''.93 I .'''.'' ,,,,.,, ""." 'l.831.40 

"" I ~"-, , 238.89 ""M "'" -;; n •. ., 23'" '''.'; -;;; m ... 2" ., -;;;:;o '" " 
, " 

6n~ "." "." "." "." ,,,,. "." " .18 ".18 "" ".18 "." ... " 1.149.3/ 

"" lO.'" ".lO lO." lO" 2<.2< "lO "'." -;; lO." ",. "." ""'" r.21S 
'.00 '.00 ' .00 000 0.00 0.00 0.00 '.00 ''''' '.00 I 000 0.00 0.00 

'" "''" 31O.'" -;;o:;;- -;;;:;;- 310.18 310.18 310.28 -;;;:;;- 3".18 3".28 3".18 .,.. 1.''"'" ". __ .U, 0.00 M.3I 0.00 , 0.00 " .31 0.00 ' -,. 
0.00 ".31 0.00 ~ 

'" " 0.00 0.00 0.00 0:00 , 00"" 0.00 0:00; 0.00 0.00 ," 0.00 1 



GASTOS 

JaD~im Frvrrriro Ma l"fO Abril Ma io Junhn Julho Al:o<lo s.,1~mb ro Oulubro Nov~mbro o.,.('mbro Total . " s<;-O',Ô( ... Oi ....... 

~16 1 R_nda.. "'"11"<'''" de <:qo.Opamc:.1Io< 1.055,00 83l1.00 830.00 1,055,00 830,00 830,00 1.055,00 1130.00 830,00 1,055,00 830,00 8:>0.00 10.860.00 

6262 '- 115.61 115.61 115.61 115.61 115,61 115,61 115,61 115.61 115.61 115.61 115.61 115.61 1.38732 

,,~ S<yu,"'t N/ inclui, O<>'J<nl.,. <I< ''''''''''j '.00 '.00 '.00 331.60 '.00 '.00 '.00 '.00 331.60 '.00 '.00 '.00 663.20 

"26~ ConImcioou. NOIoriadu 75,28 75,28 75,28 75.28 75)8 75.28 75.28 75.28 75.28 75):8 75,28 75,28 903.36 

~2'7 
ümpcn; Iligimo < c""rcno (",,"""",ro"çlü dt 

~ dt funpc''') 170,4(, \70,46 110.46 170,4(; 170 .. 16 170,46 170,46 170,46 170.46 170.46 170,46 170.46 2.045.52 

~l6ll Ou,,, .. Scniçoo '.00 '.00 '.00 '.00 '.00 '.00 '.00 '.00 '.00 '.00 '.00 '.00 0.00 

61" 
Ikopc:suó< lovcso;~. ~ r->_ 

2.500,00 € 2.S00.00 € 
<lo ACIlRU pan "RU 5.000.00 

6270 
C~ < Ui",lp;lo( I~"", <k 

1.l00.00€ 1.I00.00€ 1.100.00 € UOO.OO€ UOO.OO€ IIDO,DOE 1.100,00 € 1.100,00 E 1.100,00 € 1.100.00 E UOO,OO€ 1.100,00 € 
C~l 13.200.00 ,,.. 178498,03 74 ,579,74 91.330,75 141121,11 124158,19 159.038,27 101.656,63 160 ,167,.55 142.028,04 146.7 16,08 168,217,.37 128.311.3,73 1.616.405.51 

~ CUlo. to .. u ~ ..... I 

W, lI.o:mu"<>OÇÕ<S dos O<ljlu< Sociaõ. ( ~ do 
1,5%1 0.00 ' .00 '.00 '.00 '.00 '.00 '.00 '.00 '.00 '.00 '.00 '.00 0.00 

"' 1I."",~dur~ 
4771,.59 .1771,.59 4,771,59 .$.17 1,59 4.171,59 4.711,59 4.711,59 4.171,59 4.171,59 '1.771,59 4.771,59 4.771.59 57.259.08 

II."",,~ do l'essoaI GIIRU 4,507,85 4,507.85 4507.85 4.507.85 4.507.85 4.507,85 4.507,85 4.507.85 4.507,85 4.507.85 4.507.H5 4.507.85 54.094.1 4 

m r:lQrg<lS ""'" r<" .... ..,.oçõc:s ~ Social 
"",idade""...,.... 2.20).87 2,203,87 2.203,87 2.203,87 2.203,87 2.203,87 2.203,87 2.203.87 2.2()J,87 2.203,87 2.103,87 2.2()3.87 26.446,]9 

~ Sq;ur.,. do O<id<mlOO do t~hu O docnç:t 
154.73 154.13 154.13 154,73 lS4,73 154,13 154,73 154,73 154.73 154,73 154,73 154.73 1.856,70 

'" 
Go;/os de ><:çIo oociaI '.00 '.00 '.00 '.00 '.00 '.00 '.00 '.00 '.00 '.00 '.00 '.00 0.00 

,~ Ou".,.Gut".tom~ (FOIIIQÇÕ<» 500.00 '.00 '.00 500.00 '.00 '.00 500,00 '.00 '.00 500.00 '.00 '.00 2.000,00 ,.. 12.138.03 11.638.03 11 638.03 12.138,03 11 638,03 11 638.03 12138,03 11638.03 11.638.03 12.138,03 11.638,03 11 638.03 14 1.656,] 1 

G ... "" do dopocioçio c de arnortÕZO\:lo ( 

~ 

amonil:açiloo • ..., ........ "" do c«tcicio) 
~T~. I~ 

~, lIetivos Fixos Tongivci. 528,03 528.03 528.03 528.03 528,03 528.03 528,03 528.03 528.03 528,()3 528,03 528.03 6.]]6,]6 

'" lIaivosl., .. ,givci. 116.47 116.47 116,47 116,47 11 6,41 116,·11 116.41 116,47 116A7 116,41 116,47 116.47 1.397,64 

, .. 1>14,50 644.50 644.50 644,50 644,50 644,50 "'>, 644,50 644.50 644.50 644.50 644.50 7.7]4,00 

o., ..... polI ... p<nb.< 
~ 

~, '-- 0.00 

~" 'l>IPO$los lliredos (IMI) '.00 '.00 '.00 2%,93 '.00 '.00 '.00 ' .00 296,93 '.00 '.00 '.00 593.86 

~" 
ImpooO"" Ir><Ii,,,,,,,,, 

'.00 '.00 '.00 '.00 '.00 '.00 '.00 '.00 '.00 '.00 '.00 '.00 0.00 
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J~ndrn F .. n...,' .... Março Abril 

~ 
L>ono,i"" 0.00 0.00 5.000.00 0.00 

, ... 
0.00 0.00 5000,00 296.93 

c .. _ ~ , ...... 11< .'no.ciom •• ,o .. 
'" MO!ISuPM~ 0.00 0.00 0.00 0.00 

J""", d •• ,.....,..."".'0 ObIõdoo ( Ca/çkl.'I da 
6911 'ligia) 0.00 0.00 0.00 0.00 

6918 au,", .. Ju"" 0.00 0.00 0.00 0.00 

,~ 
Oul"" GuI"" < r",cIa. de •• ......0..".,"'" 0.00 0.00 0.00 0.00 

, .. 
0.00 0.00 0.00 0.00 

TOlal 191.280.53 86.862,27 HI8.613.28 1S4.300,~ 

GASTOS 

l'ob'(I Junho Jtllho '\ l O!lto ~t .. ",bro 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.00 0.00 0.00 0.00 2%,93 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.00 1.6S5.94 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 1.6SS.94 0.00 0.00 0.00 

136.4411.72 173.1)26,74 114A39.1~ 172.750,08 154.607.50 

GASTOS 2012 

O utubro 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

IS9.498.60 

- r-----t;$.. -

y'/%-
NO"omb ro Ikumbro 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 4.494.69 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

0.00 44').jM 

180559.89 145..160,9.4 

TO I ~ I 

5.000.00 

5.593,86 

0.00 

0.00 

6. 150.63 

0.00 

0.00 

6. 150.6] 

1.942.473.26 
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A. flgueiredo Lopes &. 1/2 I ' Manuel Figueired o. SROC 

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 exercicio de 2012, 

da Vis eu Novo - Sociedade de Reabi litação Urbana de Viseu, S.A., consistindo no Orçamento 

anual de investimentos, Orçamento anual de exploração, Orçamento anual de tesouraria e Balanço 

previsional, 

RESPONSABILIDADES 

2. Ê 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 

estimativos contidos 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 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: 

• a fiabilidade das asserções constantes da informação previsional ; 

• a adequação das politicas contabilisticas adoptadas, tendo em conta as circunstãncias e a 

consistência da sua aplicação; 

• a apresentação da informação previsional ; 

b) na verificação das previsões constantes dos documentos em análise, com o objeclivo de obter uma 

segurança moderada sobre os pressupostos, critérios e coerência. 
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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 pollticas e 

principios contabilisticos normalmente adoptados pela Viseu Novo - Sociedade de Reabi li tação 

Urbana de Vi seu, 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. 

ÊNFASE 

8. Sem afectar o parecer expresso no parágrafo anterior, chamamos a atenção para a necessidade de 

proceder à elaboração de planos plurianuais de actividades, de investimento e financeiros, de acordo 

com a alínea a) do artigo 40.0 da Lei n.o 52-F/2006, de 29 de Dezembro. 

Viseu, 2 de Janeiro de 2012 

nL:/:;;r:;;)tas ~ 
A. Ze~ed/ /o~-& Manuel Figueiredo, SROC n.O 85, 

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