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1. Introdução 

o presente Relatório de Contas tem como fina lidade ca racteriza r a atividade da Viseu Novo SR U du ra nte o 

exercício económico de 2011, nele se incluindo as peças contabil íst icas e dema is elementos que, nos t ermos das 

normas aplicáveis, devem ser submetidos à apreciação e aprovação da Assembleia Gera l da Viseu Novo SR U. 

Assim, de acordo com o estabelecido na Lei nQ 53-F/2006 de 29/ 12, a Viseu Novo elabo rou, co m referência 

a 31 de Dezembro 2011, os segu intes documentos : 

- Balanço; 

- Demonstração de Resultados; 

- Anexo ao balanço e à Demonstração de Resultados; 

- Demonstração de Fluxos de Ca ixa e Demonstração das alterações no Capital 

- Relação das participações no capital de sociedade e dos financiamentos concedidos a médio e longo pra-

lO; 

- Relatório de Conselho de Administração e proposta de aplicação de resultados. 

A atividade desenvolvida pela Vi seu Novo SRU neste último ano, centrou-se na conclusão de projetos e 

procedimentos necessários à execução de empreitadas de obras em ed ifícios municipais e outros pertencentes à 

sociedade, possuindo alguns candidaturas aprovadas no âmbito do QREN [Parcerias para Regeneração Urbana e 

Redes Urbanas para a Competitividade e Inovação] e no apoio a Entidades individuais ou coletivas, no sentido de 

alavancar a realização de novos empreendimentos ou de simples reabilitação de ed ifícios. 

Iniciou-se a reabilitação dos primeiros edifícios propriedade da Vi seu Novo SRU numa perspetiva de inter

venção direta no mercado, enquanto intervenções-modelo, dado tratarem-se de edifícios devolutos e degradados 

cujos antigos proprietários não se dispunham a reabilitar. 

A intenção será alocar alguns destes edifícios para habitação de casais jovens, de modo a ajuda r à fi xação 

de novos moradores no Centro Histórico. 

Em 2011, procurou-se, por um lado, dar prioridade à obtenção de um instrumento que permitisse definir 

um modelo económ ico- financeiro associado a uma estratégica de reabilitação de uma área sign ificativa e importan

te da Zona Histórica, a que correspondem vários edifícios já definidos e simu ltaneamente, promover a rea lização de 

obras de reab ilitação de alguns imóveis, de modo a provocar um sa lutar "efeito de contágio" a outros proprietários, 

privilegiando sempre o apoio à iniciat iva privada. 

Apesar das dificuldades que decorrem da conjuntura económica atual, é impreterível dar continuidade a 

este trabalho, procurando incentivar os Privados e concedendo- lhes o maior apoio possível, face à complexidade das 

tarefas que é necessário desenvolver na reabilitação do edificado do Centro Histórico . 

Face ao exposto, o Relatório e Contas de 2011 inclui os seguintes capítulos: 
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Capit ulo 1- " Rela t ório do Conselho de Ad ministração", onde se apresentam de forma sucinta, os pri n

cipa is factos e acontecimentos que marcaram o ano de 2011, a sit uação económica e fi nanceira da empresa, a pro

posta de apl icação de resultados e perspetivas pa ra 2012 . 

Cap itu lo II - "Contas de 2011" const ituído pelos elementos contab ilísticos que suportam o Re latório do 

Conselho de Adm inistração. 

Cap itu lo III - " Elementos comp lementares" composto pelo Relatório e Parecer do Fisca l Ún ico e pe la 

Cert ificação Lega l das contas . 
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Principais factos e ocorrências em 2011 

A Reab ili t ação Urba na é atua lmente um t ema incontornáve l quando se fala de conservação e defesa do Pa

tr imón io, de desenvolvi mento sustentado, de ordenamento do território, de qua lificação ambienta l ou de coesão 

social, sendo cada vez mais um instrumento - chave pa ra a melhoria da qualidade de vida da população e pa ra a 

promoção da atratividade tur ística . 

A política de reabili tação urbana sofreu uma enorme evoluçã o no que respeita aos seus objetivos, âmbi to 

de atuaçã o, métodos e abordagens de intervenção, procurando concilia r a sa lvaguarda do Património com a inte

gração de outras dimensões de índole social, cultural, económ ica e ambiental. 

A revita liza ção do Centro Histórico de Viseu fo i, desde sempre, umo objet ivo municipal. A Vi seu Novo SRU, 

como ent idade "promotora", assentou a sua atuação em diversos objetivos estratégicos, nomeadamente: 

• Criação de uma nova centralidade; 

• Va lorização do casco histórico; 

• Dinamização da at ividade económica local; 

• Agili zaçã o de procedimentos e proximidade aos "atores" locais; 

• Atração de novos habitantes; 

• Envolvimento e mobili zação dos agentes polít icos, económicos e sociais com interesse na área de in

tervenção. 

Este território apresenta ainda, à semelhança de outros núcleos históricos, algumas carências ao nível das 

acess ibil idades, deterioração do património ed ificado (na sua maioria de propriedade privada), subaproveitamento 

do espaço público, resultando na regressão ao nível das dinâmicas do tecido socioecónomico bem como ao níve l 

demográfico com a desocupação das áreas habitacionais. 

Graças à dinâmica que foi incutida pelo Município e pela Vi seu Novo SRU, e a cooperação dos proprietários 

e Pessoas singu lares e Coletivas que "vivem" no Centro Urbano antigo, é possível capitalizar os seus principais trun

fos e oportunidades, como sejam, o prestígio, a forte identidade e personalidade urbana desta área de intervenção e 

a sua localização estratégica de relação direta com a envolvente da cidade. 

Apesa r da conjuntura económica naciona l e internaciona l desfavorável, estão em curso no Centro Histórico 

de Vi seu, um conjunto de proj etos de iniciativa pública e privada, tendo alguns sido conc luídos durante este exercí

cio económico; designadamente a reabilitação do Museu Alme ida Moreira, o restauro da Capela de Santo António 

do Solar dos Condes de Prime, a fina lização do projeto e lançamento do concurso público com vi sta à reabilitação do 

Imóvel municipal situado na Rua Direita 116 (conh ecido por "S inagoga" ) e a reconstrução do edifício propriedade da 

Vi seu Novo SRU na Rua Escura 11-17, entre outros. 

Com a entrada em vigor, a 23 de outubro de 2009, da nova legislação sobre reabilitação urbana (Decreto

lei nº 307/ 2009, o ano de 2011 já espelhou novas nuances no âmbito da reabilitação, atribuindo-se especia l re levo à 

integração e coordenação das intervenções, não apenas no que respeita ao aspeto patrimonial, mas também na 
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definição dos objetivos essenciais a alcança r através da reabili tação urba na e na determinação dos ~i ncíPios a que e 
esta deve obedecer. 

Ainda que os programa s do Governo tenham vindo a conceder algum apoio finance iro direto, insuficiente, à 

rea bi li tação urbana, foram neste domínio adotadas medidas ao nível f isca l e f inan ceiro que vi sam incent iva r o pro

cesso de regeneração urbana, designadamente : 

• O reg ime de Incentivos fiscais à reabi litação urba na, por via das alterações introdu zidas pelo Orça

mento de Estado de 2009 a 2011; 

• Nos estatutos dos benefícios f isca is; 

• A exclusão da Reab ili tação Urbana dos limites do endividamento mun icipa l. 

O novo Regime Jurídico da Reabi litação Urbana subst itui um regime que regulava essencialmente o modelo 

de gestão das intervenções de reabi litação urbana centrado na const itu ição, funcionamento, atribu ições e poderes 

das Sociedades de Reabi litação Urbana. Por outro lado, este novo regime procede ao enquadramento normativo da 

reabilitação urbana ao nível programát ico, procedimenta l e de execução, concretamente: 

• Divers ificando os modelos de gestão das intervenções de reabi litação urbana, abr indo novas possibi lidades 

de intervenção dos proprietários e outros parceiros privados; 

• Criando mecanismos que perm itam agi li za r os proced imentos de controlo prévio das operações de reab ili -

tação; 

• Desenvolvendo novos instrumentos para equi li brar os direitos dos proprietários com a necessidade de re

mover os obstáculos à reab il itação associados à estrutura de propriedade nestas áreas. 

Para a execução das operações de reab il itação urbana existe também a poss ibi li dade de constituição de 

Fundos de Investimento Imobi liário, com a subscrição de un idades de participação a poder ser efetuada em capita l 

ou através da entrega de préd ios ou frações a reab ili tar, tendo a Viseu Novo SRU oportunamente providenciado 

diversas reun iões com entidades gestoras de fundos, com vista a encontrar-se uma possível so lução financeira que 

perm ita executar as operações de reabil itação urbana nas áreas de intervenção defin idas. 

No âmbito da promoção da reab il itação e revalor ização da ACRRU fo i delegado na Vi seu Novo SRU o desen

volvimento dos diversos programas celebrados ou a ce lebrar entre o Mun icípio de Viseu e a Adm inistração Central, 

nomeadamente os programas RECR IA e RECRIPH . 

Por outro lado, a SRU "encaminhou" os Proprietários interessados em reab ilitar os seus imóveis, para a ob

tenção das melhores soluções de financiamento, quer no que se refere aos referidos apoios estatais geridos pe lo 

IHRU, quer inclusivamente na tramitação processual das cand idaturas a estes sistemas de incentivo. 

No âmbito dos pedidos de licenciamento e ocupação de espaço públ ico solicitados ao Município de Viseu, 

foram emit idos pela Viseu Novo SRU, inúmeros Pareceres relat ivos ao licenciamento de operações urbanísticas, 
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informações prévi as e pedidos de licencia mento de su portes publici tá rios e es planadas para a zona da ACRR U de 

Viseu. 

Co mo result ado dos ped idos de vist orias a imóveis situ ados na área de int ervenção da Viseu Novo SR U, foi 

identificado um conjunto de edifícios que não cumprem com as premissas respeitantes à estética, salubridade e 

segurança. A SRU elaborou os correspondentes Autos e Pareceres complementares para completa instrução dos 

processos e con forme determina o Decreto-lei 555/ 99 de 16 de Dezembro na sua atual redação, foram devidamente 

notificados os proprietários dos imoveis a proceder a obras de conservação das edificações, de modo a garantirem a 

sua segurança, salubridade e arranjo estético, disponibi li zando-se a SRU a apoiar no desenvolviment o de uma even

tual candidatura, no âmbito dos programas estatais e municipais, que visam apoiar a execução de obras e permitir a 

recuperação dos fogos e imoveis arrendados em estado de degradação. 

Dispõe ainda a Câmara Municipal da possibilidade de determinar a execução das obras necessárias e reali

zá-Ias, substituindo-se ao proprietário caso não as concretize, cobrando-lhe posteriormente as despesas correspon

dentes. Foram real izadas inúmeras reun iões com os proprietários dos imoveis alvo de vistorias, tendo sido executa

das diversas obras essencia lmente nas fachadas e coberturas dos ed ifícios. 

A Viseu Novo completou 5 anos de atividade efetiva, com a consciência de que se está a desenvolver um 

traba lho pioneiro e inovador, com resultados a médio/longo prazo, no âmbito do qual há que enfrentar inevitáveis 

dificuldades. 

A consciencialização da Comun idade de agentes económicos e de entidades com quem se contacta diari

amente, para a importância do desenvolvimento de projetos responsáveis que acrescentem valor e atendam às 

necessidades sentidas, garant indo um equilíbrio ambiental, socia l e económico, constitui assim o desígnio mais im

portante prosseguido pela Viseu Novo. 

Merecem destaque alguns empreendimentos e atividades que marcaram a atividade desenvolvida duran

te o ano de 2011: 

• Continu idade da empreitada de restauro da Casa do Miradouro; 

• Início e finalização da empreitada de beneficiação do Museu Almeida Moreira; 

• Início e conclusão das obras de conservação e restauro da Capela de Santo António no Solar Con

des de Prime; 

• Conclusão dos Projetos de reabilitação dos ed ifíc ios do ant igo Quartel dos Bombeiros na Rua Dr. 

Luís Ferreira 110-114 e Rua do Comércio 90-94; 

• Conclusão e lançamento do concurso público para a empreitada de reabilitação do edifício da Rua 

Direita nº 116/ Rua da Arvore nº 1-7; 

• Conclusão da empreitada de reabilitação do imóvel na Rua Escura nº 11-17; 

• Conclusão do processo e lançamento do concurso público para a reabilitação dos ed ifícios da Ca l

çada da Vigia; 

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

• Candidaturas e acompanhamento dos programas de incentivo financeiro à execução de obras. 
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Importa-nos referir também, que todas as obras e atividades desenvolvidas pela SRU, obedeceram ao cum

primento estr ito da legalidade, designadamente quanto à observância do CCP (DL 18/ 2008 de 29/01) e ao uso obri

gatório da Plataforma Eletrón ica adqu irida com o objetivo de dar cumprimento ao previsto naquela legislação. 

Com este enquadramento, descrevem-se, nos pontos segu intes e de forma sintética, as atividades desen

volvidas pela Vi seu novo SRU, agrupadas pelas principais áreas de atuação da empresa. 

2.1. OBRAS E PROJECTOS EXECUTADOS OU EM CURSO 

2.1.1- EDIFíCIOS MUNICIPAIS NA RUA Nª SRA. DA PIEDADE 24-28, RUA ESCURA 14, RUA DA PREBENDA 70-72 e 

AV. EMíDIO NAVARRO 10 

Rua Escura Rua Nª Sra . da Piedade Rua da Prebenda Av. Emídio Navarro 

Ponto de situação: Obras concluídas. Os edifícios estão neste momento habitados na sua tota lidade e em pleno 

funcionamento. A SRU acompanhou a execução e planeamento de pequenas obras de manutenção, solicitadas pelos 

atuais moradores e utilizadores (parte delas ao abrigo da Garant ia de Obra). 

2.1.2- EMPREITADA DE RESTAURO DA CASA DO MIRADOURO 

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 no prazo previsto, que eram 24 meses. 

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

Serviços da Vi seu Novo e a de Espaço Museológico, que irá albergar a "Coleção de Arqueologia Dr. José Coelho". 
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Com esta reab ilitação, o edifício irá ficar dotado de todas as infraestruturas, tais como telecomunicações, 

iso lamento térmico, sistemas de aquecimento, vigi lância 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 futura 

mente a ser concessionada a cafetaria do imóvel, com eventual utilização de uma esplanada nos jardins. 

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

quenas alterações (essencialmente de pormenor) ao nível da Arquitetura, que no global, imp licarão uma solução 

fina l mais conseguida. A obra é objeto de visitas periódicas por parte dos Técnicos do IGESPAR. 

O acompanhamento técnico e fisca lização são da inteira responsabil idade da Viseu Novo. 

Ponto de situação: A empreitada decorre com normalidade e dentro do prazo previsto. 

2.1.3- EMPREITADA DE BENEFICIAÇÃO DO MUSEU ALMEIDA MOREIRA 

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

sido concluídas em Setembro desse ano. 

Entre os traba lhos efetuados está a transformação do anterior auditório (obsoleto) em sala de exposições 

temporárias e a construção de novas instalações sanitárias, designadamente para deficientes . 

. ""......,. .,~ . - J' . 
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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. 

Desta forma, o objetivo de concretizar a Rede Municipal de Museus é claro e ambicioso, pois pret ende re

forçar e aumentar os espaços museológicos do concelho dot ando-os de mais e melhores equipamentos e adaptan

do-os às necessidades atua is, como comprova a insta lação de uma plataforma eleva t ória que irá perm it ir o acesso a 

todos os pisos do edifício a pessoas com mobilidade cond icionada . 

Ponto de situação : obra concluída, aguardando-se pela sua inauguração, at endendo que os Serviços Técnicos da Câ

mara se encontram a atualizar os conteúdos expos itivos. 

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

Deu-se por concluída no 1º semestre de 2011, a obra de conservação e restauro da Capela de Santo Antó

nio do Solar dos Condes de Prime, situada na Rua dos Andrades. 

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

ret irados para tratamento em 1998. 

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

nhado e fiscalizado todos os trabalhos, com o apoio de Técnicos especia lizados do Centro de Conservação e Restauro 

de Viseu. 
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A inauguração ocorreu no mês de Jun ho, atento o interesse na abertura ao público desta capelêl que se en 

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

À semelhança das obras anteriores, esta empreitada foi incluída nos projetos cofinanciados pelo QREN com 

uma taxa de 60%. 

Ponto de situação: obra concluída : Capela aberta ao público. 

2.1.5- EDIFíCIO MUNICIPAL NA RUA DIREITA Nº 116/ RUA DA ÁRVORE 1-7 

No início de 2011 foram entregues na Secção de Obras do Município de Viseu todos os documentos referentes ao pro

jeto de reabi litação deste ed ifício municipal (Arquitetura e Especialidades), para que o processo fosse aprovado 

"forma lmente" em reunião de CMV, tendo sido co locado a concurso público em Agosto de 2011. 

Esta empreitada também foi inserida na programação das "Parcerias para a Regeneração Urbana" (QREN), 

pelo que se prevê que obtenha uma comparticipação de 60% da despesa elegíve l. 

A f ilosofia de intervenção desta reab ili tação, baseia-se num conce ito de recuperação e requalificação total 

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

por idênticas às origina is. 

Por se tratar de um ed ifíc io público, deparamo-nos com a necessidade de melhorar e propor algumas alte

rações no imóvel, sem as quais, o bom funcionamento do espaço f icaria comprometido. 

Tendo em conta as pessoas com mobilidade condicionada, bem como o transporte de objetos de grande 

peso e vo lume, prevê-se também a introdução de uma plataforma elevatória. 

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

trabalho. 

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

bana e paisagista será mantida tal como se encontra atualmente. O logradouro foi objeto de um projeto de arranjos 

exteriores específico, sendo do interesse da Câmara "abrir "o espaço do logradouro à comunidade. Assim, e com a 

criação da cafetaria, potencia-se uma abertura que perm itirá a ligação ao logradouro, possibi litando o aumento do 

espaço da refe rida cafetaria e a criaçã o de uma esplanada . 
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Ponto de situação : Publicação de Relatório Final ; envio de document os para Tr ibunal de Contas, com vist a à f isca liza-

ção prévia do contrato de empreitada. 

2.1.6- PROJECTOS DE REABILITAÇÃO DOS EDIFíCIOS DO ANTIGO QUARTEL DE BOMBEIROS NA RUA DR. Luís 

FERRE IRA 110-114 E RUA DO CO M ERCIO 90-94 

No início de 2011 foi entregue no Mun icípio de Viseu o projeto de reab ilitação do Antigo Quartel de Bom

beiros na Ru a Dr. Luís Ferreira 110-114 (conh ecida por Rua do Comércio) para efeitos de aprovação, atendendo que 

todas as Entidades licenciadoras oportunamente em itiram o respetivo parecer favoráve l. 

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

o Município de Viseu pretende reabi li tar estes dois ed ifícios contíguos, com vista à criação de um espaço 

que permita aos candidatos a empresários ou a profissiona is jovens loca is da área das Indústrias Criativas e de Inte

resse Tecnológico, serem acolh idos e apoiados numa fase inicial e de lançamento, proporcionando-lhes um espaço 

dotado de todos os equipamentos e know-how técn ico, necessários ao desenvo lvimento do seu negócio_ 

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

gera is para a revita lização da Zona Histórica e consequentemente para a promoção da atrat ividade e notoriedade da 

zona, co lmatando a inexistência de espaços de incubação temáticos para as jovens empresas que se queiram instalar 

no concelho . 

Em re lação ao edif ício com o nº 110, prevê-se a rea li zação de uma empreitada de obra pública, que cons iste 

essencia lmente na reconstrução total do imóvel, com manutenção integra l das fachadas exter iores. 

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

demolir o interior do edifício, devido ao razoável estado de conservação do mesmo e às suas características arqu ite

tónicas), contemp lando-se apenas a demo lição do piso da cobertura, a construção de novas insta lações sa nitárias e 

acessos, e a imp lementação de novas redes de águas, esgotos, pluviais, eletricidade, comun icações e segurança 

contra o risco de incêndio. 

Esta obra, a implementar durante o ano de 2012, foi candidatada ao programa RUCI (Redes Urbanas para a 

Competitividade e a Inovação), gerida pela Comunidade Intermunicipal Região Dão Lafões. 

Ponto de situação: processo em fase de preparação de concurso público. 
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2.1.7- REPARAÇÃO DE PASSADEIRAS NO AMBITO DA EMPREITADA DA MELHORIA DAS ACESSIBILIDADES NA 

ÁREA CRíTICA DE RECUPERAÇÃO E RECONVERSÃO URBANíSTICA DE VISEU 

Concluída a empreitada in icial, rea li zada em 2009, verificaram-se diversos danos na lgumas passadeiras que 

nã o puderam ser inclu ídos no âmbit o da garantia de obra, o que implicou que a Vi seu Novo diligenciasse no se ntido 

de promover a repa ração dos mosa icos "pitonados" de algumas passa deiras . 

Esta nova empreitada, concluída no início de 2011, foi lançada através de um procedimento por Aj uste Di

reto e posteriormente adjudicada à empresa "CONSIPEL - Construções Simões Pere ira, Lda./I pelo valo r de 

1. 199,OO€, acrescido do IVA. 

Ponto de situação: A empreitada decorreu com norma lidade e dentro do prazo previsto. 

2.1.8- CONSERVAÇÃO E RESTAURO DA CERÂMICA DE REVESTIMENTO DO EDIFíCIO DOS PAÇOS DO CONCELHO E 

DO SOLAR DOS CONDES DE PRIME EM VISEU 

o Município delegou na Viseu Novo o desenvo lvimento do processo de restauro dos painéis de azulej os do 

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

Em parale lo, pretende-se também proceder ao restauro da cerâmica dos espaços comuns do Solar dos 

Condes de Prime (onde se encontram as insta lações da Viseu Polis), também na sequência dos trabal hos de restauro 

na Capela de Santo António (espaço imed iatamente cont íguo). 
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Ao abrigo de um Contrato-Progra ma que legitima a intervenção da SR U, prepa rou-se o procedimento dee 

empreitada (Aju ste Direto a empresa especia lizada), situação que irá ser fi nalizada no início de 2012. 

Ponto de Situação: Projetos em execução. 

2.1.9- EMPREITADA DE RECONSTRUÇÃO DO EDIFíCIO NA RUA ESCURA 11-17 (PROPRIEDADE DA VI SEU NOVO) 

As obras de reab ilitação do imóvel situado na Rua Escura 11, decorreram a bom ritmo, tendo os traba lhos 

sido concluídos em Dezembro de 2011. Contudo, a comercialização das suas frações apenas ocorrerá no in ício de 

2012, estado previ sto publicar um Ed ita l e Regu lamento para efe ito da venda, à semelhança do que fo i efetuado 

pelo M unicípio de Viseu, no que diz respeito à venda das frações reab il itadas pela SR U em edifícios mun icipa is. 

Ponto de Situação: Obra concl uída dentro do prazo; ed ifíc io em fase de venda. 

2.1.10- EDIFíCIOS NA RUA DIREITA Nº 91-93 (Propriedade da SRU) 

Dando cumprimento ao exposto no Parecer (vincu lat ivo) do IGESPAR, foi em 2011 contratua li zada uma 

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

existências. Estes trabalhos foram efetuados durante o mês de Fevereiro, tendo os seus resu ltados condicionado o 

Projeto de Arqu itetura . 

Por sua vez, no decorrer do 2º Trimestre de 2011, deu-se por concluída a Arqu itetura, prevendo-se com a 

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

Funciona lmente, prevê-se que os ed ifícios sejam emparcelados, dest inando-se o piso térreo a comércio e os 

pisos superiores a habitação. 

VISEU NOVO - SRU, SA I Solar dos Peixotos I Rua Cimo de Vila 3500 - 105 VISEU 
Telefonei Fax: 232448098 I N° Matriculai NIPC 507.406. 15 



Ponto de Situação: Projeto em fase de preparação de Concurso Publi co. 

2.1.11- EMPREITADA DE RECONSTRUÇÃO DOS EDIFíCIOS NA CALÇADA DA VIGIA 7-15 (Propriedade da SRU) 

A empreitada teve o seu início em Novembro de 2011 e prevê-se que a obra seja concluída no final de 2012. 

A comercia lização das suas frações está também prevista no decorrer da própria empreitada . 

Pretende-se com esta obra compatibili za r dois programas distintos: habitação mu ltifam il iar e serviços, fun 

cionando contudo de forma autónoma. Será efetuado o seu emparcelamento interior, mantendo contudo a imagem 

individualizada pelo exterior. 

Os edifícios a reabil itar irão ser emparcelados e darão lugar a 2 espaços comercia is e 3 apartamentos, desti

nando-se todas as frações a venda no mercado. 

Também durante o 1º Semestre de 2011, foi desenvolvido o procedimento com vista à contratação de uma 

Equ ipa de Arqueo logia, para acompanhamento dos trabalhos de demolição e picagem de revestimentos do edifício, 

conforme imposição do IGESPAR. 
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Em Fevereiro de 2011 e ten do em vista o financiam ento da empreitada, so licitou-se a institu ições bancárias e 

a apresentação de propostas com as cond ições de financiamento para a reconstrução destes edifícios. O objet ivo da 

consu lta era o de garant ir um Financiamento na ordem dos 300.000,OO€ para conclu ir o processo de rea bili t ação 

Da análise efetua da, consta tou-se que a propost a apresentada pelo IHRU - Inst ituto da Habitação e da Re

abilitação Urbana, no âmbito da sua atividade cred itícia e estatutá ri a é a mais favorável pa ra a Viseu Novo. A pro

posta de Empréstimo não bonificado de curto/médio prazo, tem as seguintes condições: 

- Montante máximo : 300.000,00 Euros 

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

- Prazo máximo do empréstimo: 5 anos contados da data da primeira utili zação do cap ita l; 

- Período de utili zação : 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 ju ro será indexada à Euribor a 6 meses, com um {{Spread" de 2, 10%. A ta xa 

apurada é arredondada à centésima do ponto percentual superior; 

- Validade da proposta: 6 meses; 

- Garantia: Preferencialmente hipoteca. 

A empreitada foi adjudicada pelo valor de 348.465,91€, sendo o prazo de execução de 365 dias. 

2.2. OUTRAS ACTIVI DADES DESENVOLVIDAS 

2.2.1 GABIN ETE DE APOIO À REAB ILITAÇÃO URBANA (GARU) 

No início do ano em análise, foi contratado um Técnico Superior de Marketing para integrar a equipa do 

GARU, com o objetivo de tratar toda a informação relativa à atividade da SRU. Foi possível dar início à criação de 

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

Em paralelo, ampliar e estreitar relações com os diversos órgãos de com unicação socia l, avaliar e melhorar 

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

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

almente por quatro Técn icos das seguintes áreas: Engenharia Civil, Arquitetura, Administração e Marketing. 

O GARU tem desenvolvido diversas tarefas nestes últimos meses de at ividade : 

• Promove e divulga o projeto de reabilitação urbana; 

• Promove e esclarece o acesso a incentivos para a reabilitação urbana; 

• Estabelece contactos com as equ ipas de Projetistas e Empreiteiros, afetos às diferentes obras de rea bili 

tação em curso. 

• Obtém informações sobre a oferta e a procura de imóveis para venda ou arrendamento na ACRRU, para 

possíveis realojamentos temporários. 
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• Promove a elaboração de projetos de recuperação dos edifícios; 

• Elabora os procedimentos necessários com vi sta ao desenvolvimento das obras programadas; 

• Acompanha e fisca li za a execução das refer id as obras. 

2.2.2- OUTRAS ACTIVIDADES 

Durante o ano de 2011, a SRU prosseguiu o acompanhamento das empreitadas dos ed ifícios mun icipa is e de 

Particulares, e paralelamente fo i desenvolvendo outros processos que se enunciam: 

1. Elaboração de Pareceres diversos (qu er no âmbito de Processos de Obras, esplanadas, ocupações 

da via pública e publicidade). 

2. Execução 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 so licitada pelos proprietários ou arrendatários, e que pretende verificar as deficientes condições de 

segurança, higiene e de sa lubridade); 

3. Apresentação do traba lho 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 Uni

versidade 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 desen

volvido no Centro Histórico de Viseu . Esta iniciativa teve como objetivo a promoção de uma política 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. Ação de Formação: "O contrato de empreitada de Obras Públicas: da Formação à Execução" 

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

gar 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: "Reabilitação de Edifícios em Núcleos Urbanos Antigos" 

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

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

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

dados. O Curso 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 

Ação de Formação, no segu imento do lançamento da nova versão da plataforma AnoGov, que apresenta novas fun

cionalidades (essencialmente no âmbito da criação e tram itação de procedimentos) e requisitos de utilização. 
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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 

po r pa rte da Arq . Marga r ida Henriques, vá rias tarefas que eram da sua competência, passa ram a não ter um a fá cil 

resposta no âmbito do quadro técnico da Viseu Novo. 

Nesse sentido, e atendendo que o quadro de pessoa l da SRU prevê 6 Postos de Traba lho na área da Arqu i

tetu ra, estando apenas um posto provido e para que não houvesse hiatos no desenvolvimento do trabalho da Viseu 

Novo, o Conselho de Administração autorizou o preenchimento de uma vaga de Técni co Superior de Arqu itet ura . 

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

8. Instalação da Rede Wi-F i na Zona Histórica 

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

em que se prevê a insta lação da rede Wi-Fi em vários locais da Zona Histórica, foram encetados contactos com ope

radoras e empresas de telecomunicação, tendo inclusiva mente sido efetuados "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 danificadas 

Durante o ano de 2011 verificou -se que algumas das placas de sinalética oportunamente instaladas na Zo na 

Histórica foram danificadas (vandali zadas), pelo que se procedeu aos necessários trabalhos com vista à substituição 

das mesmas, sendo inclusiva mente executadas com um "reforço adicional". 

10. Acompanhamento dos edifícios municipais já reabilitados 

Conforme previsto nos Contratos-Programa assinados com o Município de Viseu, é da responsabilidade da 

Viseu Novo, o "acompanhamento" dos edifícios municipais reabilitados pela SRU até à sua Receção Definitiva. 

Nesse sentido, são efetuadas visitas periódicas aos imóveis, pelo que em caso de constatação de anomalias, 

são notificados os respetivos Adjudicatários das empreitadas, no sentido de procederem à regularização das situa

ções. Acompanham-se os seguintes edifícios: 

- Rua Nª Sra. da Piedade 24-28 

- Rua Escura 14 

- Rua da Prebenda 70-72 

- Av. Em ídio Navarro 10. 

11. Atualizações do site da Viseu Novo 

São efetuadas atualizações periódicas no site da SRU, mantendo o mesmo dinâmico e reportando o desen

volvimento das várias empreitadas. 

12. Exposição da atividade da Viseu Novo no Atendimento Único (A.U.) da Câmara Municipal de Vi-

seu e no Fórum Viseu 

Pretende-se através destas ações, informar os cidadãos sobre o trabalho realizado na ACRRU, permitindo 

desta forma, uma identificação e aproximação ao que tem sido elaborado, dando assim, mais uma vez, visibilidade a 

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

13. Acompanhamento dos processos PROHABIT de edifícios situados na ACRRU 
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No jmbito da ap' ec;aç'o d" caod;datu", ao pwg"ma muo;c;pal PROHABIT, a empce" ~;pa l "Ha

bisolvis EM" so lici tou o apoio da Vi seu Novo, com vi sta à análise, vistoria e validação dos processos re ferentes a 

edifícios situados na ACRRU . 

3. ESTRATÉG IA, GESTÃO E ACÇÕES DE REABI LITAÇÃO PARA 2012 

o conceito de rea bi litação tem sido muito debatido ao longo do tempo, mas pode assumir-se como uma In

tervenção integrada em tecido urbano existente, que incide não só no ed ificado como também no espaço público e 

nas infraestruturas. 

Promover a reabilitação urbana da sua Zona de Intervenção e criar fatores de atratividade sustentada que a 

valorizem nos planos social, cultural e económico, através da dinamização e coordenação de iniciativas e de recursos 

públicos e privados é a missão da Viseu Novo SRU. Assim, a reabilitação de edifícios deve concorrer para os segu in

tes objetivos: 

• Melhorar a habitabilidade, conforto, acessibilidade e eficiência energética a segurança estrutura l e diminuir 

o risco sísmico; 

• Diversificar a oferta de alojamento para diferentes níveis etários e rendimentos; 

• Valori zar o património cultural como fator de identidade e competitividade urbana. 

A reabilitação urbana é a grande prioridade das políticas urbanas do Município de Viseu, pelo que se pretende: 

• Reabitar e reforçar a coesão social e a identidad e. 

• Um novo estádio no desenvolvimento da cidade. 

• Dinamizar a economia. Criar emprego. 

• Valorizar a infraestrutura e o edificado existente. 

Para promover o desenvolvimento destas prioridades estratégicas definiu-se um novo modelo de interven

ção assente em 3 pressupostos : 

a) Para os Proprietários / senhorios a reabilitação e o realojamento são um dever. Ao Governo compete criar 

condições para que a reabilitação seja um investimento atrativo . Ao Município exige-se que seja um parceiro ativo e 

dinamizador do processo e não um "polícia" que intima, penaliza e se substitui aos proprietários. Exige-se ainda que 

seja um regulador do mercado da habitação. 

b) Toda a cidade consolidada é área de reabilitação urbana, todas as operações de reabilitação devem ser 

apoiadas com benefícios e incentivos. 

c) Mobilização de meios, incentivar o investimento privado e diversificar as fontes de financiamento munici

pal, no caso das obras municipais, nomeadamente pelo recurso ao QREN e a empréstimos que não se reflitam no 

endividamento municipal. 
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ideias: 

Desta forma a Viseu Novo SR U t em como obj etivos gera is pa ra a rea bilitação urba na de Vi sYu as seguintes e 
• Reabi t ar a cidade, aumentar a coesão socia l, rejuvenescer o centro de Vise u, atrair nova s famíl ias, fixar em-

presas e emprego . 

• Reocupar e reuti li zar o edi f icado existente, compactar a cidade consolidada aumentando a qualidade ambi 

enta i e a efici ência energética. 

• Dar prioridade à conservação periódica do edificado. 

• Reabilita r o edificado degradado. 

• Manter a memória da cidade, restaurar o patr imónio histórico, arquitetónico e paisagístico . 

• Manter, recuperar, valorizar e requalificar os equipamentos co letivos e o espaço público. 

Sendo o objetivo da Viseu Novo SRU, reabilitar ACRRU de Viseu, fixaram-se objetivos específicos que cons-

tituem um compromisso a prosseguir, em total parceria como o Município de Viseu : 

1. Rea lizará obras de conservação/reabilitação de edifícios municipais e da Viseu Novo SRU 

2. Tornará efetiva a realização periód ica de obras de conservação em todo o edificado da ACRRU. 

3. Informará os Proprietários de imoveis da ACRRU dos programas de dinamização e incentivos à reabilitação 

do edificado privado, com vista a que todos os ed ifícios identificados como em mau e muito mau estado de 

conservação mas recuperáveis, sejam objeto de obras que lhes garantam um nível de conservação não infe

rior a Bom com melhoria das condições de conforto, habitabilidade, segurança, de acessibilidade e eficiên

cia energética . 

Podemos conclui r que é um consenso alargado entre as forças políticas relativamente à importância e ur

gência de criar e desenvolver medidas de incentivo à reabi li tação urbana, promovendo o regresso aos centros das 

cidades e invertendo, ass im, a tendência de desertificação ocorrida nas últimas décadas. Da mesma forma que existe 

a tomada de consciência da população relativamente às vantagens, em termos de qualidade de vida, de residir nos 

centros urbanos, o que implica um potencial de crescimento da procura no mercado de habitação, com particu lar 

destaque nos segmentos médio e alto. 

Face ao exposto, é intenção do Conselho de Administração manter a estratégia de reabi litação urbana defi

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

o Promover e desenvolver operações de reabi litação do edificado e dos espaços envo lventes; 

o Preservar, conservar e restaurar o património edificado e requalificar o espaço público da futura 

A.R.U .; 

o Mobilizar os utili zadores atuais e futuros (residentes, trabalhadores, vi sitantes, estudantes e investido

res) para a defesa e promoção do seu valor patrimonial, sensibilizando-os para a participação na sua 

proteção, preservação e promoção. 
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3.1. ACÇÕES A DESENVOLVER EM 2012 

3.1.1. 

Identificamos as 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 mobiliá

rio e equ ipamento urbano, publicidade e sinalética. 

• Defin ição das Áreas de Reabi litação Urbana; 

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

trução civi l promovidas no âmbito da reabilitação urbana . 

CONCLUSÃO DA EMPREITADA DE RESTAURO DA CASA DO MIRADOURO 

A Viseu Novo SRU prevê que em Fevereiro de 2012, a obra de restauro da Casa do Miradouro seja conc luí

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

sionada a cafetaria do imóvel, com eventual utilização de uma esplanada nos jardins. 

Assim que possível, a equipa da Viseu Novo irá transferir-se para a sua Sede, retomando os serviços a devi

da "centralidade", face à área de intervenção. 

Por outro lado, a Coleção de Arqueologia "Dr. José Coelho", que irá agora ficar instalada no 19 piso do imó

vel, será totalmente reestruturada, pretendendo-se que a mesma seja suficientemente atrativa e dinâmica, cativan

do também a população mais jovem. 

Com a abertura ao público dos seus jardins, um novo espaço verde totalmente requalificado será devolvido 

ao Centro Histórico. 
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3.1 .2. EMPREITADA DE REABILITAÇÃO DO EDIFICIO SITUADO NA RUA DIREITA 116/ RUÁ:DA ÁRVORE 1-7 (!! 

A Viseu Novo prevê que esta empreitada se inicie no 12 Trimestre de 2012 e terá futuramente a dupla fun 

ção de M useu de História da Cidade e sede do Museu Municipa l. Com esta recu peração, a Câmara de Viseu e a SRU 

pretendem dar mais um passo no objetivo de re forçar a rede mun icipal de museus, requa lificando e regenerando o 

centro histórico. 

A empreitada foi lançada com um preço base de 759 mil euros, tendo sido adjudicada à empresa "CONSIPEL 

- Construções Simões Pereira Lda. " pe lo valor de 599.959,21€ devendo ficar concluída no prazo de 18 meses. 

3.1.3. CAIXILHARIAS DO SOLAR CONDES DE PRIME 

A Viseu Novo SRU prevê que os trabalhos conservação e restauro das caixilharias do Solar Condes de Prime 

sejam reali zados logo no início de 2012. 

Foram oportunamente enviados convites a várias empresas para apresentação de orçamentos para a reali

zaçã o dos referidos trabalhos, sendo que apenas uma empresa manifestou interesse em reali za r os trabalhos, apre

sentando uma proposta no valor de 24.995,53€. 

Neste espaço encontra-se insta lado o Conservatório de Música Dr. Azeredo Perdigão, pe lo que os trabalhos 

irão ser realizados de forma a trazer o mínimo de inconvenientes para os alunos e restantes utili zadores. 
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3.1.4. REABILITAÇÃO DOS EDIFíCIOS DO ANTIGO QUARTEL DE BOMBEIROS NA RUA DR. Luís FER 

E RUA DO CO MERCIO 90-94 

No que diz respeito ao imóvel na Rua do Comercio 111, a Viseu Novo prevê o início das obras em Abri l de 

2012. 

Com os trabalhos pretende-se revitali za r o edifício, bem como promover a regeneração da zona e ruas onde 

se encontra implantado, pretendendo levar a popu lação mais jovem até ao centro histórico da cidade. 

Para lelamente, pretende-se que a intervenção assuma o carácter de reversíve l, mantendo algumas das 

características funcionais existentes. Será necessário dotar todo o edifício das infraestruturas necessárias ao funcio-

namento da " incubadora" de empresas start up, no âmbito da candidatura à RUCI - Redes Urbanas para a Competi

tividade e Inovação. 

Em relação ao edifício da Rua do Comércio 90-94, está previsto o arranque da reabil itação para Junho de 

2012. Pretende-se uma intervenção "d iscreta" e com carácter reversíve l, tendo como objetivo dotar o edifíc io das 

necessárias cond ições de habitab ilidade e funciona lidade, preservando e recuperando as fachadas exter iores na sua 

globa lidade, substitui ndo ca ixilharias (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 

traba lho que serão permanentemente utili zadas pelos jovens que aí desenvolverão a sua atividade profissiona l. 

Ed ifíc io na Rua do Comércio nº 110-114 Edifício na Rua do Comércio nº 92-98 

Estes projetos são parte integrante do "Nestpol is - Pólo de criatividade e novas tecno logias de Viseu", cor

pori za ndo um dos nós da rede de centros de acolhimento empresarial urbanos especial izados, que inclui uma rede 

de espaços e serviços destinados a acolher projetos empresariais e a promover a iniciat iva, numa lógica de especiali

zação de cada nó, favorecendo o efeito de integração regiona l e otimizando a ut ilização parti lhada de recursos . 

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

- Aco lher projetos empresariais (preferencialmente orientados para a va lorização da criatividade e da pro

dução intelectual); 

- Promover o espírito empreendedor; 
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- Promover e suportar a criatividade, a criação de autoemprego e a criação de valor; 

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

- Revitalizar a zona histórica; 

- Promover a atrat ivi dade e notoriedade da zona; 

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

preendedorismo. 

3.1.5. EMPREITADA DE CONSERVAÇÃO E RESTAURO DOS PAVIMENTOS NO LARGO DA MISERICÓRDIA E LARGO 

PINTOR GATA 

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 destes Largos, tendo oportunamente 

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

Prevê-se a realização da empreitada no início de 2012. 

Largo Pintor Gata Largo da Misericórdia 

3.1 .6. PRAÇA 2 MAIO (ANTIGO MERCADO) 

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

se a sua concretização e adjud icação de obra em Abril de 2012. 

Trata-se de um espaço em plena Zona Histórica que urge reabilitar, atendendo ao seu atual subaproveita

mento e ao próprio apelo da população. 

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

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

reabi li tado deverá ser da responsabilidade do Município, obrigando a uma programação de utilização do espaço de 

forma contínua, através da f igura de um Gestor. 
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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 pro

ced imento de empreitada (eventua lmente por Ajuste Direto a empresa especializada ) no início de 2012. 

3.1.8. EMPREITADA DE REABILITAÇÃO DO PAVIMENTO E INFRA-ESTRUTURAS DE UM TROÇO DA RUA SILVA 

GAlO 

Encontra-se por reab ili tar um pequeno t roço da Rua Silva Gaio, em plena Zona Histórica da cidade. 

Os respetivos Projetos foram oportunamente efetuados pelos Serviços Municipais, tendo o Mun icípio sol ici

tado à Viseu Novo, o desenvo lvimento 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, esgo

tos, pluviais e eletr icidade. 
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res, prevendo-se previ amente uma ação de divulgação e sensibili za ção dos utili za dores. 

Rua Si lva Gaio 

3.1.9. CONTRATO-PROGRAMA ENTRE O MUNiCíPI O 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 futura ARU, encontra-se um espaço 

urbano de grande valor histórico, contudo descaracterizado e a necessitar uma intervenção de requalificação. De

nominada de área envolvente à Igreja de S. Miguel de Fet al, com cerca de 3.800m2 e acesso pela Rua Simões Dias 

(também a necessitar de reabi litação quer a nível do pavimento quer a nível das infraestruturasL o Município opor

tunamente solicitou à SRU a possibilidade de execução do respetivo Projeto de Requa li ficação. 

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

e legítimo desenvolvimento de todos os projetos referentes à futura "Empreitada de requa lificação da envolvente 

da Igreja de S. Miguel de Feta l" . 
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3.1.10. ANTIGAS INSTALAÇÕES DA APROGEL 

Este espaço cont íguo ao Teatro Viriat o e ao recentemente reconstru ído, ed ifício da Esco la de Da nça, foi ad

quirido pelo Município de Viseu, com o objetivo de perm it ir uma maior área de apoio ao Teatro. Tendo sido utilizado 

como armazém e insta lações frigoríficas da empresa Aprogel , pretende-se reabilitar o espaço, pelo que a SRU res

ponsabili zar-se-á pelo processo de elaboração do projeto, no seguimento da assinatura de um Contrato-Programa 

com o Município. 

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

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

ço). 

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

o Município 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 PROHABITA, 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. Teotónio 22/ Travessa das Escadinhas da Sé nº 24. 
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A, Ih d d'f' . . .. V' N ' ' I I 5Jp . e sem e ança os restantes e I ICIOS municipai s, a Iseu ovo sera respo nsave pe os respetlvos roJ etos 

de reabilitação . 

3.2. EDIFICIOS PROPRIEDADE DA VISEU NOVO 

3.2.1. EDIFíCIO NA RUA ESCURA 11-17 

Conforme referido anteriormente, a Vi seu Novo publicou no início de 2012 um Edita l e Regulamento para 

efeito da venda à semelhança do que foi efetuado pelo Município de Vi seu, no que diz respeito à venda das frações 

reab ili tadas pe la SRU de ed ifíc ios municipais. 

3.2.2. EDIFíCIOS NA CALÇADA DA VIGIA 7-15 

A empreitada foi adjud icada em Novembro de 2011 pelo va lor de 348.465,91€, sendo o prazo de execução 

de 365 dias, prevê-se que a obra esteja concluída no fina l de 2012. 

o acompanhamento e fiscalização das obras é da total responsabi lidade dos Técnicos da Vi seu Novo. 

3.2.3 EDIFíCIOS NA RUA DIREITA 91-97 

o Estudo Prévio para o ed ifício, já efetuado, prevê a construção de 3 habitações de tipologia T2 e um espa

ço comercial. 

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

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

tamentos resultantes da reab ili tação do edifício na Ca lçada da Vigia . 

VISEU NOVO - SRU, S.A. I Solar dos Peixotos I Rua Cimo de Vila 3500 - 105 VISEU 
Tel efonei Fax: 232448098 I N° Matriculai NIPC 507.406. 29 



·T I ' 
( , 

4. 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 especia lizados na gestão e coordenação do processo de reabilitação urbana 

da zona de intervenção; 

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

dispor, a custo variáve l, da colaboração de profissionais qualificados; 

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

externo. 

No ano de 2011 registou -se a entrada de mais um técnico ao serviço da Viseu Novo e uma forte aposta na 

formação contínua dos colaboradores. 

No que se refere ao quadro de pessoal, em 31 de dezembro de 2011, a Viseu Novo SRU tinha como Recursos 

Humanos disponíveis : 
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Número de pessoas ao serviço 2008 2009 2010 2011 

Em 2 j aneiro 3 5 3 7 

Em 31 de Dezembro 4 3 7 7 

Relativamente à repartição do pessoal pelas diversas categorias e vínculos contratuais, predominantemente 

na estrutura da empresa vigora o contrato a termo, sendo os técnicos super iores aqueles que são mais representati

vos na estrutura habilitacional da empresa conforme reflet ido no quadro seguinte: 

Quadros Superiores Quadros Médios 

Pessoas ao Serviço H 3 H O 

M 3 M 1 

Tota l 6 Tota l 1 

Com contrato a termo H 3 H O 

M O M 1 

Tota l 3 Tota l 1 

Em re lação à estrutura habi litacional, a empresa é constituída quase equitativamente por colaboradores do 

sexo mascu lino e femin ino, sendo a média de idades dos funcionários de 34 anos. 

Ao nível da estrutura de Graus Académicos, os sete co laboradores são licenciados nas várias áreas (Arquite

tura, Engenharia Civil, Marketing, Economia, Contabi lidade de Administração). A afetação dos profissiona is desta 

empresa distribui-se pelas seguintes áreas de atividade: 

Núcleos Funcionais da empresa. 2008 2009 

Núcleos Administrativo e Financeiro 1 1 

Núcleo técnico 3 2 

Total 4 3 
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~ ~ ! A dist ribu ição por categoria profiss ional é a segu inte : 

1/ 

Qua li fi cação profissão 2008 2009 2010 2011 

Coordenado r 1 1 1 1 

Técnico Superior 3 2 5 5 

Administrati vo O O 1 1 

Tota l 4 3 7 7 

Conforme o refletido no quando seguinte, a taxa de absent ismo no exercício de 2011 foi de 7%, sendo que 

os principais motivos de fa lta foram por doença ou licença de Maternidade/ Paternidade. 

NQ tota l de dias perdidos devido a absentismo 

NQ de Funcionários no 1Q dia do ano 2011 

NQ de Funcionários no último dia do ano 2011 

NQ de dias de traba lho para o ano 2011 

Taxa de absentismo 
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5. Situação Económica e Financeira da Viseu Novo, SRU 

o exercício econômico de 2011 fo i marcado por fo rtes constra ngimentos fi na nceiros frut o da conj untura 

econômica e financeira do Pais e que se estima possa vir a agravar no decorrer do ano de 201 2 como demonstram 

todos os dados macroeconómicos apresentados para a economia portuguesa . 

Contudo, tendo sido assumido pelo Município de Viseu como desígnio municipal o desenvolvimento e at ra

t ividade do Centro Histórico, têm vindo a ser dados sinais ao sector privado, com intervenções no espaço público e 

edificado, no sentido de impulsionar e promover um conjunto de iniciativas de reabil itação urba na, a que, em abono 

da verdade tem sido correspondidas com diversas iniciativas de índole privada. 

A regeneração e reconversão do centro histórico, passa por se criarem mecanismos de natureza f inanceira 

e fiscal, de incentivos e apoios públicos e privados, sendo que no caso dos pr ivados as operações necessariamente 

deverão obter rentabilidades que as tornem atrat ivas, estando já em curso um conjunto de mecanismos financeiros 

para a concretização dessas mesmas operações (Fundos Jéssica). 

No caso do sector público e particular da atividade desenvolvida pela Viseu Novo SRU, a sua natureza socia l 

e de interesse geral para a população, leva a que a gestão se preocupe acima de tudo em encontrar os meios finan

ce iros complementares aos apoios públicos para obtenção de "rentabilidades socia is". 

A at ividade das soc iedades de reabilitação urbana não perm ite a captação de receitas suficientes para fi 

nanciar na sua totalidade a sua at ividade, pelo que os subsíd ios à exploração e ao investimento são fundamenta is 

para a concretização dos objet ivos preconizados para a reab ili tação urbana. 

Atento o conhecimento do panorama económico - financeiro loca l, nacional e in ternaciona l, as linhas pro

gramáticas de 2011 assentaram numa gestão marcada pela contenção e rigor, assentes na estrita disciplina financei

ra e numa significativa contenção e controlo de custos, face aos recursos financeiros expectáveis, procurando-se 

consolidar o equ ilíbrio e robustez do quadro financeiro da empresa. 

A anál ise económica e financeira que se apresenta sintetiza os resultados alcançados pela Viseu novo SRU, 

bem como a situação patrimonial e financeira em 2011, cuja aná lise deverá ser rea lizada em conjugação com as 

demonstrações financeiras e notas anexas. 

5.1 Balanço e Demonstração de Resultados: 

Relat ivamente aos aspetos de natureza económ ica e f inanceira, sa li enta-se que a natureza não comercial da 

missão e da atividade da Viseu Novo -SRU, tem, para além da capacidade de geração de meios próprios, de poder 

contar com apoios públ icos que perm itam complementar o suporte à sua at ivi dade. 

Assim a exp loração de 2011 apresenta um Resultado Líquido do período negativo de (-) 50 437.62€ que 

corresponde a diferença entre os rendimentos (972.252,30€) e os gastos (1.022.689,89 f ). Os gastos dizem respeito, 

essencialmente, a despesas com pessoal (151 783.29€) e a fornecimento e serviços externos (821.348,02€). 
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2011 2010 v""ti 
Valor % Valor % Valor l/ % 

Ativo Não Corrente 

Ativo Fixo Tangível 8.982,04 € 0,92 14.743,49 € 1,55 -5 .761,45 € -0,63 

Ativo Fixo Intangível 2.034,90 € 0,21 3.432,59 € 0,36 -1 .397,69 € -0,15 

Ativos por impostos Diferidos 11.308,71 € 1,16 9.779,00 € 1,03 1.529,71 € 0,13 

22.325,65 € 2,29 27.955,08 € 2,93 -5 .629,43 € -0,65 

Ativo Corrente 
Inventários 472.116,24 € 48,38 352 .168,92 € 36,97 119.947,32 € 11,41 
Clientes 24. 198,27 € 2,48 16.450,71 € 1,73 7.747,56 € 0,75 
Estado e outros entes públicos 8.145,24 € 0,83 6.373,73 € 0,67 1.771,51 € 0,17 
Outra contas a receber 58.449,47 € 5,99 36.494,96 € 3,83 21.938,82 € 2,16 
Diferimentos 3.195,21 € 0,33 1.985,22 € 0,21 1.209,99 € 0,12 
Caixa e Depósitos Bancários 387.413,56 € 39,70 511.214,47 € 53,66 -123 .800,91 € -13,96 

953.517,99 € 97,71 924.688,01 € 97,07 28.814,29 € 0,65 

Total do Ativo 975.843.64 € 100,00 952 .643,09 € 100,00 23 .184,86 € 

Capital Próprio e Passivo 
Capita l Próprio 

Capital Reali zado 1.000.000,00 € 102,48 1.000.000,00 € 104,97 O,OO€ -2,49 
Resultados Transitados -59.396,75 € -6,09 -73.304,80 € -7,69 13.908,05 € 1,61 
Outras variações no capital próprio 3.154,53 € 0,32 3.127,81 € 0,33 26,72 € -0,01 
Resultado líquido do período -50.437,62 € -5,17 -68.547,18 € -7,20 18.109,56 € 2,03 

Total do Capital Próprio 893.320,16 € 91,54 861 .275,83 € 90,41 32.044,33 € 1,14 

Passivo 
Passivo não corrente 

Passivos por impostos diferidos 925,63 € 0,09 618,07 € 0,06 307,56 € 0,03 

925,63 € 0,09 618,07 € 0,06 307,56 € 0,03 

Passivo Corrente 
Fornecedores 62.965,62 € 6,45 50.448,20 € 5,30 12.501,73 € 1,16 
Estado e outros entes públicos 7.157,88 € 0,73 19.484,60 € 2,05 -12.326,72 € -1,31 
Outra contas a pagar 11.474,35 € 1,18 20.798,39 € 2,18 -9 .324,04 € -1,01 
Diferimentos 0,00 € 0,00 18,00 € 0,00 -18,00 € 0,00 

81.597,85 € 8,36 90.749,19 € 9,53 -9.167,03 € -1,17 

Total do Passivo 82.523.48 € 8,46 91.367,26 € 9,59 -8.859,47 € -1,14 

Total do Capital Próprio + Passivo 975.843,64 € 100,00 952.643,09 € 100,00 23.184,86 € 

A observação dos balanços em 2011-12-31 e no ano transato permite retirar as segu intes conclusões: 

- O Ativo aumentou de forma sustentada no crescimento dos capitais próprios, mantendo o equilíbrio pa

trimonial e de estrutura dos capitais; 

- Quanto aos Inventários, isto é, aqui lo que constitui o património próprio edificado da SRU, verifica-se que 

foi financiado com o recurso aos meios monetários disponíveis, isto é, cresceram cerca de 119.000 Euros e os meios 

monetários diminuíram sensivelmente na mesma medida; 

- Constata-se igualmente que apesar do aumento da atividade o Passivo não aumentou e os Capitais Pró

prios reforçaram-se em cerca de 32.000 Euros pela cobertura dos prejuízos, facto aliás a salientar, dado ser esta 

preocupação principa l da administração : manter a sustentabilidade financeira da Sociedade; 
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- Finalmente uma referência ao Passivo que se manteve prat icamente ina lterado e em n~e equ ilíbrio (:!' 

adequados. 

A Demonstração de Resultados por natureza apresenta os resultados das operações económicas (Gastos e 

Rendimentos) da empresa durante o exercíc io económico de 2011. 

Rendimentos 

Vendas e serviços prestados 

Variação de inventários da produção 

Subsídios à exploração 

Aumento justo va lor 

Outros rendimentos e ganhos 

Juros e rendimentos sim ilares obtidos 

Total rendimentos 

2011 

Valor 

725 .110,71 € 

154.271,15 € 

879.381,86 € 

72.758,98 € 

0,00 € 

13.754,75 € 

6.356,68 € 

92.870,41 € 

% 

74,58 

15,87 

90,45 

7,48 

0,00 

1,41 

0,65 

9,55 

2010 Variação 

Valor % Va lor % 

493 .360,44 € 77,12 231.750,27 € -2,54 

36.385,56 € 5,69 117.885,59 € 10,18 

529.746,00 € 82,80 349.635,86 € 7,64 

63.780,58 € 9,97 8.978,40 € -2,49 

0,00 € 0,00 O,OO€ 0,00 

41.597,98 € 6,50 -27.843,23 € -5,09 

4.629,22 € 0,72 1.727,46 € 

110.007,78 € 17,20 -17.137,37 € -7,57 

972.252,27 € 100,00 639.753,78 € 100,00 332.498,49 € 
--------~------~------------~----~~--------~------------

Gastos 

Fornecimento e Serviços Externos 

Gastos com o Pessoa l 

Imparidade de Inventá rios (perdas/reversões) 

Outros Gastos e Perdas 

Reversões de depreciação e amort ização 

Imposto sobre rend imento do período 

Total de gostos _______ ---' ________ --'-____________ -'-______ --'-__________ -'-____________ _ 

Resultado antes de depreciações, gastos de 
financiamento e impostos 

Resultado operacional (an tes de gastos de 
financiamento e impostos) 

Resu ltado antes de impostos 

Resultado líqu ido do período 

Os Gastos reconhecidos no exercício de 2011 apresentam no seu conjunto uma variação significat iva re lati

vamente ao ano anterior, assumindo part icu lar re levância os Fornecimentos e Serviços Externos, que, como já se 

referiu, resu ltam, em grande parte, do aumento da atividade e têm como contra - partida proveitos. O aumento 

desta rubrica no seu todo foi de 298.092,64 €. 

Com efeito, o vo lume de Fornecimentos e Serviços Externos aumentou na mesma medida em que aumen

tou a faturação (esta cresceu 231.750,27 € ), uma vez que, é relevado em subcontratos um va lor equ iva lente ao fatu

rado, nas obras que são objeto de contrato-programa com o Município. 
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Q"ndo comparados com o ano de 2010, os gastos com Pessoal sofcecam "ma !;gelca 2"0 de 8.~ 
motivada por circunstâncias que se prenderam com a ausência por licença de matern idade de uma Técnica Superior 

e por alterações no quadro de pessoa l. 

Finalmente ao nível dos custos salienta-se a gestão cautelar prossegu ida e que se consubstancia na Impa ri

dade registada relativa à previsível perda de valor que ocorrerá aquando da venda do edifício propriedade da Viseu 

Novo SRU sito na Rua Escura nº 11-17, que se prevê venha a veri f icar-se face à perspetiva de valor de venda existen-

te. 

o aumento dos Rendimentos deveu-se maioritariamente ao facto das obras programadas se terem desen

volvido a bom ritmo, tendo sido possível f inal izar duas importantes obras de reabi li tação de edifícios mun icipais - a 

Capela de Santo Antón io e o Museu Almeida Moreira - sendo o restante cresc imento derivado da variação de exis

tências originada pela reabi li tação do ed if ício Rua Escura 11 a 17, propriedade da Vi seu Novo SR U. 

Subli nhe-se ainda a existência de subsídios à exploração no tota l de 72.758,98 € resultantes das transferên

cias do QREN e do restante a cargo do Município mediante o contrato - programa para o efeito, o que permitiu fa ze r 

face aos encargos de funcionamento do pessoal do GARU. 

Fina lmente refira-se que o ba lanceamento entre gastos e rend imentos originou um Resu ltado Líquido do 

período negativo de 50.437,62€, inferior ao reg istado no exercício de 2010. 

6. Proposta de Aplicação de Resu ltados 

De acordo com o indicado no Ba lanço, Conta de Resultados e respetivos anexos, o Conselho de Administra

ção apresenta a seguinte Proposta a ser votada na Assemb leia Gera l de Acion istas para Aprovação de Contas do 

Exercício de 2011: 

"Propõe-se que o Resultado Liquido do Exercício, negativo de (-) 50437.62 € (Cinquenta Mil, Quatrocentos e 

Trinta e Sete Euros e Sessenta e Dois Cêntimos) depois de aprovado pelos Senhores Acionistas seja afeto à conta de 

Resultados Transitados e que, nos termos do previsto no nº 2, do art.º. 31º, da Lei nº 53-Fj2006, de 29 de Dezembro, 

os Senhores Acionistas deliberem igualmente proceder, na proporção das ações detidas, à cobertura f inanceira do 

resultado negativo apurado no exercício findo em 31 de Dezembro de 2011. " 

7. Considerações relativas ao art.º. 66º do Código das Sociedades Comerciais e outras referências 

Em observância do previsto nas alíneas e) e g) do nº 5º do artigo 66º do Cód igo das Sociedades Comerciais 

(Decreto-Lei n.º 76-A/2006, de 29 de Março), não se registaram em 2010 as situações aí consagradas. 

Nos termos do artigo 21º do Decreto-Lei n.º 411/ 91, de 17 de Outubro, e art.º 2º do Decreto-Lei n.º 534/80, 

de 7 de Novembro, respet ivamente, declara-se que não ex istirem dívidas por regular izar à Segurança Social, ao Es

tado ou a outros Entes Públicos. 
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8. Conclusão 

A Viseu Novo SRU, enquanto empresa pública do sector empresarial do Estado fo i constituída pa ra ser um ins

trumento de apoio na concretização das políticas de rea bilitação urbana para a ACRRU de Vi seu . 

A estratégia da Viseu Novo SRU para 2012 será desenvolvida a partir da reafirmaçã o do cent ro histórico como 

elemento central e de coesão do sistema urbano da cidade, reconhecendo que a missão de Viseu, a nível regional e 

nacional, deverá ter um centro histórico fortalecido, um papel determinante e competitivo no sistema urbano. 

A aposta para 2012 centra-se nos segu intes eixos fundamentais tais como : 

• Densificar a multifunciona lidade; 

• Valori zar o ambiente urbano; 

• Valorizar o património cultural; 

• Desenvolver o turismo. 

Com o objetivo global de promover a revitali zação económica, cultural e social da ACRRU de Vis eu, através da 

fixação e atração de moradores, investidores, trabalhadores, visitantes e turistas. 

O principa l desafio para 2012, consiste na conclusão da empreitada da Casa do Miradouro, sede da Viseu No

vo, SRU, bem como a reabilitação dos imoveis da Calçada da Vigia, propriedade da Sociedade, e o início das obras de 

reabilitação dos imóveis sitos à Rua Direita 113/Rua da Árvore e Rua do Comércio 110-116. 

Para a concretização dos objetivos preconizados, a Vi seu Novo, SRU continuará a exercer a sua atividade cen

trada fundamentalmente na elaboração dos seguintes programas estratégicos: 

a) Apresentar as opções estratégicas de reabilitação e revitalização da área de reabilitação urbana, compatíveis com 

as opções de desenvolvimento do Mun icípio; 

b) Estabelecer o prazo de execução da operação de reabilitação urbana; 

c) Definir as prioridades e especificar os objetivos a prosseguir na execução da operação de reabilitação urbana; 

d) Estabelecer o programa da operação de reabilitação urbana, identificando as ações estruturantes de reabilitação 

urbana a adotar, distinguindo, nomeadamente, as que têm por objeto os edifícios, as infraestruturas urbanas, os 

equipamentos, os espaços urbanos e verdes de utilização coletiva, e as atividades económicas; 

e) Determinar o modelo de gestão da área de reabilitação urbana e de execução da respetiva operação de reabilita-

ção urbana; 

f) Apresentar um quadro de apoios e incentivos às ações de reabilitação executadas pelos proprietários e demais 

titulares de direitos e propor soluções de f inanciamento das ações de reabilitação; 

Neste sentido a Viseu Novo SRU considera a reabilitação não só uma forma de prolongar a vida dos ed ifícios 

mas uma maneira de valori zar o património construído e revitalizar a econom ia urbana através da melhoria do am

biente económico, físico e social. 
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namização do mercado de arrendamento urba no, os privados que quei ram fazer obras não dispõem de qualquer 

apoio por pa rte do estado, desta form a é necessá rio que sejam criadas as med idas de fin anciamento estatal que 

permitam às Auta rquias e às Sociedades de Reabilitação Urbana apoia rem a reabi lit ação do edificado de proprieda-

de privada e a dos seus próprios imoveis. Só assim será possível con tribu ir, de fo rma decisiva, para a dinamização do 

mercado. 

Uma dessas med idas poderá passa r por considera r acessível também aos privados, os Fu ndos Jessica . Si tu a

ção que está a ser estudada pelo IHRU no sentido de modelar a operação para haver apoio a iniciativas de empresas 

e particu lares em áreas urbanas. Este Fundo Jéssica, que já está no terreno, tem sido apresentado pelo Governo 

como essencial para a reabi litação urbana mas peca precisamente por não perm itir o acesso a particulares. 

Com o Orçamento de Estado para 2012, os apoios resumem -se aos Incentivos de Natureza Fiscal: o IVA a 

taxa reduzida nas obras de reabilitação urbana, a isenção de IMI durante cinco anos, a isenção de IMT na pr imeira 

transação onerosa ou a dedução à co leta do IRS de 30% dos Custos com a reabilitação, até ao limite de 500€. 

O pacote de medidas de alteração à lei da reabil itação urbana que o Governo tem em curso, não comtem

pia a previsão de novos apoios e a aposta do Governo é que, conjugada com a reforma do arrendamento urbano, 

também em fase de aná lise na especia lidade no parlamento, venha a promover um aumento do investimento na 

reabilitação urbana e vice-versa. 

Finalmente parece ser inquestionável que promover a reabi litação urbana é, em certa perspetiva, apoiar o 

setor de pequenas e médias empresas da construção civil diretamente e com isso, fazer chegar apoios à economia 

loca l, fomentar o emprego e o empreendedorismo e dinamizar de uma forma gera l todo o tecido económico de uma 

região. 

9. Agradecimentos 

Finalmente, o Conselho de Admin istração deseja agradecer a todas as pessoas e entidades que, de algum 

modo, têm contribuído para o desenvolvimento da atividade da Viseu Novo, SRU e o cumprimento do seu objeto 
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10. Listagem de Acionistas 

M unicípio de Viseu 

Instituto da Habitação e Reabi li tação Urbana 

Viseu, 5 de Março de 2012 

o Conselho de Adm inistração 

Or. Joaquim América Correia Nunes 
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Or. orge Amável da Silva u int~ a 

Nº de Ações 

Nominativas 

5500 

4500 

Capita l Subscrito 

(Euros) 

550.000 

450.000 
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Capitulo 11. Contas de 2011 

Ba lanço 

Demonstração de Resu ltados 

Anexo ao Ba lanço e à Demonstração de resu ltados 

Demonstração de Fluxos de Ca ixa 

Demonstração das Alterações no Capita l Próprio 
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Activo não corrente 

Activos fixos tangíveis 

Activos intangíveis 

ACTIVO 

Activos por impostos diferidos 

Activo corrente 

Inventários 

Clientes 

Estado e outros entes públicos 

Outras contas a receber 

Diferimentos 

Caixa e depósitos bancários 

Balanço - (modelo normal) 
a 31-12-2011 

(montantes em euros) 

Tota l do activo 

8 

7 

26 

19 

28 

26 

28 

4 

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO 

Capita l próprio 

Capital realizado 

Resultados transitados 

Outras variações no capita l próprio 

Resultado líquido do período 

Passivo 

Passivo não corrente 

Passivos por impostos diferidos 

Passivo corrente 

Fornecedores 

Estado e outros entes públicos 

Outras contas a pagar 

Diferimentos 

Total do capital próprio 

Tota l do passivo 

Total do capital próprio e do passivo 

30 

28 

23 

26 

28 

26 

28 

VISEU NOVO SRU - Sociedade de Reabili ta ção 
Urbana S.A. 

2011 

8.982,04 

2.034,90 

11 .308,71 

472.116,24 

24.198,27 

8.145,24 

58.449,47 

3.195,21 

387.413,56 

1.000.000,00 

(59 .396,75) 

3.154,53 

(50.437,62) 

62.965,62 

7.157,88 

11.474,35 

14.743,49 

3.432,59 

9.779,00 

352.168,92 

16.450,71 

6.373,73 

36.494,96 

1.985,22 

511.214,47 

1.000.000,00 

(73.304,80) 

3.127,81 

(68 .547,18) 

50.448,20 

19.484,60 

20.798,39 

18,00 

Técnico Oficial de Contas N° 22024 
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Demonstração dos Resultados por Naturezas -
(modelo normal) do período de 2011 

(montantes em euros) 

Vendas e serviços prestados 

Subsídios à exploração 

Variação nos inventários da produção 

Fornecimentos e serviços externos 

Gastos com o pessoal 

Imparidade de inventários (perdas/reversões) 

Outros rendimentos e ganhos 

Outros gastos e perdas 

Resultado antes de depreciações,gastos de financiamento e impostos 

Gastos/reversões de depreciação e de amortização 

Resu ltado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) 

Juros e rendimentos similares obtidos 

Resultado antes de impostos 

Imposto sobre o rendimento do período 

Resultado líquido do período 

21 

23 

19 

6 

19 

21 

7;8 

21 

26 

VISEU NOVO SRU - Sociedade de 
Reabilitação Urbana S.A. 

PERÍODOS 

2011 

725.110/71 

72.758/98 

154.271/ 15 

(821.348/02) 

(151.783/29) 

(34.323/83) 

13 .754/75 

(4.799/17) 

(46.358,72) 

(7.756/08) 

(54.114,80) 

6.356/68 

(47.758,12) 

(2.679/50) 

(50.437,62) 

2010 

493.360/44 

63.780/58 

36.385/56 

(523.255/38) 

(165.608/05) 

41.597/98 

(10.391/05) 

(64.129,92) 

(7.609/93) 

(71.739,85) 

4.629/22 

(67.110,63) 

(1 .436/55) 

(68.547,18) 

Técnico Oficial de Contas N° 22024 
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ANEXO DO ANO DE 2011 VISEU NOVO SRU - Sociedade de 
Reabilitação Urbana S.A. 

1. - Identificação da entidade 

t .1 Dados de identificação 

Designação da entidade: 
A Empresa VISEU NOVO SRU- Sociedade de Reabilitação Urbana, SA NIF 507406672 é uma Sociedade de Capitais Públicos, 
constituída em 2006, tendo sede no La rgo António José Pereira - 3500-080 Viseu, exercendo a actividade de Administração 
Pública - Actividades Económicas. 

Encontra-se registada na Conservatória do Registo Comercial de Viseu, sob a matrícula nO 507 406 672 e tem um capital social 
de Um Milhão de euros 1.000.000,00 €. 

~ - Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras 

~.1 Referencial contabilístico utilizado 

As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com todas as normas que integram o Sistema de Normalização 
Contabilística (SNC), as quais contemplam as Bases para a Apresentação de Demonstrações Financeiras, os Modelos de 
Demonstrações Financeiras, o Código de Contas e as Normas Contabilísticas de Relato Financeiro (NCRF) . Mais especificamente 
foram uti lizadas as normas de acordo com o disposto no Decreto Lei nO 158/2009 de 13 de Julho. 

Na preparação das demonstrações financeiras tomou-se como base os seguintes pressupostos: 

- Pressuposto da continuidade 
As demonstrações financeiras foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações e a partir dos livros e registos 
contabi lísticos da entidade, os quais são mantidos de acordo com os princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal. 

- Regime da periodização económica (acréscimo) _ 
A Entidade reconhece os rendimentos e ganhos à medida que são gerados, independentemente do momento do seu recebimento 
ou pagamento. As quantias de rendimentos atribuíveis ao período e ainda não recebidos ou liquidados são reconhecidas em 
"Devedores por acréscimos de rendimento"; por sua vez, as quantias de gastos atribuíveis ao período e ainda não pagos ou 
liquidados são reconhecidas "Credores por acréscim~s de gastos". 

- Materialidade e agregação 
As linhas de itens que não sejam materialmente relevantes são agregadas a outros itens das demonstrações financeiras. A 
Entidade não definiu qualquer critério de materialidade para efeito de apresentação das demonstrações financeiras. 

- Compensação 
Os activos e os passivos, os rendimentos e os gastos foram relatados separadamente nos respectivos itens de balanço e da 
demonstração dos resultados, pelo que nenhum activo foi compensado por qualquer passivo nem nenhum gasto por qualquer 
rendimento, ambos vice-versa. 

- Comparabilidade 
As políticas contabi lísticas e os critérios de mensuração adoptados a 31 de Dezembro de 2011 são comparáveis com os uttlizados 
na preparação das demonstrações financeiras em 31 de Dezembro de 2010. 

2.2 Disposições do SNC que, em casos excepcionais, tenham sido derrogadas e dos respectivos efeitos nas 
demonstrações financeiras 

No decorrer do exercício não se verificaram quaisquer derrogações ao SNC. 

) 

2.3 Contas do balanço e da demonstração dos resultados cujos conteúdos não sejam comparáveis com os do período 
anterior 

As Contas do Balanço e da Demonstração de Resultados do exercício findo são comparáveis com as do exercício anterior. 

J - Principais políticas contabilísticas 

3.1 Bases de mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras 

As principais bases de reconhecimento e mensuração utilizadas foram as seguintes: 

As demonstrações financeiras anexas foram apresentadas no pressuposto da continuidade das operações, a partir dos livros e 
registos contabi lísticos da Sociedade de acordo com o custo histórico. 
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ANEXO DO ANO DE 2011 VISEU NOVO SRU - Sociedade de 
Reabilitação Urbana S.A. 

- Eventos subsequentes 

Os eventos após a data do balanço que proporcionem informação adicional sobre condições que existiam nessa data são 
reflectidos nas demonstrações fina nceiras. Caso existam eventos materialmente relevantes após a data do balanço, são 
divulgados no anexo às demonstrações financeiras. 

- Moeda de apresentação 

As demonstrações financeiras estão apresentadas em euro, constituindo esta a funcional e de apresentação. 

- Activos fixos tangíveis 

Os activos fixos tangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das depreciações. 

As depreciações são calculadas, após o início de utilização dos bens, pelo método da linha recta em conformidade com o período 
de vida útil estimado para cada classe de activos. Não foram apuradas depreciações por componentes. 

- Activos intangíveis 

À semelhança dos activos fixos tangíveis, os activos intangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das 
amortizações. Observa-se o disposto na respectiva NCRF, na medida em que só são reconhecidos se for provável que deles 
advenham benefícios económicos futuros, sejam controláveis e se possa medir razoavelmente o seu valor. 

As amortizações de activos intangíveis com vidas úteis definidas são calculadas, após o início de utilização, pelo método da linha 
recta em conformidade com o respectivo período de vida útil estimado, ou de acordo com os períodos de vigência dos contratos 
que os estabelecem. 

- Imposto sobre o rendimento 

A Empresa encontra-se sujeita a Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas (IRC) à taxa de 15% sobre a matéria 
colectável .. Ao valor de colecta de IRC assim apurado, acresce ainda derrama, e tributãções autónomas sobre os encargos e às 
taxas previstas no artigo 88° do Código do IRe.. 

A Entidade procede ao registo de impostos diferidos, correspondentes às diferenças temporárias entre o valor contabilístico dos 
activos e passivos e a correspondente base fiscal, conforme disposto na NCRF 25 - Impostos diferidos, sempre que seja provável 
que sejam gerados lucros fiscais futuros contra os quais as diferenças temporárias possam ser utilizadas e com base na taxa 
normal de IRC em vigor à data de balanço. Procedeu-se à alteração da taxa de imposto para 25%. 

- Inventários 

Os produtos e trabalhos em curso encontram-se valorizados ao custo de produção, que inclui o custo dos materiais incorporados, 
mão-de-obra directa e gastos de produção considerados como normais. Não incluem gastos de financiamento, nem gastos 
administrativos. Tendo em conta que o valor realizável liquido é inferior em alguns produtos, foi criada uma imparidade de 
inventários no valor de 34.323,83 € 

- Imparidade de Activos 

À data do Balanço é efectuada uma avaliação da existência objectiva de imparidades das quais resulte, nomeadamente, um 
impacto adverso decorrente de eventos ou alterações de circunstâncias que indiquem que o valor pelo qual os activos se 
encontram reconhecidos possa não ser recuperável. 

Sempre que a quantia escriturada do activo for superior à sua quantia recuperável, deve ser reconhecida uma perda por 
imparidade, registada de imediato na Demonstração dos Resultados na rubrica de Perdas por imparidade. 

A reversão de perdas por imparidade, reconhecidas em exercícios anteriores, é registada quando há evidências de que estas 
perdas já não existem ou diminuíram, sendo reconhecida na Demonstração dos resultados, na rubrica de Reversões de perdas 
por imparidade, e efectuada até ao limite da quantia que estaria reconhecida, caso a perda não tivesse sido registada 

- Clientes e outros valores a receber 

As contas de "Clientes" e "Outros valores a receber" estão reconhecidas pelo seu valor nominal. 
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- Caixa e depósitos bancários 

Este item inclui depósitos à ordem e outros depósitos bancários. 

- Provisões 

A Entidade analisa com regularidade os eventos passados em situação de risco e que venham a gerar obrigações futuras. 
Embora com a subjectividade inerente à determinação da probabilidade e montante de recursos necessários para cumprimento 
destas obrigações futuras, a Administração procura sustentar as suas expectativa de perdas num ambiente de prudência. 

- Fornecedores e outras contas a pagar 

As contas a pagar a fornecedores e outros credores, que não vencem juros, são registadas pelo seu valor nominal, que é 
substancialmente equivalente ao seu justo valor. 

- Rédito e regime do acréscimo 

o rédito compreende o justo valor da contraprestação recebida ou a receber pela prestação de serviços decorrentes da 
actividade normal da Empresa. O rédito é reconhecido líquido do Imposto sobre o Valor Acrescentado eIVA), abatimentos e 
descontos. 

Observou-se o disposto na NCRF 20, dado que o rédito só foi reconhecido por ter sido razoavelmente mensurável, é provável que 
se obtenham benefícios económicos futuros e todas as contingências relativas a uma venda tenham sido substancialmente 
resolvidas. 

Os rendimentos dos serviços prestados são reconhecidos na data da prestação dos serviços ou se periódicos, no fim do período a 
que dizem respeito, 

Os juros recebidos são reconhecidos atendendo ao regime da periodização económica, tendo em consideração o montante em 
dívida e a taxa efectiva durante o período até à maturidade. 

- Subsídios 

Os subsídios do governo são reconhecidos ao seu justo valor, uma vez que existe uma garantia suficiente de que o subsídio 
venha a ser recebido e de que a Entidade cumpre com todos os requisitos para o receber. 

Os subsídios atribuídos a fundo perdido para o financiamento activos fixos tangíveis e intangíveis, estão incluídos no item de 
"Outras variações nos capitais próprios", são transferidos numa base sistemática para resultados à medida em que decorrer o 
respectivo período de depreciação ou amortização, 

Os subsídios à exploração destinam-se à cobertura de gastos, incorridos e registados no período, pelo que são reconhecidos em 
resultados à medida que os gastos são incorridos, independentemente do momento de recebimento do subsídio, 

3.3 Juízos de valor (exceptuando os que envolvem estimativas) que o órgão de gestão fez no processo de aplicação 
das políticas contabilísticas e que tiveram maior impacte nas quantias reconhecidas nas demonstrações 
financeiras 

A preparação das demonstrações financeiras em conformidade com os princípios de reconhecimento e mensuração das NCRF 
requer que o Conselho de Administração formule julgamentos, estimativas e pressupostos que poderão afectar o valor dos 
activos e passivos apresentados, em particular activos por impostos diferidos, activos intangíveis, depreciações e provisões, as 
divulgações de activos e passivos contingentes à data das demonstrações financeiras, bem como os seus rendimentos e gastos. 
A Empresa não possui activos tangíveis nomeadamente, terrenos e edifícios, quantos aos restantes activos tangíveis estão 
contabi lizados ao método do custo e as depreciações são consideradas pelo método das quotas constantes e período de vida útil 
estimado de acordo com o decreto regulamentar 25/2009. Os encargos com férias foram estimados com base nas remunerações 
de Janeiro de 2012 e prevê-se que sejam constantes todo o ano de 2012. 

4 - Fluxos de caixa 

4 .1 Desagregação dos valores inscritos na rubrica de ca ixa e em depósitos bancários: 

Não existem valores de depósitos cativos. 
Existe um fundo fixo de caixa no montante de 500,00 € contabilizado na conta 2781101 pertencente à Dra . Paula Cunha. 
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Descrição Saldo inicial Débitos Créditos Saldo Final 

caixa 

Depósitos à ordem 311.214,47 925.697,90 1.049.498,81 187.413,56 

Outros depósitos bancários 200.000,00 200 .000,00 

Total 511 .214,47 925.697,90 1.049.498,81 387.413,56 

6 - Partes relacionadas 

6.1 Identificação das partes relacionadas 

6.1.2 Empresas-mãe e outras entidades que participam no capital da empresa 

A Sociedade e participada pelo Município de Viseu em 55 % e pelo IHRU - Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana em 45%. 

6.2 

6.2.1 

6.2.2 

Transacções entre partes relacionadas 

Natureza do relacionamento com as partes relacionadas 

A Viseu Novo executa através de contratos programa obras de reabilitação urbana na área histórica da Cidade de Viseu, 
propriedade da empresa mãe Município de Viseu. 
Algumas das obras em fase de construção: 
Casa do Miradouro; Rua do Comércio; Solar Condes de Prime; Museu Almeida Moreira; Sinagoga. 

Transacções e saldos pendentes, conforme quadro seguinte: 

a) Transacções com partes relacionadas. 

No decurso do exercício de 2011 foram efectuadas as seguintes transacções: "Serviços prestados" 

Município de Viseu ----------------------------------------------------------------- 706.056.07 € 

b) Saldos com partes relacionadas: 

Em 31/12/2011 a Empresa apresentava os seguintes saldos com partes relacionadas: 

Município de Viseu ---------------------------------------------------------------
Município de Viseu "Subsidio à exploração Garu"----------------------------

24.198,27 € 
11.231,19 € 

6.2.3 Remunerações do pessoal chave da gestão, conforme quadro seguinte: 

Remunerações do pessoal chave da gestão: 

Não há remunerações dos membros do Conselho de Administração das Empresas participantes. 

Page 4 of 10 



ANEXO DO ANO DE 2011 

7- Activos intangíveis 

7.1 Divulgações para cada classe de activos intangíveis, conforme quadro seguinte: 

Descrição 

TOTAIS ACfIVOS 
INTANGÍVEIS 

Valor bruto total no fim do 
pen'odo 

AmortiMÇôes acumuladas 
totais no fim do penOdo 

VIDA ÚTIL IN DEFINIDA 

Saldo no inido do periodo 

Valor líquido no fim do 
período 

VIDA ÚTIL DEFINIDA 

Valor bruto no início 

Amortizações acumuladas 

Saldo no Infelo do perlodo 

Variações do perfodo 

Total de aumentos 

Amortizações do período 

Total diminuições 

Sa ldo no final do período 

)8.1 Activos fixos tangíveis 

Trespasse Projectos Programas de 
desenvolvimento computador 

4.193,50 

2.158,60 

4.193,50 

760,91 

3.432,59 

1.397,69 

1.397,69 

2.034,90 

Propriedade 
industrial 

Divulgações sobre activos fixos tangíveis, conforme quadro seguinte: 

Descrição 

Valor bruto no Início 

Depreciações acumuladas 

Sa ldo no Infelo do perlodo 

Variações do perlodo 

Tota l de aumentos 

Total dimi nuições 

Depreciações do penodo 

Outras transferências 

Sa ldo no fim do período 

Valor bruto no fim do período 

Depreciações acumuladas no 
fimdopenOdo 

Terrenos e 
recursos 
naturais 

Edificios e 
outras 

construções 

Equipamento 
básico 

Equipamento 
de transporte 

Equipamento 
administrativo 

27.309,07 

15.404,25 

11.904,82 

(5.288,35) 

5.885, 29 

5.885,29 

596,94 

6.616,47 

27.906,01 

21.289,54 

Outros 
activos 

Intangíveis 

Equipamentos 
biológicos 

VISEU NOVO SRU - Sociedade de 
Reabilitação Urbana S.A. 

Activos 
intangíveis 
em curso 

Outros AFT 

4.731,01 

1.892,34 

2.838,67 

(473,10) 

473,10 

473,10 

2.365,57 

4.731,01 

2.365,44 

Adiantamentos 
act. 

intangíveis 

AFT em curso 

TOTAL 

4.193, 50 

2.158,60 

4.193,50 

760,91 

3 .432,59 

1.397,69 

1.397,69 

2.034,90 

Adiantamentos 
AFT 
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32.040,08 

17.296,59 

14.743,49 

(5 .761,45) 

6.358,39 

6.358,39 

596,94 

8.982,04 

32.631,02 

23.654,98 
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8.4 Outras divulgações 

a) Bases de mensuração: 

Os activos tangíveis estão valorizados de acordo com o modelo do custo, segundo o qual um item do activo fixo tangível é 
escriturado pelo seu custo menos depreciações e quaisquer perdas por imparidade acumuladas. 
Os activos intangíveis estão valorizados de acordo com o modelo do custo, segundo o qual um item do activo fi xo intangível é 
escriturado pelo seu custo menos amortizações e quaisquer perdas por imparidade acumuladas. 

b) Vida útil dos activos fixos tangíveis e intangíveis: 

Activos tangíveis : 

Equipamento Administrativo 
Outros Activos fixos tangíveis 

Activos intangíveis: 

Programas de computador 

3 a 8 anos 
10 anos 

3 anos 

C) Não existem activos tangíveis dados como garantia de passivos. 

13 - Imparidade de activos 

13.1 Movimento das perdas por imparidade, por classes de activos: 

No Exercício verificou-se que em alguns produtos o seu custo é superior ao valor realizável líquido, foram criadas imparidades 
para inventários como se segue: 

Imparidades de inventários 34.323,83 € 

19 - Inventários 

19.1 Políticas contabilísticas adoptadas na mensuração dos inventários e fórmula de custeio usada 

Já descrito no ponto 3.1. 

19.3 Apuramento da variação de produção e outras informações sobre estas naturezas de inventários, conforme quadro seguinte: 

Descrição 

APURAMENTO DA 
VARIAçAO DE PRODUçAO 

I nventários finais 

Reclassificação e regularização 
de Inventários 

Inventários inldais 

Varlaç:'io da produçao 

OUTRA51NFORMAÇÔES 

21- Rédito 

Prod. 
Acabados e 

Interm. 

Subprodutos, 
desp e 
refugos 

Prod e trab 
em curso 

472.116,24 

352.168,92 

154.271,15 

Prod. Acab. e Subprd, desp Prod e trab. 
Total Período Interm. Per. e refugos em curso 

Anterior Per. Anterior Per. Anterior 

472.116,24 352.168,92 

'1.858,44 

352.168,92 317.641,80 

154.271,15 36.385.56 

21.1 Políticas contabilísticas adoptadas para o reconhecimento do rédito incluindo os métodos adoptados para 
determinar a fase de acabamento de transacções que envolvem a prestação de serviços 

Já descrito no ponto 3.1. 

Total Período 
Anterior 

352.18,92 

-1.858,44 

315.783,37 

36.385,56 
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21.2 Quantia de cada categoria significativa de rédito reconhecida durante o período, conforme quadro seguinte: 

Descrição Valor Período V. Período Anterior 

Prestação de serviços 725.110,7 1 491.280,44 

Juros 6.3S6,68 4.629,22 

Tota l 731.467,39 495.909,66 

23 - Subsídios do Governo e apoios do Governo 

23.1 Política contabilística adoptada para os subsídios do Governo, incluindo os métodos de apresentação adoptados 
nas demonstrações financeiras 

Os subsídios ao investimento estão apresentados no capital próprio líquidos dos impostos diferidos e resul tam de uma 
candidatura ao QREN 
O valor dos subsídios recebidos, são incorporados nos resultados na medida em que os activos subsidiados são depreciados. 
Saldo dos Subsídios ao Investimento 5.572,72 €. 
Em referência ao subsídio destinado à exploração "GARU", este destina-se a compensar 80% dos encargos com o pessoal. 

\25 - Acontecimentos após a data do balanço 

25.1 Autorização para emissão: 

As demonstrações financeiras foram autorizadas para emissão em 5 de Março de 2012 pelo Conselho de administração 

126 - Impostos e contribuições 

26.1 Divulgação dos seguintes principais componentes de gasto de imposto sobre o rendimento: 

Descrição Valor Período V. Período Anterior 

Resultado antes de impostos do período (47.758,12) (67.110,63) 

Imposto corrente 

Imposto diferido 2.234,62 1.394,25 

I mposto sobre o rendimento do período 2.234,62 1.394,25 

Tributações autónomas 444,88 42,30 

Taxa efectiva de imposto (0,93) (0,02) 

126.2 Imposto diferido e corrente reconhecido nos resultados e em capitais próprios, conforme quadro seguinte 

No período foram alteradas as taxas de impostos diferidos para 25%. 

Descrição Resultados 
Capitais 

Total 
Resultados Cap. Próprios Total Período 

próprios Per. Anterior Per. Anterior Anterior 

Imposto do período 2.679,50 9.231,87 11.911,37 1436,55 10.555,18 11 .991,73 

Imposto diferido 2.234,62 9.231,87 11466,49 1.394,25 10.555,18 11949,43 

Imposto corrente 444,88 444,88 42,30 42,30 
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26.5 Divulgações relacionadas com outros impostos e contribuições 

Descrição Saldo Devedor Saldo Credor 

Imposto sobre o rendimento 

Pagamentos especiais 7.392,92 

Pagamentos adicionais 444,88 

Retenções efecluadas por terceiros 

Imposto estimado 444,88 

IRC a receber I pagar 752,32 

Retenção de Impostos sobre rendimentos 789,25 

Imposto sobre o valor acrescentado (IVA) 4.124,78 

Contribuições para a Segurança Social 2.243,85 

Tota l 789,25 

28 - Instrumentos financeiros 

Saldo Devedor 
Período 
Anterior 

809,83 

5.606,20 

809,83 

809,83 

VISEU NOVO SRU - Sociedade de 
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Saldo Credor 
Período 
Anterior 

42,30 

2.321,36 

14.002,36 

3.160,88 

2.321,36 

28.1 Perdas por imparidade em activos financeiros, conforme discriminação no quadro seguinte: 

Descrição 

Dividas a re<:eber de cl ientes 

Outras dívidas a receber 

Instrumentos de capital 
próprio e outros titules 

Outras perdas por imparidade 
em activos financeiros 

Tota l 

Perdas por 
Imparidade 

Período 

34.323,83 

Rev. Perdas 
Imparidade 

Período 

Perdas por 
Imp. Per. 
Anterior 

Rev. Perdas 
Imp. Per. 
Anterior 

Valor Líquido 
Per. Anterior 

28.3 Categorias (naturezas) de activos e passivos financeiros, perdas por imparidade, rendimentos e gastos associados, conforme 
quadro seguinte: 

Descrição 

Activos financeiros: 

Clientes 

Outras contas a receber 

Passivos financeiros: 

Fornecedores 

Outras contas a pagar 

Ganhos e perdas líquidos: 

De passivos financeiros 

Rendimentos e gastos de juros: 

Mensurados 
ao justo valor 

Mensurados 
ao custo 

amortizado 

Mensurados 
ao custo 

82.647,74 

24 .198,27 

58.449,47 

75 .36 5,60 

62.965,62 

12.399,98 

6.356,78 

6.356,78 

Imparidade 
acumulada 

Reconhecimento 
Inicial 
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30 - Divulgações exigidas por diplomas legais 

VISEU NOVO SRU - Sociedade...de ~ 
Reabmta,w ana s.A.~ 

30.3 Outras divulgações exigidas por diplomas legais 

De acordo com o artigo 2° do Decreto Lei 534/80 de 7 de Novembro, declara-se que não existem dividas em mora ao Estado e 
outros entes públicos. 
Mais declaramos que de acordo com o n01 do art. 21 do DL 411/91 de 17 de Outubro, não há débitos em mora à Segurança 
Social e não há acordos de pagamento celebrados com essa entidade. 

A Empresa não possui filiais ou sucursais. 

De acordo com o previsto no artigo 66-A do Código das Sociedades Comerciais a sociedade de revisores oficiais de contas 
facturou o montante de 2.400,00 € relativa a revisão legal das contas anuais. Por essa entidade não foram facturados nem 
prestados quaisquer outros serviços (salvo a inclusão da SROC como órgão de fisca lização da Empresa que não ocasionou 
qualquer gasto). 

31 - Outras informações 

31.1 Discriminação dos fornecimentos e serviços externos 

Descrição Valor Período V. Período Anterior 

Subcontratos 772.241,15 475.709,09 

Serviços especializados 27.628,36 31.500,41 

Trabalhos especializados 22.988,52 17.348,21 

Publicidade e propaganda 2.595,00 1.925,48 

Honorários 1.752,00 9.335,00 

Conservação e reparação 70,83 2.665,00 

Outros 222,01 226,72 

Materiais 3.365,52 3.862,70 

Ferramentas e utensílios de desgaste rápido 394,60 241,53 

Livros e documentação técnica 38,10 

Material de escritório 2.035,52 2.756,81 

Outros 935,40 826,26 

Energia e fluidos 1.961,51 76,45 

Electricidade 1.961,51 76,45 

Oeslocaçães, estadas e transportes 109,00 80,30 

Deslocaçães e estadas 109,00 80,30 

Serviços diversos 16.042,48 12.026,43 

Rendas e alugueres 7.685,00 4.545,00 

Comunicação 1.357,22 1.534,90 

Seguros 663,20 508,29 

Contencioso e notariado 1.299,96 1.957,95 

Limpeza, higiene e conforto 1.875,06 2.088,43 

Outros serviços 3.162,04 1.391,86 

Total 821.348,02 523 .255,38 
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Demonstração dos Fluxos de Caixa do 
período de 2011 

(montantes em euros) 

Fluxos de ca ixa das actividades operacionais - método directo 

Recebimentos de clientes 

Pagamentos a fornecedores 

Pagamentos ao pessoal 

Caixa gerada pelas operações 

Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento 

Outros receb imentos/pagamentos 

Fluxos de caixa das actividades operacionais (1) 

Pagamentos respeitantes a: 

Activos fixos tangiveis 

Recebimentos provenientes de: 

Subsidias ao investimento 

Juros e rendimentos similares 

Fluxos de caixa das actividades de investimento (2) 

Recebimentos provenientes de: 

Cobertura de prej uizos 

Pagamentos respeitantes a: 

Juros e gastos similares 

Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3) 

Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3) 

Caixa e seus equivalentes no início do período 

Caixa e seus equiva lentes no fim do período 

Administração 

8 

4 
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2011 

791.430,70 

805.715,51 

162.865,02 

( 177.149,83) 

(919,19) 

596,94 

5.907,00 

5.568,34 

78.690,90 

614.365,14 

533 .020,77 

140.324,69 

(58.980,32) 

(4.297,40) 

4.193,50 

5.977,16 

4.714,24 

86.304,48 
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alterações reconhecidas no capital 

7 

8 

9=7+8 

OPERACÕES COM DETENTORES DE CAPITAL 

10 

A Administração 

Demonstração das Alterações no Capital Próprio do período de 
2010 

VISEU NOVO SRU - Sociedade de Reabilitação Urbana 
S.A. 
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ALTERAÇÕES NO PERÍODO 

Outras alterações reconhecidas no 
capita l próprio 

RESU LTADO LÍQUI DO DO PERÍODO 3 

RESU LTADO I NTEGRAL 4=2+3 

OPERAÇÕES COM DETENTORES DE 
CAPITAL NO PERÍODO 

POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO 2010 

6= 1 +2+3+5 

S 

1.000.000,00 

Demonstração das Alterações no Capital Próprio do período de 2011 
(montantes em euros) 

86.306,48 

(73.304,80) 

VISEU NOVO SRU - Sociedade de Reabilitação 
Urbana S.A. 

3.127,81 69.360,74 158.795,03 158.795,03 

3.127,81 69.360,74 158.795,03 158.795,03 

(68.547,18) (68.547,18) (68.547,18) 

90.247,85 90.247,85 90.247,85 

3.127,81 (68.547,18) 861.275,83 
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Capitulo 111. Elementos Complementares 

Re latório e Parecer do Fisca l Ún ico 

Certificação Lega l de Contas 

VISEU NOVO - SRU, SA I Solar dos Peixotos I Rua Cimo de Vila 3500 - 105 VISEU 
Telefonei Fax: 232448098 I N° Matriculai NIPC 507.406. 
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