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1. Introdução

o Conselho de Administração da Viseu

Novo apresenta, no cumprimento do disposto na allnea d) do artigo

42' da Lei n' 50/2012, de 31 de agosto e dos artigos 65' e seguintes do Código das Sociedades Comerciais, o
Relatório e Contas da Sociedade de Reabilitação Urbana, dele fazendo parte integrante, a análise da atividade
desenvolvida no exerclcio de 2015, as respetivas Contas e a Proposta de Aplicação de Resultados que, nos termos
das normas aplicáveis, devem ser sujeitos à apreciação e aprovação pela Assembleia Geral de Acionistas.

De acordo com o estabelecido na Lei, foram elaborados, com referência a 31 de dezembro de 2015, os
seguintes documentos:

- Relatório de Conselho de Administração e proposta de aplicação de resultados;
- Balanço;
- Demonstração de Resultados;
- Anexo ao Balanço e à Demonstração de Resultados;
- Demonstração de Fluxos de Caixa e Demonstração das alterações no Capital;
- Relação das participações no capital da sociedade e dos financiamentos concedidos a médio e longo
prazo.

Assim, o Relatório e Contas de 2015 inclui os seguintes capitulas:
Capitulo I - " Relatório do Conselho de Administração", onde se apresentam de forma sucinta, os
principais factos e acontecimentos que marcaram o ano de 2015, a situação económica e financeira da empresa, a

proposta de aplicação de resultados e perspetivas para 2016.
Capitulo

11 -

"Contas de 2015" constituído pelos elementos contabilísticos obrigatórios.

Capitulo 111 - Relatório e Parecer do Fiscal Único e Certificação Legal das contas.
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2.

Principais factos e ocorrências em 2015

A atividade da Viseu Novo SRU caraterizou-se. genericamente, pela execução e acompanhamento técnico
das obras inseridas no

~mbito

do programa "Reabilitar para Arrendar", na implementação do Plano de Ação para a

Revitalização do Centro Histórico "Viseu Viva", no acompanhamento de diversas obras de particulares, na
mobilização de investimento privado no processo de reabilitação de edificios no Centro Histórico, na elaboração
de Pareceres diversos, no lançamento de Concursos Públicos e em outras atividades inseridas nos diversos
Contratos Programa celebrados com o Municlpio.

o investimento

imobiliário no Centro Histórico de Viseu, em linha da continuidade com o que se tinha

verificado no ano transato, sofreu em 2015 um impulso considerável através de um aumento expressivo do
número de transações de imóveis inseridos na Área de Reabilitação Urbana (ARU) de Viseu.
Em muito têm contribuido para este paradigma, a capacidade de mobilização de investimento privado e
os incentivos disponibilizados no âmbito da polltica de reabilitação urbana, tanto ao nivel de beneficios fiscais,
como ao nlvel de apoios financeiros concedidos pelo Municlpio.
Neste contexto, a Viseu Novo tem tido um papel mobilizador fundamental, fazendo chegar toda a
informação necessária aos investidores, proprietários e arrendatários dos prédios urbanos da sua área de
intervenção.

Se por um lado, a Viseu Novo tem como objetivo contribuir para a recuperação do edificado da ARU, por
outro lado nunca descurou o sentido normativo de associar àquele propósito uma politica de gestão criteriosa dos
recursos disponlveis, concentrando esforços nas metas a atingir e seguindo uma metodologia de trabalho focada
na qualidade dos serviços e na melhoria interna da organização.
Durante o ano de 2015 a Viseu Novo acompanhou os trabalhos de empreitada das cinco obras inseridas
no programa "Reabilitar para Arrendar", três delas a ocorrer na Rua Direita, uma na Travessa das Escadinhas da Sé
e outra na Calçada da Vigia.
Estiveram ainda em destaque os lançamentos do "Concurso Público de Conceção para Revitalização da Praça
2 de Maio" e do "Concurso Público de Conceção para a Regeneração do Mercado Municipal e sua envolvente".

Em outubro, foi apresentado à população, o novo website da Viseu Novo, da responsabilidade do Núcleo de
Imagem e Comunicação da Autarquia, sobressaindo do trabalho realizado, uma linguagem simplificada e um
interface mais moderno e apelativo, visando tornar-se uma ferramenta de comunicação mais útil e vantajosa na

disponibilização on line de informação essencial.
Importa ainda salientar a alteração do artigo S.' (Objeto) dos Estatutos da Viseu Novo que veio permitir
alargar o âmbito da atividade, possibilitando à Sociedade a exploração de parques de estacionamento.
Sob proposta da Viseu Novo SRU, foi também aprovada a nova delimitação da ARU (pelo Municipio de
Viseu em 27/08/2015 e pela Assembleia Municipal em 25/09/2015), após o que foi publicada através do Edital n'
933/2015, que passou a incluir o "Núcleo Histórico Central, Núcleo Histórico da Cava de Viriato, Ribeira e Núcleo
Histórico do Bairro Municipal de Viseu".
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Durante o ano de 2015, foram ainda desenvolvidos vários processos,

\
t
deSignadam~cios

municipais e espaço público:

2.1. EDIFICIOS MUNICIPAIS E ESPAÇO PÚBLICO
As empreitadas a seguir mencionadas, foram objeto de celebração de Contratos-Programa com a
Autarquia.

2.1.1. PROGRAMA "REABILITAR PARA ARRENDAR"
Durante todo o ano, estiveram em desenvolvimento cinco obras de requalificação de edificado (um dos
quais pertença da Viseu Novo SRU), inseridas no âmbito do programa "Reabilitar para Arrendar", tendo ainda sido
iniciados diversos projetos para o espaço público e para edificios, a intervir a curto prazo.
Verificou-se

um

atraso

temporal

no

desenvolvimento

das

referidas

empreitadas,

decorrente

essencialmente de algumas incompatibilidades entre os diversos projetos, respostas às dúvidas de projeto nem

sempre céleres, carga de pessoal por vezes inferior à prevista, aprovisionamento dos materiais por vezes com
algum atraso, Visto de Tribunal de Contas emitido apenas dois meses após a adjudicação e atraso da EDP nas
ligações de Baixadas.

2.1.1.1. EDIFICIO NA RUA DIREITA 285 - 287
A empreitada iniciou-se em Dezembro 2014, tendo sido adjudicada à empresa "Irmãos Almeida Cabral,
Lda.", pelo valor de 280.818,655€, verificando-se em Dezembro de 2015, que a execução financeira corresponde a
39.828,22€.
A empreitada visa edificar no piso O dois espaços comerciais e um fogo habitacional do tipo T1 duplex; no
piso 1 um fogo habitacional do tipo 12 e no piso 2 + desvão de cobertura, dois fogos do tipo T3 duplex.
Prevê-se que a obra fique conclulda até ao final do mês de Abril 2016.

Fotos 1 e 2: Edifício Rua Direita 285·287
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2.1.1.2. EDIFíCIOS NA TRAVESSA DAS ESCADINHAS DA SÉ 24/ LARGO DE S. TEOTÓNIO

A empreitada iniciou-se em Dezembro 2014, tendo sido adjudicada à empresa "Irmãos Almeida Cabral,
Lda." por 255.781,365€, verificando-se em Dezembro de 2015 uma execução financeira de 86.483,89€.
No decurso da obra alterou-se o destino funcional do piso O, tendo sido inserido mais um fogo
habitacional e um estabelecimento de comércio /serviços, em alternativa ao espaço único inicialmente destinado
ao uso da empresa municipal "Habisolvis", do que resulta que o ediflcio integrará no piso O um espaço comercia V
serviços e nos restantes 4 pisos, 4 frações habitacionais do tipo T1 e 13.
Prevê-se que a obra fique conclulda até ao final do mês de Março 2016.

Fotos 3 e 4: Edifíc io Travessa das Escadinhas da Sé 24

2.1.1.3. REABILITAÇÃO DO EDIFíCIO NA RUA DIREITA 275

A empreitada iniciou-se em Dezembro de 2014 e foi adjudicada à empresa "Soares e Carvalho Construção Civil e Obras Públicas, Lda." pelo valor de 322.S00,OOO€, verificando-se no final de 2015 uma execução
financeira de 49.970,1s€.
O ediflcio requalificado terá 5 frações habitacionais e um estabelecimento para comércio/serviços no R/C.
No logradouro, serão disponibilizados 8 lugares de estacionamento, quatro dos quais destinados a
proprietários dos ediflcios confinantes.
Prevê-se que a obra fique conclulda até ao final do mês de Maio 2016.

Fotos 5 e 6: Edifício Rua Direita 275
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2.1.1.4. EMPREITADA DE REABILITAÇÃO DO EDIFíCIO CASA DA CALÇADA

\ t

A empreitada iniciou·se em dezembro de 2014, embora a obra, do ponto de vista fisico e

~~

fin~ro : -

tenha tido o seu inicio após o Visto Prévio pelo Tribunal de Contas ao Contrato de Empreitada (em Fevereiro de
2015). Tendo sido adjudicada à empresa "Soares e Carvalho - Construção Civil e Obras Públicas, Lda.", por
446.357,995€, verificou-se em Dezembro de 2015 uma execução financeira de 98.348,35€.
O imóvel conhecido como "Casa da Calçada", depois de requalificado, será destinado a um Equipamento
CulturaVEspaço Museológico, prevendo·se que ali seja exposta parte da Coleção da Famllia "Keil do Amaral".
Prevê-se que a obra fique concluída até ao final do mês de Junho 2016.

Fotos 7 e 8: Casa da Calçada

2.1.2. OUTRAS INTERVENÇOES

2.1.2.1. CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO DE ACESSO À ESCOLA DE S. MIGUEL
A empreitada iniciou-se em setembro 2015, tendo sido adjudicada à empresa "EDIBEIRA5 - Edifícios e
Obras Públicas das Beiras Lda", pelo valor de 6.627,32€. A obra ficou conclulda em dezembro de 2015.

Fotos 9 e 10: Pavimento de acesso à Escola S. Miguel
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2.1.2.2. REABILITAÇÃO DO BAIRRO MUNICIPAL - 1° ORÇAMENTO PARTICIPATIVO
A empreitada iniciou-se em Setembro de 2015 e foi adjudicada à empresa "JOMANOR UNI PESSOAL Lda".
pelo valor de 79.747,53 €, verificando-se em Dezembro de 2015 uma execução financeira de 25.194,69€.
Prevê-se que a obra termine em fevereiro de 2016, após prorrogação do prazo, decorrente essencialmente,
da instabilidade verificada nas condições climatéricas.

Fotos 11 e 12: Bairro Municipal de Viseu

2.1.3. CONCURSOS DE CONCEÇÃO

2.1.3.1. REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA 2 DE MAIO
Durante o 1° Trimestre de 2015 a Viseu Novo desenvolveu o processo com vista ao lançamento do
Concurso de Conceção para a Revitalização da Praça 2 de Maio, o qual teve a assessoria técnica da Ordem dos
Arqu itetos (Secção Regional Norte).

No 2° e 3° Trimestres, o Júri procedeu à análise das propostas a Concurso, concluindo a 29 de Setembro, o
Relatório Final e tendo sido atribuídos os prémios seguintes:

- À proposta da autoria João Pedro Coelho Loureiro, a atribuição do primeiro prémio no valor de 6.000€;

- À proposta de Mochodo + Brogo Mocedo Arquitetos, a atribuição do segundo prémio no valor de 2.000€;
- À proposta de Domitionus - Arquitecturo Ldo, a atribuição do terceiro prémio no valo r de 2.000€.
No 4' Trimestre, decorreu o debate público sobre os 17 projetos admitidos pelo júri.

I

VISEU NOVO - SRU. SAI Casa do Miradouro Largo Ant6nio José Pereira 3500 - 080 VISEU
Telefone 232448098 Fax 2324"'"39 1 N' Matriculai NIPC 507.406.672

I

9

Os autores dos três projetos vencedores serão de seguida convidados a apresentar propostas para o
desenvolvimento dos projetos para a Revitalização da Praça 2 de Maio, o que poderá implicar reajustamentos.
Terminada essa fase, será escolhido o projeto que irá para o terreno até 2017.

2.1.3.2. CONCURSO PÚBLICO DE CONCEÇÃO PARA A REGENERAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DE VISEU E
SUA ENVOLVENTE

O Mercado Municipal de Viseu e a sua envolvente foram alvo de um concurso, lançado durante o l'
Trimestre de 2015 pela Viseu Novo, ao abrigo de um protocolo estabelecido com a Confederação Industrial
Portuguesa (CIP).
Após análise das propostas, o Júri do Concurso deu por concluido o Relatório Final, tendo sido
selecionados dois trabalhos de conceção:
- À proposta de autoria de MRKC - Market Consulting, Lda, a atribuição do primeiro prémio no valor de 4.000€;
- À proposta de autoria de Nuno Alexandre Campoto da Silva, a atribuição do segundo prémio no valor de 2.000€.

Fotos 14 e 15: Mercado Municipal de Viseu

2.1.3.3. EDIFICIO NA RUA DR. LuIs FERREIRA 92-106
Depois de lançado, no Diário da República, a 17 de fevereiro, o "Concurso Público de concessão de obra
pública tendo por objeto a conceção, execução e exploração de um estabelecimento de alojamento local (hostel)", o

mesmo foi extinto, conforme previsto na alinea a) do n'l do artigo 79' do CPP (Decreto-Lei 18/2008 de 29 de
janeiro, na sua atual redação), devido ao facto de, findo o prazo (19 de maio), não terem sido apresentadas
quaisquer propostas, estando, neste momento a analisar-se a melhor estratégia para a requalificação do edificio.

Fotos 16 e 17: Interior do imóvel
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2.1.4. PROJETOS

\ +Í

2.1.4.1. EDIFfclO DA "CASA DAS BOCAS" NA RUA JOÃO MENDES
Em fevereiro de 2015, a C~mara Municipal de Viseu adquiriu o imóvel, vulgarmente conhecido como "Casa
das Bocas", com o objetivo de sedear, no local, uma Unidade de Saúde Familiar, como serviço público de apoio aos
moradores do centro histórico.
Durante o ano foi elaborado o programa preliminar, o levantamento topográfico e o Estudo Prévio de
Arquitetura, em articulação com os representantes da Administração RegionaL de Saúde.
O projeto de execução será condu Ido de modo a que a obra seja lançada no 2' semestre de 2016.

Fotos 18 e 19: Fotos do ImóveL

2.1.4.2. EDIFICIO NA RUA DO COM~RCIO/ TRAVESSA DE S. DOMINGOS/ RUA D. DUARTE
No l' Trimestre de 2015, foi adquirido pelo Municlpio o imóvel supracitado, por este se encontrar
devoluta, muito degradado e se localizar numa artéria propicia à atividade comercial e com o objetivo de ali
instalar a sede dos Serviços Municipalizados "Águas de Viseu".
Durante o ano foi elaborado o programa preliminar, o levantamento topográfico e o Estudo Prévio de
Arquitetura, sublinhando·se que, face às características especificas deste edifício foi contratada a ADIV -

Associação para o DesenvoLvimento e Investigação de Viseu, para desenvolvimento do Estudo das Condições
Estruturais do mesmo.

Fotos 20 e 21: Fotos do imóvel
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o projeto de execução será concluído de modo a que a obra seja lançada no 3' Trimestre de 201~
2.1.4.3. EDIFíCIO NA RUA DIREITA N' 149 (ANTIGO ORFEÃO DE VISEU)

Através de delegação do Município, na sequência do contrato-programa estabelecido com a Viseu Novo
SRU, desenvolveu-se o Projeto de reabilitação deste edifício, para nele instalar um equipamento cultural de apoio
a atividades pedagógicas.
Trata-se de um ediflcio emblemático (antigo "Orfeão"), de características arquitetónicas e patrimoniais
únicas na cidade, encontrando-se o seu projeto já aprovado pela Direção Regional do Cultura do Centro, estando em
fase de conclusão a elaboração do projeto de execução.

2.1.4.4. AMPLIAÇÃO DO TEATRO VIRIATO (ANTIGAS INSTALAÇÕES DA "APROGEL")

A Autarquia e a Viseu Novo assinaram, em setembro de 2010, um Contrato-Programa que atribuiu à Viseu
Novo a responsabilidade pela execução de todos os projetos necessários ao lançamento de empreitada para o
espaço, de propriedade camarária .

Fotos 24 e 25 : Fachadas exteriores do espaço das antigas Instatações da Aprogel

o Projeto, concluldo em

setembro de 2015, prevê a ampliação do Teatro Viriato, dotando o espaço com

uma sala polivalente, instalações sanitárias, zona de artistas e uma zona técnica, encontrando-se disponível para o
lançamento do concurso público para a rea lização da obra.
VISEU NOVO - SRU. S.A I Casa do Miradouro I Largo Anlónio José Pereira 3500 - 080 VISEU
Telefo ne: 2324460961 Fax 232468639 1 N° Malricula! NIPC 507.406.672

12

2.1.4.5. REABILITAÇÃO DA RUA JOÃO MENDES

~
A necessidade de requalificação do arruamento, prende-se com o facto de o mesmo apresenta~versos
Durante o ano de 2015, a Viseu Novo desenvolveu o Estudo Prévio para a reabilitação desta rua.

conflitos ao nível de circulação automóvel e pedonal. O troço a reabilitar vai desde a Rotunda da Santa Cristina até
ao cruzamento com a Rua do Gonçalinho, correspondendo a uma extensão de 238.30m e a uma largura média
entre os 5.00m e os 8.70m.
Prevê-se que respetivo concurso público seja lançado, no inicio do 2' Trimestre de 2016.

Fotos 26 e 27: Aspetos da Rua João Mendes

2.1.4.6. REABILITAÇÃO DA RUA CÓNEGO MARTINS, RUA SOAR DE CIMA E LARGO ALMEIDA MOREIRA
Durante o ano de 2015, foi elaborado o Estudo Prévio, estimando-se o lançamento do concurso público
para a empreitada, no inicio do 2' Trimestre de 2016.

2.1.4.7. PROJETO DE ARRANJOS EXTERIORES E DE INTEGRAÇÃO PAISAGíSTICA PARA O CENTRO
HISTÓRICO DA CIDADE DE VISEU

No seguimento da deliberação em reunião do CA, de 04(11(2015, foi autorizado o desenvolvimento de um
procedimento de Ajuste Direto, com vista à execução de um Projeto de Arranjos Exteriores para 5 espaços públicos
no Centro Histórico da cidade.

I

I
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o projeto envolve a Praça D. Duarte, o Largo da Misericórdia, o Largo Pintor Gata, o Largo da Prebenda e o
espaço público adjacente à sede das antigas freguesias de Sta. Maria e 5. José).

2.1.5. PARQUES DE ESTACIONAMENTO

Com o intuito de aumentar a oferta de lugares de estacionamento no Centro Histórico, com afetação
especifica para residentes e agentes económicos da zona, o Municlpio em colaboração com a Viseu Novo está a
estudar um conjunto de soluções com vista a melhorar a acessibilidade ao núcleo histórico central.
Nesse sentido, foi efetuada uma inventariação de locais e espaços destinados ao aumento da oferta de
estacionamento público, tendo sido implementado o arrendamento do parque de estacionamento existente no
Centro Comercial Académico (direcionado para residentes e agentes económicos instalados no centro histórico),
desenvolvidos contactos com o proprietário dos edifícios e logradouros existentes na Rua Silva Gaio, tendo em
vista a sua aquisição com o objetivo de nomeadamente instalar de um parque de Estacionamento Publico,
desenvolvimento dos procedimentos necessários à definição de uma propriedade municipal adjacente à estação do
superior do funicular também para este objetivo, desenvolvimento do estudo para a reorganização do
estacionamento na propriedade confinante com a Avenida Capitão Silva Pereira e a sua ligação pedonal à Rua
Direita através da Viela da Carqueja.

I
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2.2. EDIFICIOS PROPRIEDADE DA VISEU NOVO

2.2.1. EDIFICIOS NA RUA DIREITA 91·97

A empreitada iniciou-se em Dezembro de 2014, tendo sido adjudicada à empresa "Ed ibeiras - Construção
e Obras Públicas das Beiras, Lda:', pelo valor de 239.875,513€, verificando-se em Dezembro 2015 uma execução
financeira de 95.758,95€.
Inserida, igualmente, no Programa "Reabilitar para Arrendar", a obra envolve a requalificação e
emparcelamento de dois ediflcios contlguos, disponibilizando no R!C dois espaços para comércio! serviços e três
fogos habitacionais do tipo T2 e T3 nos restantes pisos.
Prevê-se que a obra fique conclulda no final do mês de Março 2016.

Fotos 30 e 31: Bairro Municipal de Viseu

2.2 .2. EDIFíCIO NA RUA ESCURA 11-17

l' e 2' Piso (Fração B) - fogo habitacional do tipo T1 duplex, que se encontra arrendado desde abril de

2014, com o valor mensal de 250,00€.
Em janeiro de 2015, foi realizada uma reunião de Condomlnio, procedendo-se à abertura de uma Conta à
Ordem e de uma Conta Poupança Condomlnio (para o obrigatório Fundo Comum de Reserva).

Fotos 32 e 33 : Edifje io da Rua Escu ra 11-17
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2.2.3. EDIFICIOS NA CALÇADA DA VIGIA 7-17
R/C (Fração B) - ocupada desde dezembro de 2014 e provisoriamente até maio de 2016, pela ANAFRE -

Associoção Nocionol de Freguesias, na sequência do Contrato Misto celebrado entre a Viseu Novo SRU/ ANAFRE/
CMV, por força da obra de reconstrução correspondente ao edifício municipal localizado na Travessa das
Escadinhas da Sé, no âmbito do programa "Reabilitar para Arrendar".
2' Piso (Fração D) - fogo habitacional que se encontra arrendado desde abril de 2014, com o valor mensal
de 275,00€.
Em janeiro de 2015, foi realizada uma reunião de Condomínio, procedendo-se à abertura de uma Conta à
Ordem e de uma Conta Poupança Condomlnio (para o obrigatório Fundo Comum de Reserva).

2.3.

OUTROS ASSUNTOS

2.3.1. IMI - TAXAS DE MINORAÇÃO E MAJORAÇÃO PARA EDIFfclOS NA ARU
No âmbito da estratégia de revitalização do Centro Histórico da cidade e tendo por objetivo o combate à
desertificação previsto no n-'6 do artigo 112' do Decreto-Lei n' 287/03 de 12 de novembro, na sua atual redação
- CÓDIGO DO IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS (CIMI), o Município, através da Viseu Novo, procedeu durante
o ano de 2015

à atualização do cadastro, comunicação da informação junto dos proprietários de imóveis inseridos

na ARU, recolha de dados entregues pelos proprietários, organização de documentação solicitada e aplicação dos
coeficientes de majoração/minoração, em todos os imóveis inseridos na Área de Reabilitação Urbana (ARU).
O trabalho que envolve todo este procedimento, inclui a verificação no Portal das Finanças, de mais de
1000 imóveis, que constituem a ARU, a qual foi ampliada em finais de 2014, na sequência do que foi elaborada
uma listagem com toda a informação recolhida, que foi submetida a aprovação do Municlpio.
Verificando-se algumas omissões, dado que nem todos os proprietários de imóveis e/ou frações, inseridos
na ARU, disponibilizaram à Viseu Novo, os dados solicitados e após análise das respetivas cadernetas prediais e da
recolha de informação no local, procedeu-se a algumas alterações a remeter à Direção-Geral dos Impostos (após a
respetiva aprovação pela Câmara e Assembleia Municipal), tendo em vista a sua contemplação ainda em 2016.
No universo de 830 prédios inventariados pertencentes à ARU, 107 prédios foram majorados em 30% (por
se encontrarem degradados); 478 prédios/frações foram minorados em 20% (por se encontrarem arrendados) e
723 foram minorados em 5%.

2.3.2. DELIMITAÇÃO DA ARU DE VISEU
A delimitação inicial da ARU que foi publicada através do Aviso n' 12644/2014 de 11 de novembro, foi
redefinida através do Edital n'933/2015 publicado em DR, a 3 de novembro de 2015, por força do
desenvolvimento da estratégia de reabilitação urbana, da caracterização do existente, da compatibilização e
integração com as opções de desenvolvimento do concelho e com os instrumentos de gestão e planeamento e,

ainda, com o conhecimento mais concreto das sinergias presentes nos territórios, que determinou um ligeiro

VISEU NOVO - SRU. SA I Casa do MiradOLlro 1 Largo Anlónio José Pereira 3500 - 080 VISEU
Telefone: 2324480981 Fax 232458539 1 N' Matriculai NIPC 507.406.672

16

'..;."'m,," '00 ;m "m"".•""",. "d.', ""

'mó~,;.

m.'; U''''''00 "'"'

inicialmente, numa área total de 103,7 hectares, repartida por 66 quarteirões.

],J:i":.

2.3.3. CADASTRO DOS EDIFICIOS QUE CONSTITUEM A ARU
No seguimento da delimitação da ARU, e tendo em vista a definição da Operação da Reabilitação Urbana, a
concretizar no prazo de 3 anos após a aprovação da ARU "Núcleo Histórico Central, Núcleo Histórico da Cava de
Viriato, Ribeira e Núcleo Histórico do Bairro Municipal de Viseu", bem como a aplicação das taxas majorativas e
minorativas do IMI em 2016, a Viseu Novo continuou a desenvolver o trabalho de inventariação (Cadastro) dos
ediflcios que passam a integrar a ARU, à semelhança do levantamento efetuado para a anterior ACRRU.

Foto 34: Núcleo Histórico da Cava de Viriato

2.3.4. PROGRAMA DE INCENTIVOS À RECUPERAÇÃO DE EDIFíCIOS NA ARU
Com o objetivo de acentuar o estimulo à revitalização da ARU, o Municlpio aprovou, durante o ano de
2015 e na sequência de Informações da Viseu Novo, a criação de um Programa de Incentivos à Recuperação de

Edifícios, apenas aplicável a essa zona de intervenção.
De caráter transitório e excecional, o regime permite isentar ou reduzir as taxas municipais, aplicáveis às
obras de reabilitação de iniciativa privada, de acordo com as seguintes condições:
~

as obras que não impliquem um aumento da área ficarão totalmente isentas de taxas municipais;

- caso a área de construção seja ampliada, as taxas municipais serão reduzidas até 50 %.
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2.3.5. PROGRAMA DE CORREÇÃO ACÚSTICA - APOIO FINANCEIRO À

\?

INSONORIZAÇÃ~

Tendo em vista a adequação a padrões de habitabilidade de forma a salvaguardar o direito ao descanso
dos moradores eventualmente afetados pela atividade na via pública, nomeadamente em zonas de maior
incidência de animação noturna, o Município de Viseu aprovou um programa de apoio financeiro aplicável a
proprietários ou inquilinos de imóveis situados em áreas onde se verifique maior ocorrência de incómodo noturno,

programa esse da responsabilidade da Viseu Novo.
O programa de correção acústica, em vigor desde setembro, apresenta como critérios de seleção, a
localização do ediflcio e dos vãos a intervir, a tipologia a realizar e o posicionamento da fonte de ruldo que afeta o
imóvel.
São exemplo da comparticipação da Câmara a substituição de caixilharia simples por caixilharia com
vidro duplo; a introdução de portadas pelo interior ou ainda a introdução de uma segunda caixilharia interior
classificada, mantendo a exterior.

Complementarmente foram também definidos os requisitos técnicos a que deve obedecer a instalação de
limitadores acústicos nos estabelecimentos de animação noturna, conforme determina o Regulamenta Municipal
das Perlodos de Abertura e Funcionamento dos Estabelecimentos de Venda ao Público e de Prestação de Serviços do
Município.

2.3.6. VISITAS A ESTALEIROS DE OBRA DA VISEU NOVO SRU

Dirigida inicialmente a estudantes dos cursos de Arquitetura e de Engenharia Civil, esta iniciativa passou a
estar disponlvel a toda a comunidade, proporcionando a oportunidade de conhecer ao vivo e interagir com os
diversos intervenientes nas obras de reabilitação de ediflcios.
Durante o ano de 2015, a iniciativa foi divulgada de forma mais alargada, através de flyers, do site da
empresa e do Município, do Facebook da Autarquia e de mupis, tendo as visitas de natureza académica tido uma
interessante adesão.

Fotos 35 e 36: Visitas a Estaleiros de Obra
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2.4.

OUTRAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

\ ~
~

Para além da atividade descrita nos pontos anteriores, foram ainda desenvolvidos um vasto conjunto de
tarefas pela estrutura da SRU, sem enquadramento especifico em Contratos·Programa, mas que realçam a
pluridisciplinaridade do serviço prestado em prol do processo de revitalização do Centro Histórico de Viseu,
designadamente:
•

Acompanhamento de diversas obras de particulares (edifícios situados na ARU);
Elaboração de Pareceres diversos (quer no âmbito de Processos de Obras, esplanadas, ocupações da via
pública e publicidade);

•

Participação na realização de vistorias;
Colaboração na elaboração de Newsletters mensais que dão conhecimento à população, do
desenvolvimento dos trabalhos da SRU e documentam atividades da Zona Histórica (com a colaboração
do Núcleo de Imagem e Comunicação da CMV);

•

Reuniões periódicas com Técnicos da Direção Regional da Cultura da Centra, com vista a aferir da
viabilidade das pretensões de potenciais promotores e investidores na Zona Histórica;

•

Desenvolvimento e acompanhamento técnico de trabalhos de conservação / reabilitação de alçados
(edifícios de propriedade privada).
Relativamente a este ponto, damos conta do balanço anual deste incentivo, desde o ano de 2009.
Do gráfico ilustrado pode constatar-se que, desde 2013, tem ocorrido uma subida expressiva no número

de pedidos de incentivo à recuperação de alçados, tendo-se alcançado, em 2015, 36 pedidos no valor de global de
comparticipação de 50 357,34€. Assim, os dados representados, revelam uma crescente preocupação com a
conservação do edificado, demonstrada pelos proprietários de edifícios pertencentes à ARU;

Gráfico 1. Representa o número de Incenti vos Financeiros e o valor das respetivas comparticipações, desde o ano de 2009 até dezembro
de 2015.
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•

Direitos de Preferência:
A Viseu Novo SRU é também responsável pelas informações sobre o eventual exerclcio do Direito de

Preferência nas transmissões a titulo oneroso, entre particulares, de terrenos ou de edifícios situados na Zona de
Proteção à Sé, conforme previsto no Artigo 37' da Lei n' 107/2001 de 8 de Setembro (Lei do Património Cultural) e
na ARU (artigo 58' da Lei 32/2012 de 14 de agosto - Regime Jurldico da Reabilitação Urbana).

Gráfico 2. Representa o número de Direitos de Preferência analisados e valores em causa, desde o ano de 2009 até dezem bro de 2015.

Do gráfico ilustrado pode concluir-se que, à semelhança do ano anterior, se verificou um aumento
significativo no número de intenções de transmissão de imóveis (50), relativamente aos anos anteriores, com um
valor global de venda de cerca de 4.061.585,OO€;

•

Incentivo à correção acústica:
A aprovação, em setembro de 2015, dos valores de comparticipação referentes a este tipo de apoio

financeiro, complementa a informação contida no artigo 17' do Regulamenta Municipal dos Perlodos de Abertura e

Funcionamento dos Estabelecimentos de Venda

00

Público e de Prestação de Serviços do Municlpio.

De setembro a dezembro de 2015, foram aprovados 2 pedidos de incentivo à correção acústica, que
tiveram uma comparticipação correspondente ao valor de 3 640,OO€;
Fornecimento de informação a inserir no novo site da empresa (trabalho executado pelo Núcleo de

Imagem e Comunicação da Câmara Municipal);
•

Apoio à empresa municipal HABISOLVIS EM, no âmbito de candidaturas ao programa municipal ''Viseu
Habita (Prohabit)" em casas situadas na Zona Histórica;

•

Participação em Ações de Formação e Conferências, designadamente:
- "Portugal 2020 na Região Centro·· realizada no dia 20 de fevereiro, na Aula Magna do IPV;
- ' Práticas de Reabilitação dos Centros Históricos: Recomendam-seT realizada no dia 17 de abril, no
Museu Grão Vasco;
- "Alterações ao normativo contabillstíco a entrar em vigor em 2016 & garantia dos contribuintes";
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Contratação de seguro de responsabilidade civil, por forma a satisfazer as condições impostas pela Lei
40/2015 de 1 de junho, que estabelece a qualificação profissional exiglvel aos técnicos responsáveis pela
elaboração de projetos, coordenação de projetos, direção de obra pública ou particular, condução da
execução dos trabalhos das diferentes especialidades nas obras particulares de classe 6 ou superior e de
direção de fiscalização de obras públicas ou particulares.
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3.

ESTRATÉGIA, GESTÃO E AÇÕES DE REABILITAÇÃO PARA 2016

Para o ano de 2016. a Viseu Novo pretende dar continuidade ao trabalho que tem vindo a desenvolver
junto da população residente, proprietária ou posslvel investidora. estimulando os privados, para a necessidade de
requalificar o edificado que integra o coração antigo da cidade. Nesse

~mbito,

tem sido prestado toda a informação

essencial à comunidade, designadamente ao nlvel dos benefícios fiscais e incentivos financeiros existentes. O
reflexo desse trabalho tem-se traduzido no número de pedidos de incentivos à recuperação de fachadas e de
intenções de transmissão de imóveis, o que denota o crescente investimento no centro histórico, verificado desde
2013.
Em paralelo, a Autarquia tem delegado na Viseu Novo um leque diversificado de projetos, com vista à
requalificação, não só de imóveis municipais, como de espaços públicos. Muitos desses ediflcios servirão de
equipamentos soc iais, que pretendem dinamizar o tecido social local, através da prestação de serviços à
população.

O Conselho de Administração da Viseu Novo pretende manter os objetivos delineados em conjunto com a
Autarquia e decorrentes do Plano de Ação 'Viseu Viva", designadamente:
Desenvolvimento de operações de reabilitação de imóveis e dos espaços envolventes;
Preservação, conservação e requalificação do património edificado e reabilitação do espaço público da
ARU;
Sensibilização dos utilizadores atuais e futuros utentes do Centro Histórico (residentes, trabalhadores,
visitantes, estudantes e investidores) para a importância da conservação e promoção do seu valor
patrimonial, alertando-os para a necessidade de preservação.

3.1. AÇÕES A DESENVOLVER NA ÁREA DE INTERVENÇÃO
Principais Ações a desenvolver em 2016
Definição da Operação de Reabilitação Urbana (ORU) para a ARU delimitada;
•

Elaboração de projetos de requalificação do espaço público;
Elaboração de projetos de reab ilitação ou reconversão do edificado;
Acompanhamento de obras e assistência técnica a projetos (de propriedade privada);

•

Elaboração de estudos e projetos de enquadramento e inserção integrada, de elementos de mobiliário e
equipamento urbano, publicidade e sinalética.
Diligenciar procedimentos com vista a concursar e adjudicar todo o tipo de obras públicas e de construção
civil promovidas no ~mbito da reabilitação urbana.
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3.2. EDIFICIO NA CALÇADA DA VIGIA 7-17 (PROPRIEDADE DA VISEU NOVO)
A obra ficou concluída em meados de 2013. Na sequência da requalificação do imóvel, foram vendidas
três frações e colocados no mercado de arrendamento dois fogos: um habitacional. entretanto arrendado desde
2014 e outro comercial, que se encontra atualmente ocupado pela ANAFRE.
São esperados, para 2016, custos com a amortização do investimento efetuado, assim como algumas
despesas pós-obra (custos associados ao Condomlnio e o necessário acompanhamento frequente do imóvel, como
deteção de anomalias, acionamento de garantias, acompanhamento de pequenas reparações, etc). Calcula-se que
estas despesas possam ser suportadas em resultado das receitas decorrentes do arrendamento das frações
supra mencionadas.

3.3. EDIFICIO NA RUA ESCURA 11-17 (PROPRIEDADE DA VISEU NOVO)
A fração habitacional (Ti duplex) ficou ocupada, desde o dia 1 de abril de 2014 (com uma renda mensal
de 250€). Devido ao facto de, desde abril de 2015, o inquilino estar em incumprimento com o pagamento das
rendas mensais, a Viseu Novo, obtido o necessário Parecer Jurídico, pretende proceder

à cessação do contrato de

arrendamento em 2016, e colocar a fração, novamente disponlvel no mercado de arrendamento. Para 2016,
prevêem-se algumas despesas relacionadas com o Condomínio e para o necessário acompanhamento periódico do

imóvel, passíveis de serem suportadas pela receita proveniente do próximo arrendamento a celebrar.

3.4. EDIFICIOS NA RUA DIREITA 91-97 (PROPRIEDADE DA VISEU NOVO)
A requalificação do imóvel insere-se no Programa "Reabilitar para Arrendar", sendo o seu financiamento
executado através de um empréstimo de 30 anos, com dez anos de carência de capital, e uma taxa de juro de cerca
de 3%, com custos do investimento total financiados em cerca de 85%.
Uma vez que a obra tem previsão para ficar concluída no final do 10 Trimestre de 2016, até abril próximo,
a Viseu Novo terá de assumir o custo de realojamento temporário de um inquilino comercial desse imóvel, após o
qual virá a ocupar uma das frações comerciais do R/C.
As 3 frações habitacionais resultantes serão inseridas no mercado de arrendamento (renda condicionada),

assim como um dos espaços comerciais do piso térreo.

EDIFICIOS MUNICIPAIS
Nos termos do na 1 do artigo SOa da Lei 50/2012, de 31 de Agosto e ao abrigo dos respetivos ContratosPrograma aprovados e celebrados entre o Município e a Viseu Novo, a SRU assume a responsabilidade pelos
processos de reabilitação dos seguintes edifícios:

3.5. EDIFICIO NA RUA DIREITA 285-287
Estima-se que a obra fique concluída em abril de 2016, mantendo-se a SRU responsável pelo
acompanhamento do imóvel até à sua Receção Definitiva.
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3.6. EDIFICIOS NA TRAVESSA DAS ESCADINHAS DA SÉ 24/ LARGO DE S. TEOTÓNIO 22

--l

~

Estima-se que a obra fique concluida em março de 2016, mantendo-se a SRU responsável pelo
acompanhamento do imóvel até à sua Receção Definitiva.

3.7. EDIFICIO NA RUA DIREITA 27S
Estima-se que a obra fique concluída em junho de 2016, mantendo-se a SRU responsável pelo
acompanhamento do imóvel até à sua Receção Definitiva.

3.8.CASA DA CALÇADA
Estima-se que a obra fique conclulda em junho de 2016, mantendo-se a SRU responsável pelo
acompanhamento do imóvel até à sua Receção Definitiva.

3.9. AMPLIAÇÃO DO TEATRO VIRIATO (ANTIGAS INSTALAÇÕES DA "APROGEL")
Tendo sido concluído e fornecido ao Municlpio o projeto de execução desta obra, a SRU aguarda que a
Autarquia autorize o lançamento do concurso público da empreitada ainda durante 2016.

3.10. EDIFICIO NA RUA DIREITA 149 (ANTIGO ORFEÃO)
Para 2016, prevê-se a conclusão e fornecimento ao Município do projeto de execução para a reabilitação
deste imóvel, após o que se aguardará que a Autarquia autorize o lançamento do concurso público da empreitada
ainda durante 2016.

3.11. EDIFICIO NA RUA DO COMÉRCIO/TRAVESSA DE S. DOMINGOS/ RUA D. DUARTE
Para 2016, prevê-se a conclusão e fornecimento ao Município do projeto de execução para a reabilitação
deste imóvel, após o que se aguardará que a Autarquia autorize o lançamento do concurso público da empreitada
ainda durante 2016.

3.12. EDIFfClO DA "CASA DAS BOCAS" NA RUA JOÃO MENDES
Para 2016, prevê-se a conclusão e fornecimento ao Municlpio do projeto de execução para a reabilitação
deste imóvel, após o que se aguardará que a Autarquia autorize o lançamento do concurso público da empreitada
ainda durante 2016.

3.13. EDIFfclOS ADJACENTES À PRAÇA 2 DE MAIO
Espera-se que em 2016, o Municlpio determine a realização de obras de conservação (reabilitação geral
das coberturas, limpeza e tratamento das alvenarias de granito e reparação e pintura das paredes e caixilharias;
pintura de paredes interiores, reparação de instalações sanitárias, pavimentos e tetos, etc.
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3.14. INSTALAÇÃO DA COBERTURA NA PRAÇA 2 DE MAIO

\~

~

Na sequência do concurso público de conceção lançado no 10 Trimestre de 2015, prevê·se em

~016, que

seja adjudicada a elaboração do projeto de execução, tendo em vista o lançamento desta obra até ao final do ano.

3.15. REABILITAÇÃO DO EDIFíCIO DA JUNTA DE FREGUESIA SANTA MARIA E S. JOSÉ (FUTURA CASA DAS
ASSOCIAÇÕES CULTURAIS)

Espera,se que em 2016 o Município determine a realização das obras de adaptação para a instalação de
um espaço de apoio a diversas Entidades Associativas a designar por "Casa das Associações".

3.16. REDE WI-FI (MANUTENÇÃO)

Durante o ano de 2016, mantém-se o acompanhamento do estado de utilização da rede Wi-Fi (Viseu
Smart Wi-Fi), notificando a empresa adjudicatária sempre que necessário, para a execução das devidas
manutenções, reparações e atualizações, conforme o preconizado no Contrato-Programa celebrado para o efeito
com o Município.

3.17. SINAL ÉTICA, PUBLICIDADE E MOBILIÁRIO URBANO NA ZONA HISTÓRICA

Durante o ano de 2016, mantém-se o acompanhamento dos necessários trabalhos de manutenção e
melhoria dos elementos de sinalética, publicidade e mobiliário instalados na Zona Histórica, conforme o
preconizado no Contrato-Programa celebrado para o efeito com o Municlpio.

Fotos 37 e 38: Bancos na Rua Direita

3.18. REQUALIFICAÇÃO DA RUA CÓNEGO MARTINS, RUA SOAR DE CIMA E LARGO ALMEIDA MOREIRA

Para 2016, prevê-se a conclusão e fornecimento ao Município do projeto de execução para a reabilitação
destes arruamentos, após o que se aguardará que a Autarquia auto rize o lançamento do concurso público da
empreitada ainda durante 2016.

I

I
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3.19. REQUALIFICAÇÃO DA RUA JOÃO MENDES

Para 2016. prevê-se a conclusão e fornecimento ao Municlpio do projeto de execução para a reabilitação
deste arruamento. após o que se aguardará que a Autarquia autorize o lançamento do concurso público da
empreitada ainda durante 2016.

3.20. DEFINiÇÃO DA OPERAÇÃO DE REABILITAÇÃO URBANA (ORU)

No seguimento da ap rovação da delimitação da Área de Reabilitação Urbana, em Outubro de 2014, cumpre
garantir no prazo de 3 anos, de acordo com o previsto no artigo 15' do Regime iur/dica da Reabilitação Urbana,
alterado pela Lei n' 32/2012 de 14 de Agosto, a elaboração e aprovação da correspondente Operação de
Reabilitação Urbana (ORU), tarefa que independentemente daquele prazo, será conclulda durante o ano de 2016,

tendo já sido celebrado (ontrato-Programa com o Municlpio para este efeito.
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Mapa da Área de Reabilitação Urbana de Viseu

3.21. ARRANJOS EXTERIORES E ESTUDO URBANrSTICO DE ESPAÇOS DO CENTRO HISTÓRICO

Abrangendo cinco espaços públicos (Praça D. Duarte, Lg. da Misericórdia, Lg Pintor Gata, Lg da Prebenda e
espaço público adjacente à sede das antigas freguesias de Sta Maria e S. José) inseridos na Zona Histórica e com o
objetivo central de se reforçar o espaço verde dos locais, através da criação de jardins de proximidade, prevê-se a
elaboração e conclusão dos respetivos projetos durante o segundo trimestre do ano, tendo em vista o lançamento
das empreitadas para a sua execução.
VISEU NOVO - SRU, SAI Casa do Miradouro 1 Largo Anlónio José Pereira 3500 - 080 VISEU
Telefone. 232 448 098 1 Fax 232'-58639 1 N' Malriculal NIPC 507.406.672

26

3.22. IMI 2016
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De acordo com Contrato-Prog rama a celebrar com o Município e à semelhança dos anos anteriores,
durante o 2° e 3° trimestres serão executadas as tarefas inerentes à minoração e majoração, da taxa de IMI dos
imóveis situados na ARU, em moldes idênticos ao já descrito no ponto 2.3.1.

3.23. PARQUES DE ESTACIONAMENTO
Durante o ano de 2016 continuarão a ser desenvolvidas as tarefas já descritas no ponto 2.1.5., com o
objetivo de implementar a constituição do Parque de Estacionamento na Rua Silva Gaio/ Traseiras da Misericórdia
(com previsão para aproximadamente 125 lugares), do Parque de Estacionamento Ounto à Estação Superior do
Funicular), que se admite poder vir a integrar cerca de 80 a 100 lugares, do Parque de Estacionamento na Av.
Capitão Silva Pereira, para o qual se pretende a otimização das condições de estacionamento e acesso, com a
devida delimitação dos lugares e faixas de rodagem e definição de uma ligação pedonal à Rua Direita, através da
Travessa da Carqueja e do Parque de Estacionamento existente no Centro Comercial Académlco, já arrendado para
o efeito, prevendo-se a sua exploração no inicio do 2° trimestre de 2016, direcionado para residentes e atividade
económicas.

3.24. INTERVENÇÃO AMBIENTAL/ FLOREIRAS NAS VARANDAS
Em paralelo à intervenção nos passeios da Rua Dr. Luís Ferreira, na qual se equaciona a substituição dos
atuais dissuasores por floreiras, irá ser incentivada pela Viseu Novo, durante 2016 e seguintes, a introdução de
floreiras nas varandas dos edificios do Centro Histórico (públicos e privados) e também no espaço público, tendo
em vista aumentar a atratividade ambiental da zona e despertar a população para esta preocupação no centro
histórico da cidade.

VISEU NOVO - SRU, SAI Casa do Miradouro 1 Largo António José Pereira 3500 - 080 VISEU
Telefone. 232 448 098 1 Fax 232468639 1 N° Matriculai NIPC 507.406.672

27

3.25. BAIRRO MUNICIPAL (REQUALlFICAÇÃO DAS HABITAÇÕES E DO ESPAÇO PÚBLICO)
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Prevê-se que durante o ano de 2016. seja celebrado um Contrato-Programa com o Município para o
desenvolvimento dos projetos necessários à execução das obras de requalificação deste Ba irro Municipal, quer
quanto ao seu edificado quer quanto ao espaço público.

Imagem 1: Delimitação do Núcleo Histórico do Bairro MunicipaL

3.26. LICENCIAMENTOS

Prevê-se que durante o ano de 2016 e após aprovação da ORU, seja celebrado um Contrato-Programa com
o Município tendo em vista a possível delegação de competências na SRU para o desenvolvimento dos
procedimentos inerentes aos processos de licenciamento de obras particu lares.

3.27. INICIATIVAS CULTURAIS NA ZONA HISTÓRICA

Manter-se-á, durante 2016, o apoio log lstico, semelhante ao prestando pela SRU no ano transato, na
realização de eventos de natureza cultural que tenham a ARU como "palco" de realização.

I

I

VISEU NOVO - SRU. S A
Casa do Miradouro Largo Anlónio José Pereira 3500 - 080 VISEU
Telefone 232448098 Fax 2324ôo339 1 N' Malriculal NIPC 507.406.672

I

28

4.

RECURSOS HUMANOS

Da totalidade dos trabal hadores que integravam o quadro de pessoal da empresa, no inicio do ano, não se
verificaram alterações. De referir apenas o térm ino de 3 estágios, apoiados pelo IEFP, iniciados no ano de 2014,
sendo um da área de Arquitetura, um de Engenharia Civil (para reforçar o apoio à fiscalização e coordenação de
segurança em obra) e um Administrativo, resultando uma variação pouco representativa e uma estabilização dos
custos com o pessoal.
A evolução do quadro de pessoal, ao longo da existência da sociedade foi a seguinte:

Número de pessoas ao serviço

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

A 2 de Janeiro

3

3

5

3

7

7

9

9

8

Em 31 de Dezembro

3

4

3

7

7

9

9

8

8

diversas

categorias

Relativamente

à

repartição

do

pessoal

pelas

e

vlnculos

contratuais,

predominantemente na estrutura da empresa, vigora o contrato por tempo indeterminado, sendo os Técnicos
Superiores aqueles que são mais representativos na estrutura habilitacional da empresa, num total de 8
elementos.

Ao nlvel das qualificações académicas, os oito colaboradores são licenciados nas várias áreas (Arquitetura,
Engenharia Civil, Marketing, Comunicação Social, Economia e Contabilidade de Administração). A afetação dos
profissionais desta empresa distribui-se pelas seguintes áreas de atividade:
Núcleos Funcionais da Empresa

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Núcleo Administrativo e Financeiro

1
4

3

2
7
9

2
7
9

6

3

2
5
7

6

Total

2
5
7

2

3

1
2

2

Núcleo Técnico

1
2

8

8

A empresa manteve, durante o ano de 2015, a polltica de racionalização do capital humano existente, de
acordo com as necessidades das várias áreas funcionais e com as capacidades dos trabalhadores.
A distribuição por categoria profissional é a seguinte:
Qualificação profissão

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Coordenador

1

1

1

1

1

O

O

O

Técnico Superior

2

3

2

5

5

8

8

7

Administrativo

O

O

O

1

1

1

1

1

Total

3

4

3

7

7

9

9

O

7
1
8

Com vista a dar cumprimento à obrigação legal de assegurar as condições de trabalho adequadas e o
acompanhamento apropriado dos trabalhadores em matéria de higiene, segurança e saúde que garanta a sua
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aptidão para o trabalho, a empresa mantém a contratualização dos serviços da "Med icisforma", send: o

b~;nço

desta parceria bastante positivo.
No âmbito desta prestação de serviços, foram realizados no decurso do ano, exames médicos para efeitos
de verificação de aptidão de 5 trabalhadores. Foi ainda realizada uma auditoria de segurança, higiene e saúde no
trabalho em junho, na sede da Viseu Novo (Casa do Miradouro), tendo-se concluído, em 28 de julho, que estão a
ser cumpridas as regras e procedimentos de segurança.
Não obstante a moderada estrutura (constituída apenas por 8 elementos), face ao volume de tarefas que
são íncumbidas à Viseu Novo e de natureza bastante diversificada, sublinha-se o dinamismo aplicado no
cumprimento das diversas solicitações pelos elementos da estrutura.

5.

SITUAÇÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA DA VISEU NOVO, SRU

Em qualquer empresa, é fundamental existir uma estabilidade financeira capaz de lhe conferir um
crescimento sustentável e equ ilibrado, e para isso é necessário efetuar-se um planeamento de custos eficiente e
rigoroso, por forma a minimizar os riscos que possam desencadear alguma instabilidade.
A análise económica e financeira que se apresenta, sintetiza os resultados alcançados pela Viseu Novo
SRU, bem como a situação patrimonial e financeira em 2015, cuja análise deverá ser realizada em conjugação com

as demonstrações financeiras e notas anexas.
De referir que, dada a natureza não comercial da missão e da atividade da Viseu Novo, uma parte dos
custos do exerclcio foram financiados pelos Contratos-Programa celebrados entre a SRU e o Mun icípio de Viseu.
Os principais desvios verificados são explicados pelos seguintes factos :
•

Ausência ou atraso no lançamento de novas empreitadas;

•

Prolongamento na elaboração dos projetos de reabilitação dos edifícios munícipa is, devido à
especificidade inerente aos imóveis localizados na Zona Histórica;

•

Dificuldade em garantir os patroclniosl donativos previstos nos Instrumentos de Gestão, que
pressupunham uma maior interação entre os Serviços prestados pela Viseu Novo e as diversas
atividades económicas sedeadas na Zona Histórica;

•

Não imputação global dos custos associados à mão-de-obra no âmbito da execução dos ContratosPrograma existentes.

5.1.

Balanço e Demonstração de Resultados:
A Viseu Novo SRU tem como objetivo principal a revitalização do Centro Histórico de Viseu, pelo que o

seu objeto soc ial, bem como os correspondentes poderes de autoridade atribuídos, inserem-se no âmbito de uma
delegação de serviço público, visando a realização de objetivos setoriais integ rados nas atribuições do Município
de Viseu.
Assim, a exploração de 2015 apresenta um Resultado Líqu ido negativo de (-) 182.113,Ol€, que
corresponde à diferença entre os rendimentos (567.775,81€) e os gastos (749.888,81€).
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Os gastos dizem respeito, essencialmente, a despesas com pessoal (248.387,63€), outros
(28.862,70€) e fornecimento e serviços externos (467.209,09€).

Os rendimentos provêm das vendas e serviços prestados (441.424,34€), de subsidias a exploração
(14.956,30€), de Trabalhos para a própria entidade (98.729,71€) e de juros e outros rend imentos no valor
(6.604,62€).
No contexto de uma polltica de prudência ao investimento, durante o exereicio em análise foram
investidos 2.087,73€ em Ativos Fixos Tanglveis, correspondentes à aquisição de equipamento informático e
administrativo.
A rúbrica "Propriedade de investimento" (318.896,62€) refere-se essencialmente ao ediffcio propriedade
da Viseu Novo 5RU, situado na Rua Direita 91-97 (208.685,94€), em processo de reabilitação, sendo o restante
referente aos ediffcios Calçada da Vigia e Rua Escura 11-17.
No que concerne à rúbrica "Outras Contas a Receber", o valor de 74.194.70€, evidencia o montante
contratualizado nos diversos Contratos-Programa entre o Município e a Viseu Novo SRU.
As disponibilidades ascendiam no final do ano de 2015 a 703.074,48€, estando cerca de 92 % aplicado em
depósitos a prazo.
Desse montante, 79.900€ corresponde a retenções feitas em autos de medição para garantia do
cumprimento dos respetivos contratos de empreitadas. Este valor vai sendo libertado conforme solicitação dos
empreiteiros e após emissão dos respetivos autos de vistoria.

Relativamente ao capital próprio, a Viseu Novo SRU tem um capital estatutário de 1.000.000€, detido em
55 % pelo Munieipio de Viseu e 45% pelo Instituto da Hab itação e Reabi litação Urbana IP.
No final de 2015, o total do Passivo atinge 458.142.72€, tendo registado um aumento face ao ano anterior
de 224.913,30€, valor que reflete essencialmente o Financiamento obtido no âmbito do programa Reabilitar para
Arrendar.
No que diz respeito ao Passivo não corrente, foram reconhecidos passivos por impostos diferidos no

montante de 85,32€, de acordo com as normas introduzidas pelo Sistema de Normalização Contabillstico.
Relativamente ao passivo corrente, a rúbrica de fornecedores ascende a 167.428,40€ e evidencia um
aumento face ao exercício anterior.

As dividas ao Estado e outros Entes Públicos totalizam o montante de 17.207,70€ e relevam os descontos
obrigatórios dos trabalhadores e as respeti vas contribuições da empresa, nomeadamente, o IRS e as contribuições
para Segurança Social.
A rúbrica "Outras contas a pagar" inclui o montante de 33.143,34€ correspondente à divida aos
fornecedores, mais propriamente aos empreite iros, em resultado das revisões de preços, libertação de valores
retidos em autos de medição e para pagamento de autos das empreitadas a decorrer.
A comparação entre o bala nço em 2015-12-31 e em 2014-12-31, permite retirar as seguintes conclusões:
- O Ativo aumentou, em grande parte devido essencialmente ao valor da Rubrica" Caixa e Depósitos
Bancários", motivado fundamentalmente pelas entradas relativas à cobertura dos resultados verificados no
exereicio ante rior e ainda pelo desembolso antecipado do financiamento do programa "Reabilitar para Arrendar".
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respeito à rubrica de Financiamentos Obtidos, por força da execução do financiamento a longo prazo (no âmbito
do programa "Reabilitar para Arrendar"), que totaliza um valor de 202.716€ (para financiamento da reconstrução
do Imóvel na Rua Direita 91-97), a que se adiciona o valor de 37.561,96€ correspondente ao financiamento a ser
amortizado a longo prazo que se destinou à reabilitação do imóvel da Calçada da Vigia.
Em 2016 prevê-se um pagamento de juros na ordem dos 4.918€ (respeitante ao financiamento da Rua
Direita 91-97) e de 1.140€ (respeitante ao financiamento do ediflcio na Calçada da Vigia).

Em relação ao Resultado do Exerelcio, os rendimentos da Viseu Novo SRU atingiram no exerelcio em
análise o valor de S67 775 .80€ assim distribuídos:
Valores

Rendimentos do Exercfclo

Prestações de Serviços

441424.34€

Subsidias à Exoloracào

14956.30 €

Trabalhos para a própria empresa

98729.71€

Outros Rendimentos e Ganhos

6060.84 €
6604.62 €

Rendimentos e Ganhos de Financiamento

Total

567775 .80 €

Os gastos do exerelcio, no valor de 749 880.81€, sofreram uma diminuição comparativamente ao exercicio

anterior, encontram-se repartidos do seguinte modo:
Valores

Gastos do Exercfclo

Fornecimentos e Serviços Externos

467209.09€

Gastos com PessoaL

248387.63€

Gastos com depreciação e de amortização

4037.04€

Outros gastos e perdas

28862.70€
1139.31€

Gastos e perdas de financiamento

253.05€

Impostos sobre o rendimento
Total

749888.81 €

As rúbricas com maior relevância e peso na estrutura de gastos da empresa são os gastos com o pessoal e
os fornecimentos e serviços externos.
Os gastos com o pessoal. que ascenderam a 248.387,63€, são o encargo mais relevante na estrutura de

custos e incluem as remunerações e respetivos encargos, os seguros de acidentes de trabalho e os custos com a
formação profissional. O aumento face ao ano de 2014 é justificado pela ausência nesse ano, por licença de
maternidade, de duas colaboradoras. Deste valor 89.621,97€ foi suportado no âmbito dos respetivos Contratos
programa, e o valor de 14.956,30€ ao abrigo das candidaturas efetuadas ao IEFP (Subsídios à Exploração)
atribuídos para a comparticipação das despesas com estagiários.
Desta forma a despesa efetiva suportada pela Viseu Novo SRU referente aos Gastos com o Pessoal totaliza
143.809.36€.
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Os fornecimentos e Serviços Externos reconhecidos no exercicio de 2015 (467.209,09€) apresentam no
seu conjunto uma diminuição relativamente ao ano anterior, assumindo particular relevância, como já se referiu, o
decréscimo da atividade (empreitadas que não se desenvolveram conforme o esperado) com reflexos nos proveitos
por serviços prestados (384.680,42€), tendo sido desenvolvidos durante o ano de 2015, vários projetos que terão o
seu arranque efetivo em obra em 2016. Do valor assumido nesta rúbrica cerca de 51.000€ referem-se a custos com
trabalhos especializados; conservação e reparação de equipamentos; serviços bancários; rendas e alugueres;
seguros; deslocações e comunicações, entre outros.
Os gastos de depreciação e de amortização foram calculados às taxas mlnimas e fisicamente aceites como
gastos de exerclcio, tendo atingido o valor de 4.037,04€.
A rúbrica "Outros Gastos e Perdas" ascende ao montante de 28.862,70€. Este valor é suportado, na sua
maioria, pelos impostos liqu idados no exercfcio e algumas correções relativas a an05 anteriores, que correspondem

na sua maioria a valores suportados pela Viseu Novo SRU e que não tiveram enquadramento nos contratos
programa existentes com o Municlpio por falta de verbas disponivel ou até mesmo pela sua inexistência.

Com efeito, o volume de "Fornecimentos e Serviços externos" diminuiu na mesma medida em que
diminuiu a faturação, sendo que é relevado em subcontratos um valor equivalente ao faturado, nas obras que são
objeto de Contratos Programa com o Municlpio.
A diminuição dos rendimentos deveu·se maioritariamente ao facto das obras programadas não se terem

desenvolvido ao ritmo esperado.

Finalmente, refira-se que o balanceamento entre gastos e rendimentos originou um Resultado Liquido do
pedodo negativo de - 182.113,Ol€, sendo de registar, no entanto, que a degradação financeira resultante da
aplicação do "Fair Value" não teve reflexo na situação financeira de curto prazo, como aliás se depreende dos
indicadores de liquidez (geral, reduzida e imediata) e do Valor do Fundo de Maneio, permitindo que se possam
solver os compromissos de curto prazo com segurança, aliás como se encontra devidamente demonstrado no
quadro dos Fluxos de Caixa.

6.

Proposta de Aplicação de Resultados
Pese embora a assinatura do Contrato de Aquisição de Participação Social celebrado entre o IHRU e a

CMV se tenha concretizado em 16.07.2015, verifi ca-se que o mesmo ainda não foi objeto de Visto Prévio pelo
Tribunal de Contas, pelo que, e de acordo com o indicado no Balanço, Conta de Resultados e respetivos Anexos, o
Conselho de Administração apresenta a seguinte Proposta a ser votada na Assembleia Geral de Acionistas para
Aprovação de Contas do Exerclcio de 2015:

·Propõe-se que o Resultado Liquido do Exerclcio, negativo de (.) 182 113.01€ (cento e setenta e oito mil, cento
e quarenta e quatro euros e dais cêntimos) depois de aprovado pelos Senhores Acionistas seja afeto à conto de
Resultados Transitados e que, nos termos do previsto no nO

I

2,

do art". 40" do Lei n° 50/2012 de

I

de Agosto, os

I
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Senhores Acionistas deliberem igualmente proceder, no proporção dos açães detidos, à cobertura financeira tio resultado
negativo apurado no exerclcio findo em 31 de Dezembro de 2015.·

7.

Considerações relativas ao art.', 66' do Código das Sociedades Comerciais e outras referências
Em observância do previsto nas allneas e) e g) do n' 5' do artigo 66' do Código das Sociedades

Comerciais (Decreto-Lei n.· 76 -N2006, de 29 de Março), não se registaram em 2015 as situações aí consagradas.
Nos termos do artigo 21' do Decreto-Le i n.· 411/91, de 17 de Outubro, e art.' 2' do Decreto-Lei n.·
534/80, de 7 de Novembro, respetivamente, declara-se não existirem dívidas por reg ularizar à Segurança Social, ao
Estado ou a outros Entes Públicos

8.

Conclusão
O Municlpio de Viseu, na sequência da implementação do Plano de Ação para a Revitalização do Centro

Histórico "Viseu Viva", tem adotado várías medidas que visam incentivar o processo de reabilitação, revitalização e
repovoamento do Centro Histórico de Viseu. Exemplo disso foi o facto de, no ano de 2015 se ter verificado um
significativo aumento de pedidos para incentivo financeiro à recuperação de fachadas. Esse resultado transparece
uma manifesta vontade na valorização do património edificado de particulares, do Centro Histórico. De facto, este
sentimento de preservação dos ediflcios poderá desencadear, a curto prazo, um efeito de disseminação e ser um
motivo potenciador de gerar um novo "fôlego· e uma nova esperança na captação de população para o centro
urbano mais antigo da cidade.
A par dessa "conquista", o investimento no Centro Histórico tem igualmente aumentado, através da
demonstração de intenção de compra de imóveis ou de frações e na procura de informação sobre incentivos
financeiros e beneficios fiscais, em caso de obras de req ua lificação a executar nos edifícios.
No final de 2015, A Viseu Novo viu a sua área de intervenção (ARU) ser alargada, passando de 1124 para
1 154 o número de imóveis abrangidos pela delimitação. Este reajustamento teve como objetivo integrar espaços
e imóveis público-privados em vias de requalificação e, portanto, aumentar o núme ro de quarteirões que merecem
um olhar mais atento, no que refere à temática da reabi litação urbana.
De referir que com a requalificação de 5 obras inseridas no programa "Reabilita r para Arrendar", em 2016
ficarão disponlveis para arrendamento habitacional 17 frações, de diferentes tlpologias e que permitirá atrair
população residente e jovem para o Centro Histórico.

O Municlpio, através da Viseu Novo pretende ainda iniciar algumas empreitadas, com especial destaque
para os edifícios "Águas de Viseu", "Antigo Orfeão" e "Casa das Bocas", todos eles de propriedade camarária e que,
após o processo de requalificação, irão sedear serviços de interesse para a população, criando "agitação" e novas
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dinâmicas, no "casco antigo" da cidade. A intenção é redinamizar as diferentes artérias que envolvem estes
imóveis, e assim minorar os impactos negativos, vividos nos últimos anos, relativamente ao comércio tradicional.
Pretende-se aumentar a oferta de estacionamento, com vista a satisfazer, por exemplo, as necessidades
quer dos residentes quer dos utentes do comércio tradicional local, dos diversos espaços públicos e dos
equipamentos museológicos existentes.
Tão importante como os objetivos delineados pela Viseu Novo e anteriormente descritos é a consolidação
financeira da empresa, como factor condicionante para o desenvolvimento de todos estes pressupostos. Acreditase que para o equilfbrio da situação financeira da empresa contribui fortemente. a agilização dos recursos
existentes e cada vez mais escassos, que garantam dar uma resposta a todos os estímulos que se colocam e que
fazem da Viseu Novo uma entidade à altura dos demais desafios.

9.

Agradecimentos

Finalmente, o Conselho de Administração 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
social, desde logo os Acionistas e, de forma especial, os Colaboradores, pelo seu trabalho, profissionalismo e
dedicação, sem os quais o desempenho da Sociedade nào teria sido possível.

la.

Listagem de Acionistas
N° de Ações

Capital Subscrito

Nominativas

(Euros)

Município de Viseu

5500

550.000

55,0

Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana IP

4500

450.000

45,0

% Capital Detido

Viseu, 21 de março de 2016

o Conselho de Administração

eida Henriques

~::fo=MA,.==",-q~
móvel da Silva Quintelo

Fernando Neves Marques
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Capitulo 11. Contas de 2015

Balanço
Demonstração de Resultados
Anexo ao Balanço e à Demonstração de resultados
Demonstração de Fluxos de Caixa
Demonstração das Alterações no Capital Próprio
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Capitulo 111 . Elementos Complementares

Relatório e Parecer do Fiscal Único
Certificação Legal de Contas
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