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ATA RELATIVA À SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL REALIZADA A
13 DE JULHO DE 2016
No dia treze de julho do ano de dois mil e dezasseis, pelas vinte e uma horas, no Salão da
Junta de Freguesia de Viana do Alentejo, reuniu a Assembleia Municipal deste concelho, em sessão
extraordinária, tendo como ordem de trabalhos os seguintes pontos:
1) Proposta de aprovação da ata em minuta no final da sessão;
2) Proposta de aprovação da Primeira Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos.
O senhor Presidente da Assembleia declarou aberta a sessão tendo procedido de imediato à
verificação das presenças. Estiveram presentes os seguintes membros:
- António João Coelho de Sousa, que presidiu;
- Nuno José Caeiro Grave, na qualidade de primeiro secretário;
- Fernando Manuel Tim Tim Janeiro, na qualidade de segundo secretário;
- João Pedro Valério Parra Martinho Antunes;
- Manuel Jorge de matos Rafael;
- João Miguel Sítima dos Anéis;
- Maria Antónia Leal Boteta Gomes;
- Bruno Miguel Pintado Pinto;
- Joaquim António Vilalva Teixoeira;
- Mário José Tirapicos Laranjeiro;
- Joaquim Maria Pinto Bento;
- José Fernando Nazaré Pereira;
- José Luis Potes Pacheco;
- Joaquim Rodolfo Viegas, na qualidade de Presidente da Junta de Freguesia de Viana do
Alentejo;
- António Inácio Torrinha Lopes, na qualidade de Presidente da Junta de Freguesia de Aguiar;
- Sara Cristina Cupido Carmo Grou Sim Sim Pajote; na qualidade de Presidente da Junta de
Alcáçovas.
Verificaram-se as faltas dos seguintes membros:
- Dário José Gaiato Anastácio;
- Helena Isabel Barros Torrão.
Em representação da Câmara Municipal esteve o seu Presidente, tendo estado também
presentes os senhores Vereadores Paulo Manzoupo e João Penetra.
Entrou-se de seguida na ordem de trabalhos:
Ponto um) Proposta de aprovação da ata em minuta no final da sessão – A Assembleia deliberou
por unanimidade aprovar a ata desta sessão em minuta, nos termos do n.º 3 do art.º 57º do Anexo I
à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.
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Ponto dois) Proposta de aprovação da Primeira Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos – O
senhor Presidente da Câmara apresentou sumariamente o conteúdo da Primeira Revisão ao Plano
Plurianual de Investimentos que faz integrar os seguintes projetos:
• Conteúdos para o Paço dos Henriques no âmbito do Programa PAGUS
• Requalificação do Espaço Público do Centro Histórico de Alcáçovas
O senhor Presidente da Câmara informou que estava inicialmente previsto ser a Entidade
Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo a apresentar a candidatura a financiamento no âmbito
do Programa PAGUS, tendo até sido realizada na CCDRA – Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional do Alentejo, uma reunião preparativa para esse efeito. Contudo, após
terem sido publicados os Avisos no âmbito do Programa Operacional Regional Alentejo 2020, os
próprios técnicos da CCDRA – Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo,
consideraram que há mais probabilidades de obtenção do financiamento se for o próprio Município
a apresentar a candidatura. De acordo com a opinião que manifestaram, o facto de no Quadro
Comunitário anterior este Município ter obtido financiamento para a obra do Paço dos Henriques,
reforça a probabilidade de poder ver aprovada uma candidatura “mais imaterial” para o mesmo
espaço, no âmbito do Novo Quadro Comunitário de Apoio “Alentejo 2020”.
Quanto à inclusão no Plano Plurianual de Investimentos do Projeto “Requalificação do
Espaço Público do Centro Histórico de Alcáçovas”, o senhor Presidente da Câmara referiu que no
âmbito do PARU – Plano de Ação para a Regeneração Urbana, apesar da intenção de candidatar
quatro ou cinco projetos, a CCDRA – Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do
Alentejo indicou que a escolha deveria recair apenas num. Nesse contexto – disse o senhor
Presidente da Câmara – foi escolhida a segunda fase da Reabilitação do Centro Histórico de Viana do
Alentejo, uma vez que em 2013, o Conselho da própria Comissão de Coordenação, o projeto inicial
da obra foi dividido em duas fases, tendo a primeira sido executada com o recurso ao financiamento
comunitário obtido. O senhor Presidente acrescentou que a inclusão no Plano Plurianual de
Investimentos do Projeto “Requalificação do Espaço Público do Centro Histórico de Alcáçovas”
prende-se com a expetativa de vir a obter financiamento para esta obra através do PAMUS – Plano
de Ação de Mobilidade Urbana Sustentável.
O senhor Presidente da Câmara disse ainda que no âmbito do acesso aos financiamentos do
novo Quadro Comunitário de Apoio, a informação flui a pouco e pouco e só se sabe aquilo que é
elegível, com mais pormenor, quando os Avisos são publicados. Daí a necessidade de introduzir
agora estes dois projetos cujas candidaturas serão efetuadas, em princípio, até ao final do corrente
mês de julho.
O membro António Inácio Torrinha Lopes, Presidente da Junta de Freguesia de Aguiar, disse
estar bastante satisfeito “ao ver surgir obras”, mantendo contudo a expetativa de que no mais curto
espaço de tempo possível se possa estar a discutir o Pavilhão de Aguiar.
O senhor Presidente da Câmara disse que tal como tem vindo a ser referido, foi identificado
como prioritário para a Freguesia de Aguiar o Centro Social. Referiu ainda que atualmente os
projetos requerem o mapeamento e que quem o elabora é a Segurança Social. Esta exigência é nova
no Quadro Comunitário Alentejo 2020 e o senhor Presidente da Câmara informou já ter tido uma
reunião com o chefe de Gabinete do Sr. Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social que
deu conta da complexidade dos processos de mapeamento. O senhor Presidente da Câmara
acrescentou que se o mapeamento for aprovado, a obra em Aguiar terá inicio.
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Votada a primeira proposta de Revisão ao Plano Plurianual de Investimentos, foi a mesma
aprovada por unanimidade.
O senhor presidente da Assembleia declarou aberto o período destinado ao público, não se
tendo verificado qualquer intervenção.
A minuta relativa a esta ata foi aprovada por unanimidade, tendo o senhor Presidente da
Assembleia declarado encerrada a sessão às vinte e duas horas.

Aprovada a 29 de setembro de 2016.

O Presidente da Assembleia,

__________________________________________
O Primeiro Secretário,

__________________________________________
O Segundo Secretário,

__________________________________________
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