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ABERTURA 
 

Aos trinta e um dias do mês de maio do ano dois mil e dezanove, neste concelho de 
Vila Nova de Cerveira, na sede da Junta de Freguesia de Sopo, reuniu a Câmara Municipal de 
Vila Nova de Cerveira sob a Presidência do Senhor João Fernando Brito Nogueira, 
Presidente da Câmara Municipal, com a presença dos Vereadores Senhores Vitor Manuel 
Inácio Costa, Nuno André Costa Martins Silva e Cristina Isabel da Silva Cancela 
Gomes. Secretariou a reunião Vítor Manuel Passos Pereira, Chefe da Divisão de 
Administração Geral. E, tendo tomado os lugares que lhes estavam destinados, o Senhor 
Presidente da Câmara Municipal declarou aberta a reunião pelas 17.00 horas. 
 Faltou a Vereadora senhora Maria Aurora Amorim Viães, justificando-se a sua 
falta. 

 
 
 

 

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 
 
 

(AO - 01) AGRADECIMEMTO AO EXECUTIVO DA FREGUESIA DE SOPO 
 

O Presidente da Câmara Municipal começou por agradecer ao Sr. Presidente da 
Junta da Freguesa de Sopo por receber o executivo, visto que vem sendo uma prática 
habitual deste mandato, de fazermos bimensalmente uma reunião aberta ao público nas 
freguesias. 

O Presidente da Câmara Municipal deu os parabéns ao senhor Presidente da Junta 
de Freguesia de Sopo, pois, embora não seja a primeira vez, hoje temos público a assistir. 
Em algumas freguesias não temos tido praticamente ninguém, mas hoje felizmente estão 
aqui vocês, que muito nos apraz registar. O nosso muito obrigado pela vossa comparência. 

O Presidente da Câmara Municipal informou os presentes que na parte final temos 
um período que, eventualmente, e se assim o entenderem, podem colocar algumas questões 
ao executivo, alguma reflexão ou alguma questão que poderá ter resposta no imediato 
mediante o âmbito da questão a ser colocada e do conhecimento imediato dela. 

Mesmo que não tenha resposta imediata, depois será oportunamente respondida 
como é obvio. 

Também o executivo da freguesia também terá oportunidade de fazer uma 
intervenção e colocar questões ou fazer esclarecimentos relativamente à envolvente do 
trabalho da freguesia. 

Mais uma vez o nosso muito obrigado ao Senhor Presidente da Junta de Freguesia 
de Sopo e ao seu executivo e a todos os residentes de Sopo. 
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(AO - 02) VOTO DE LOUVOR AO CLUBE DESPORTIVO DE CERVEIRA 
 
O Presidente da Câmara Municipal propôs ao executivo exararem em ata um voto 

de louvor ao Clube Desportivo de Cerveira pela brilhante conquista do título de campeão 
regional da primeira divisão e com a consequente possibilidade de subida ao escalão 
seguinte que é o Campeonato de Portugal. 

Acrescentou o senhor Presidente da Câmara Municipal que, se não todos, a maioria 
dos cerveirenses regista com satisfação esse feito porque dá sempre visibilidade a Cerveira, 
e leva o nome de Cerveira longe. Também é evidente que para o clube trás mais 
responsabilidade e mais encargos, mas isso não nos inibe de deixar aqui registada a nossa 
satisfação e transmitir este voto à direção. 

Pode também eventualmente haver outros feitos nesta época do Clube Desportivo de 
Cerveira, pois vai disputar no domingo a final da taça. 
 
 
 
 
 

(AO - 03) LIMPEZA DA FEIRA 
 

O Vereador senhor Nuno Silva questionou o executivo se já tinham tomado alguma 
decisão relativamente à limpeza da feira. Referiu ainda que os próprios Cerveirenses estão 
indignados com esta situação e que, na sua opinião, era bom fazer um comunicado. 

O Presidente da Câmara Municipal informou que o Vereador senhor Vitor Costa 
está a tratar desse assunto. 

O Vereador senhor Vítor Costa informou que já tem o comunicado pronto, e que, 
não nesta próxima feira, mas na próxima feira irá pessoalmente entregar a cada feirante 
um prospeto com as fotografias que tiramos da feira, e também com as consequências que 
podem ter caso não deixem o recinta da feira limpo. 

O Presidente da Câmara Municipal referiu que se vai fazer mais uma sensibilização 
para ver se resulta. 

O Vereador senhor Vítor Costa respondeu que se não resultar esta sensibilização, o 
que vai ser transmitido é que na semana seguinte passam a ser aplicadas as multas e que 
por último poderão perder o próprio lugar. 

O Vereador senhor Nuno Silva concordou com as medidas a tomar pelo executivo. 
A Vereadora senhora Cristina Cancela referiu ainda que este problema do lixo se 

dispersar pela Vila não acontece quando não está vento, mas quando está é um problema e 
que em nada dignifica a imagem de Cerveira. 

O Presidente da Câmara Municipal concordou referindo ainda que quando não há 
vento e porque o lixo está concentrado se limpa bem, mas quando há vento e especialmente 
nortada é um desastre. 
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ORDEM DO DIA 
 

Presente a ordem de trabalhos, foram acerca dos assuntos dela constantes 
tomadas as seguintes deliberações: 
 

ORGÃO EXECUTIVO 
 
 

(01) APROVAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO DE 10 DE MAIO DE 2019 
 

 Para cumprimento do disposto no número 2 do artigo 57.º, anexo I, da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, foi presente a ata da reunião de 10 de maio de 2019, sendo 
que, como habitualmente, a proposta de ata foi antecipada e atempadamente remetida a 
todos os senhores Vereadores para eventuais correções ou sugestões para melhoria do 
conteúdo da mesma. Uma vez que, no órgão executivo ou junto do secretário da reunião 
de Câmara, não foi presente qualquer observação a esta, o Presidente da Câmara 
Municipal questionou os senhores Vereadores presentes se tinham alguma questão a 
levantar sobre a mesma. Posto isto, e tendo as respostas sido no sentido de nada haver a 
objetar, o Presidente da Câmara Municipal colocou a mesma a votação. 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a citada ata. 
 
 
 

(02) ALTERAÇÃO DA DATA E HORA DA REUNIÃO DE CÂMARA AGENDADA 
PARA O DIA 28 DE JUNHO 

 
 Pelo senhor Presidente da Câmara Municipal foi proposto alterar o dia e hora da 
próxima reunião de Câmara com data agendada para dia 28 de junho. 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, agendar a referida reunião para as 
17 horas do dia 27 de junho. 
 
 
 

(03) PROTOCOLO DE EXECUÇÃO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA 
DE APOIO À REDUÇÃO TARIFÁRIA - TRANSPORTES 

 

Foi presente uma minuta de protocolo de execução para implementação do 
programa de apoio á redução tarifária, no âmbito dos transportes. 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a minuta do protocolo  de 
execução para implementação do programa de apoio à redução tarifária. O presidente da 
Câmara Municipal informou que a verba para Cerveira será quase residual, cerca de € 
12.000,00 (doze mil euros), pelo que, como a Câmara Municipal já tem o transporte escolar 
gratuito, será destinado á população em geral a gratuitidade dos Transportes. 

O Vereador senhor Nuno Silva referiu que se devia reforçar o transporte público 
pelas freguesias, de forma a abranger toda a população, nem que fosse dois dias por semana. 

O Vereador senhor Vitor Costa informou que teve uma reunião com a empresa que 
detém o serviço de transporte público em Cerveira e que, fazer carreiras novas não é 
minimamente rentável, sendo que por isso não iriam aumentar a oferta. 

Mais se deliberou, conferir os poderes necessários ao senhor Presidente da Câmara 
Municipal para assinar a versão final deste protocolo. 
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(04) PROPOSTA DE APOIO À ETAP DE VILA NOVA DE CERVEIRA E GRUPO DE 
ALUNOS QUE INTEGRAM PROJETO CURRICULAR INTEGRADO (PCI) PARA A 

ORGANIZAÇÃO DO “VILAFESTE” 

 
 Pela Vereadora senhora Aurora Viães foi presente uma proposta para atribuição 
de apoio à ETAP e do seu grupo de alunos que integram o Projeto Curricular Integrado 
(PCI) para a organização do ”VilaFest”. Propõe-se ainda a isenção de várias taxas 
municipais. 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir o apoio logístico referido 
na proposta, nos termos do artigo 33.º, n.º 1, alínea u), anexo I, da Lei 75/2013, de 12.09, e 
suas alterações sucessivas. 

 

 
 
 
 

(05) PROPOSTA DE APOIO AO OBSERVATÓRIO ASTRONÓMICO DA 
FACULDADE DE CIÊNCIAS DA UNIVERSIDADE DO PORTO – “ESCOLA DE 

VERÃO ESA/JRC INTERNATIONAL SUMMER SCHOOL ON GNSS 2019” 
 

 Pela Vereadora senhora Aurora Viães foi presente uma proposta para atribuição 
de apoio logístico ao Observatório Astronómico da Faculdade de Ciências da 
Universidade do Porto para “Escola De Verão ESA/JRC International Summer School 
On Gnss 2019”. Propõe-se ainda a isenção das taxas para visita guiada ao Aquamuseu 
do Rio Minho. 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir o apoio logístico referido 
na proposta, nos termos do artigo 33.º, n.º 1, alínea u), anexo I, da Lei 75/2013, de 12.09, e 
suas alterações sucessivas. 
 
 

 
 

(06) PROPOSTA PARA ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA 
PARA OUTROS INVESTIMENTOS À ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA 

DE BOMBOS DE S. TIAGO 
 

 Pela Comissão de Apreciação de Pedidos de Apoio foi presente uma proposta 
para atribuição de comparticipação financeira para outros Investimentos à Associação 
Cultural e Recreativa de Bombos de S. Tiago, no montante de € 2.000,00 (dois mil 
euros). 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir o apoio proposto de € 
2.000,00 (dois mil euros), pela  Comissão de Apreciação de Pedidos de Apoio, nos termos do 
artigo 33.º, n.º 1, alínea u), anexo I, da Lei 75/2013, de 12.09, e suas alterações sucessivas. 
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(07) PROPOSTA PARA ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DE 

ATIVIDADES DE CARÁTER PONTUAL À ASSOCIAÇÃO ACADEMIA DE 
MÚSICA FERNANDES FÃO – “30.º ANIVERSÁRIO DA ACADEMIA DE MÚSICA 

FERNANDES FÃO” 
 

 Pela Comissão de Apreciação de Pedidos de Apoio foi presente uma proposta 
para atribuição de comparticipação financeira de atividades de caráter pontual à 
Associação Academia De Música Fernandes Fão, para o 30.º Aniversário da Academia 
De Música Fernandes Fão, no montante de € 350,00 (trezentos e cinquenta euros). 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir o apoio proposto de € 
350,00 (trezentos e cinquenta euros), pela  Comissão de Apreciação de Pedidos de Apoio, nos 
termos do artigo 33.º, n.º 1, alínea u), anexo I, da Lei 75/2013, de 12.09, e suas alterações 
sucessivas. 
 

 
 

(08) PROPOSTA PARA ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DE 
ATIVIDADES DE CARÁTER PONTUAL À UNISENIOR – UNIVERSIDADE 

SÉNIOR DE VILA NOVA DE CERVEIRA PARA O DESENVOLVIMENTO DA 
INICIATIVA – “III ENCONTRO DE TUNAS E COROS SÉNIORES DE VILA NOVA 

DE CERVEIRA” 
 

 Pela Comissão de Apreciação de Pedidos de Apoio foi presente uma proposta 
para atribuição de comparticipação financeira de atividades de caráter pontual à 
UNISENIOR – Universidade Sénior de Vila Nova de Cerveira para o Desenvolvimento 
Da Iniciativa, para o “III Encontro de Tunas e Coros Séniores de Vila Nova de 
Cerveira”, no montante de € 2.670,00 (dois mil seiscentos e setenta euros). 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir o apoio proposto de € 
2.670,00 (dois mil seiscentos e setenta euros), pela  Comissão de Apreciação de Pedidos de 
Apoio, nos termos do artigo 33.º, n.º 1, alínea u), anexo I, da Lei 75/2013, de 12.09, e suas 
alterações sucessivas. 
 
 
 

(09) PROPOSTA PARA ATRIBUIÇÃO DE COMPARTICIPAÇÃO FINANCEIRA 
PARA OBRAS OU OUTROS INVESTIMENTOS A DESENVOLVER PELA SANTA 

CASA DA MISERICÓRDIA 
 

 Pela Comissão de Apreciação de Pedidos de Apoio foi presente uma proposta 
para atribuição de comparticipação financeira Para Obras Ou Outros Investimentos a 
desenvolver pela Santa Casa da Misericórdia, no montante de € 7.250,00 (sete mil 
duzentos e cinquenta euros). 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir o apoio proposto de € 
7.250,00 (sete mil duzentos e cinquenta euros), pela  Comissão de Apreciação de Pedidos de 
Apoio, nos termos do artigo 33.º, n.º 1, alínea u), anexo I, da Lei 75/2013, de 12.09, e suas 
alterações sucessivas. 
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JUNTAS DE FREGUESIA 

 
(10) FREGUESIA DE LOIVO – TOPONÍMIA – ALTERAÇÕES 

 
 Foi presente um ofício da Freguesia de Loivo, registado nesta Câmara Municipal, 
sob o n.º 5229/19, no qual comunicam que fizeram algumas alterações a denominações e 
retificaram “inícios e fins “ de ruas. 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar as alterações à toponímia 
de Loivo, nos termos do artigo 33.º, n.º 1, alínea ss), anexo I, da Lei 75/2013, de 12.09, e suas 
alterações sucessivas. 

Mais deliberou remeter a presente deliberação aos serviços da DAG para que estes 
comuniquem às entidades competentes. 

 
 
 
 

 

FUNDAÇÕES E ASSOCIAÇÕES CULTURAIS, DESPORTIVAS E HUMANITÁRIAS 

 
(11) ASSOCIAÇÃO CULTURAL CONVENTO DE S. PAIO – RELATÓRIO DE 

ATIVIDADES (JANEIRO – MARÇO 2019) 
 

Foi presente uma carta da Associação Cultural Convento S. Paio, registada nesta 
Câmara Municipal sob o n.º 3597/19, na qual apresentam para conhecimento o relatório 
referente ao trimestre janeiro/março 2019. 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 
 
 
 
 

(12) CLUBE DE CAÇA E PESCA DE VILA NOVA DE CERVEIRA -  PEDIDO DE 
APOIO 

 
 Foi presente uma carta da Clube de Caça e Pesca de Vila Nova de Cerveira, 
registada nesta Câmara Municipal sob o n.º 4733/19, no qual solicitam um apoio 
financeiro e apoio logístico para um evento que vão realizar na freguesia de Covas 
designada por “inter-Clubes de Entre Douro e Minho – 1.º Circuito de Santo Huberto”. 

A Câmara Municipal, deliberou, por unanimidade, atribuir o apoio logístico 
solicitado e financeiro até € 250,00 (duzentos e cinquenta euros), nos termos do artigo 33.º, 
n.º 1, alínea u), anexo I, da Lei 75/2013, de 12.09, e suas alterações sucessivas. 
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EXPEDIENTE E ASSUNTOS DIVERSOS 

 
(13) ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE KARATÉ DO SHOTOKAI – PEDIDO DE 

APOIO 
 

Foi presente uma carta da Associação Portuguesa de Karaté Do Shotokai, 
registada nesta Câmara Municipal sob o n.º 4645/19, na qual solicitam a 
disponibilização do pavilhão para o dia 07 de junho, bem como a impressão de cartazes. 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir o apoio logostico 
solicitado, nos termos do artigo 33.º, n.º 1, alínea u), anexo I, da Lei 75/2013, de 12.09, e 
suas alterações sucessivas. 

 
 
 
 
 

(14) ASSOCIAÇÃO BASQUETEBOL DE VIANA DO CASTELO – 
ENCERRAMENTO DA XVIII TOURNÉ DISTRITAL DE MINIBASQUETE – 

PEDIDO DE APOIO 
 

Foi presente uma carta da Associação Basquetebol de Viana do Castelo, registada 
nesta Câmara Municipal sob o n.º 4696/19, na qual solicitam apoio logístico para o 
encerramento da XVIII Tourné Distrital de Minibasquete que se realiza em Vila Nova 
de Cerveira no dia 10 de junho. 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, atribuir o apoio logístico 
solicitado, nos termos do artigo 33.º, n.º 1, alínea u), anexo I, da Lei 75/2013, de 12.09, e 
suas alterações sucessivas. 

 
 
 
 

(15) DESNÍVEL POSITIVO – ADR LUSO GALAICA – TOR DES GEANTS 
 

Foi presente uma carta da Associação Desnível Positivo – ADR Luso Galaica, 
registada nesta Câmara Municipal sob o n.º 3851/19, na qual informam que tem dois 
atletas de Vila Nova de Cerveira que pretendiam participar no trail mais duro 
designado por “Tor Des Geants” e respetiva informação do Chefe da DAG, no qual, 
para apoiar esta iniciativa a Câmara Municipal se propõe adquirir publicidade  
institucional através da promoção do município “Vila das Artes” e respetivo logotipo. 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, apoio para publicidade 
institucional até ao montante máximo de € 500,00 (quinhentos euros), à Associação em 
questão, devendo essa publicidade ser inserida nos dorsais das camisolas dos atletas com a 
designação “Vila das Artes” e também a colocação do logotipo (brasão).  
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(16) VALORMINHO – QUADRO DE PESSOAL 
 

Foi presente uma carta da VALORMINHO, registada nesta Câmara Municipal 
sob o n.º 5033/19, na qual comunicam que enviaram um ofício a Sua Ex.ª o Senhor 
Ministro do Ambiente e da Transição Energética a dar conta de que pela aprovação dos 
custos com pessoal pela ERSAR, a VALORMINHO se vê impossibilitada de contratar 
pessoal e até ter que despedir pessoal, para conseguir cumprir com os as despesas de 
pessoal, não conseguindo assim cumprir integralmente com as obrigações de serviço 
público a que está vinculada, que constam do Contrato de Concessão, pelo que se viram 
obrigados a impugnar tal decisão do ERSAR. 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 
 
 
 
 
(17) ALTERAÇÃO DA DESIGNAÇÃO DO NOME DA ASSOCIAÇÃO DE 

MUNICIPIOS DO ALTO MINHO PROTEÇÃO CIVIL MUNICIPAL 
 

Foi presente uma informação do Adjunto do senhor Presidente da Câmara 
Municipal da qual resulta que por efeitos de realização da escritura da Associação de 
municípios do Alto Minho Proteção Civil Municipal, no que diz respeito ao certificado 
de admissibilidade, foram obrigados a acrescentar ao nome as seguintes siglas 
AMAMinho, passando assim a referida associação a ser designada por AMAMinho -  
Associação de municípios do Alto Minho Proteção Civil Municipal . 

A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade emitir parecer à alteração ao nome 
da Associação e remeter o mesmo à aprovação da assembleia Municipal. 

 
 
 
 

(18) RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA 
 

Foi presente, para conhecimento da Câmara Municipal, o Resumo Diário da 
Tesouraria, relativo ao dia 30 de maio, que acusava os seguintes saldos: --------------------- 

BANCOS SALDO (Em €) 

CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS – Conta 1359-130 1.001.138,04 

CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS – Conta 1819-430 290.665,26 

CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS – Conta 14085230 541.345,03 

CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS – Conta 14233230 314.107,12 

CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS – Conta 14892630 66.945,24 

CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS – Conta 16560930 208.128,08 

SANTANDER TOTTA – Conta 35404061/001 9.456,85 

CAIXA CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO –Conta 40023596179 334.203,50 

CAIXA CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO –Conta 40259078937 42.857,73 

B.C.P.– VILA NOVA CERVEIRA – Conta 049885369 136.178,91 

BCP – VILA NOVA DE CERVEIRA – Conta 45255167253 197.521,37 

BCP – VILA NOVA DE CERVEIRA – Conta 45255168805 2.612,83 

EM COFRE 3.950,33 

TOTAL DE DISPONIBILIDADES 3.153.470,29 

TRÊS MILHÕES CENTO E CINQUENTA E TRÊSTRO MIL, QUATROCENTOS E SETENTA EUROS E VINTE E 
NOVE CÊNTIMOS ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Câmara Municipal tomou conhecimento. 
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(19) APROVAÇÃO DA ATA EM MINUTA 
 

Nos termos do número 4 do Artigo 57.º, anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, aprovar a ata desta 
reunião, em minuta, para surtir efeitos imediatos, a qual vai ser assinada pelo Senhor 
Presidente da Câmara Municipal e pelo Secretário desta reunião. 
 
 
 

(20) PERÍODO DE INTERVENÇÃO ABERTO AO PÚBLICO 
 

 Encerrada a ordem de trabalhos, a Câmara Municipal fixou um período de 
intervenção aberto ao público, tendo havido a intervenção do Presidente da Junta de 
Freguesia de Sopo: 
 

O Presidente da Junta de Freguesia de Sopo agradeceu a oportunidade que de 
poder intervir e referiu que, ao ouvir o debate da Câmara Municipal em torno das 
acessibilidades, meios de transporte do interior para o centro da vila, e vice versa, o que lhe 
chama mais a atenção é o mau estado em que se encontra a Municipal 516. 

Referiu que o executivo para fazer esta reunião na freguesia de Sopo fizeram o 
trajeto da EM 516, e que com certeza verificaram o mau estado da mesma, sendo esta uma 
situação recorrente há alguns anos, pois o sistema de reparação da EM 516, a seu ver, não 
é o mais adequado, porque hoje tapa-se os buracos e passado dois ou três dias continua 
tudo como estava no início. 

Na sua opinião a Câmara Municipal deveria enveredar por outro tipo de reparação. 
O segundo ponto que gostaria de chamar a atenção da Câmara Municipal é o do 

tratamento do lixo, ou seja, aquele que tem a ver com o lixo que é recolhido nos ecopontos. 
Isto porque já é um problema que também se vem arrastando há algum tempo. Informou 
que a Junta de Freguesia tem feito reclamações junto da entidade que procede à recolha, 
pois eles chegam a Sopo, vindo de Covas, e na recolha dos ecopontos deixam as bermas de 
estrada cheias de plástico e vidro, tanto de um lado como do outro da rua, não há o mínimo 
cuidado. Mais informou que quando vão para Gondarém ou para Loivo é exatamente a 
mesma coisa.  

O Vereador senhor Vítor Costa informou que a empresa já foi alertada.  
O Presidente da Câmara Municipal referiu que ficaria em ata que se iria fazer essa 

recomendação à Valorminho, pois são eles que fazem o levantamento dos ecopontos e o 
respetivo tratamento.  

O Vereador senhor Nuno Silva referiu que a Câmara Municipal tem competência 
para limpar e passar a conta, entre aspas à empresa. 

O Presidente da Junta de Freguesia de Sopo questionou o executivo sobre o 
saneamento, pois informou que já tem algumas obras, mas queria saber quando é que o 
grosso da obra avançará? 

O Presidente da Câmara Municipal agradeceu a intervenção do Presidente da Junta 
de Freguesia de Sopo e respondeu que este já era um dos assuntos que tinha para dizer 
antes da ordem do dia, e que se esqueceu, mas já tinha anotado para dizer agora. Esta 
semana recebemos a comunicação do Tribunal de Contas de que está visado o contrato de 
constituição da empresa Águas do Alto Minho, e por arrastamento, todo o processo das 
empreitadas que estavam previstas no âmbito da água e saneamento irão ter agora um 
desenvolvimento rápido. Não posso dar datas, mas mal estejam aprovadas as candidaturas, 
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da parte da Câmara Municipal serão logo desencadeados os procedimentos necessários. 
Este ainda não está aprovado embora já tenhamos alguns aprovados, designadamente os 
que foram na primeira fase, porque não estavam pendentes da constituição da empresa. 

Como sabem, havia dois momentos de candidaturas para água e para saneamento. 
Um primeiro que nós, por razões que agora não interessa aprofundar, fizemos e não nos foi 
aprovada, e numa segunda fase, foi-nos aprovado uma grande candidatura em que já 
estamos a fazer as obras para as áreas de Cornes, Campos, Reboreda e Nogueira. 

Agora temos uma outra fase, na qual está incluído o saneamento de Loivo e uma 
pequena parte de Sopo, a água em Covas e água para o abastecimento daquilo que nós 
chamamos a zona mais alta do concelho, que é Sapardos, Gondar, Candemil e Mentrestido. 

Esperamos que a todo o momento possa ser aprovada, e com esta aprovação do 
Tribunal de Contas não deve demorar o desenvolvimento dos processos de empreitadas. 
Esperamos que até ao final do ano, tenhamos os procedimentos em andamento. 

Relativamente à estrada, é um processo mais complicado. Temos andado a gerir o 
dossier das vias. Como sabem, há 8 anos a esta parte, a viação rural não é financiada por 
fundos comunitários, deixou de ser financiado a todos os municípios, o que causa muito 
transtorno. E toda a obra que se faça em estradas municipais tem de ser suportada na 
totalidade pelo orçamento municipal. 

O Vereador senhor Nuno Silva questionou se no caso de incorporar isto numa 
determinada obra, se poderá fazer? Os programas que estamos a realizar de reabilitação 
urbana, não darão para arranjar a viação rural? 

O Vereador senhor Vítor Costa respondeu que não, pois não se encaixam.  
O Vereador senhor Nuno Silva referiu então que a mensagem que está a transmitir 

é que toda a viação rural não é financiada. 
O Presidente da Câmara Municipal respondeu que de facto era assim, esta não é de 

todo financiada. 
O Vereador senhor Nuno Silva voltou a insistir, mas se nessa obra colocarmos lá a 

beneficiação dessa estrada dessa zona, é nesse projeto. 
O Presidente da Câmara Municipal perguntou se for no perímetro da ARU’ 
O Vereador senhor Vítor Costa respondeu que não é só na viação rural. 
O Presidente da Câmara Municipal afirmou que as ARU são as áreas urbanas. 
O Vereador senhor Nuno Silva respondeu que sim, isso é nas ARU. Mas depois há 

outros projetos, no sentido em que não temos financiamento direto para dizer: vamos 
financiar essa estrada. Se na obra que vamos fazer, tem um acesso? Se assim não for esta 
gente que está aqui atrás de mim vai dizer assim, em Cerveira não vão ajeitar as estradas 
todas. 

O Presidente da Câmara Municipal referiu que ia complementar a sua informação, 
dando como exemplo o facto de nas estradas em que vai haver uma intervenção para 
executar a colocação de saneamento ou de água, é evidente que complementarmente à obra 
de saneamento e de água se faz a intervenção na via, ou então nas áreas urbanas de 
intervenção da ARU, como já estamos a fazer, em frente ao Minipreço, como se fez em 
frente à escola, e na D. Dinis, etc. 

O Vereador senhor Nuno Silva respondeu que em frente à escola, inclusive 
apanhou a estrada e que aquela reparação foi financiada. 

O Presidente da Câmara Municipal referiu que neste troço em concreto não está 
prevista nenhuma beneficiação, nem sequer das Águas do Norte, que vão contruir um 
grande reservatório de água em Mangoeiro para o qual já adquiriram o terreno, por cima 
do antigo campo de futebol.  
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Temos que ter em conta que dentro da nossa capacidade de investimento, quando 
temos uma obra financiada, a Comunidade Europeia, o Estado Português, genericamente, 
na maioria dos casos o financiamento era de cerca de 85%, sendo que atualmente as de 
saneamento passaram para 63%. As ARU ainda são, nessa ordem, na ordem dos 85%. 
Quer dizer que a Câmara Municipal, numa obra de um milhão de euros terá de pôr cerca 
de 150 mil euros, mas tem que os ter. 

Nós temos essa capacidade, mas sei que muitas câmaras municipais, embora 
aprovando os seus projetos, não tem essa capacidade financeira, ou seja, não tem a restante 
componente própria para poder fazer a obra. 

O que é que nós vamos fazendo? Vamos gerindo esta disponibilidade que temos, 
para poder aportar a parte não financiada para fazer obras, financiadas diversas no ano. 
Neste caso o que nós estamos aqui a tentar gerir no sentido de poupar nesta fase inicial 
para ver se, até ao final do ano, deixarmos uma verba de 200 a 300 mil euros para 
beneficiação de uma parte da estrada, pois, pretendemos fazer esta reparação/beneficiação 
por partes, pois sabemos que não temos financiamento para tal. 

O Vereador senhor Vítor Costa informou que a reparação/beneficiação da EM 516 
custará aos cofres municipais cerca de 600 mil euros. 

O Presidente da Câmara Municipal informou que neste momento não temos 600 mil 
euros para fazer a estrada toda, pois se gastássemos 600 mil euros de uma vez só - não é 
gastar, é investir, como é óbvio -, se investíssemos 600 mil euros só nesta estrada, tínhamos 
que deixar de fazer algumas das obras que são financiadas e teríamos outras dificuldades 
financeiras. Não quer dizer que não conseguíssemos, mas tínhamos que reforçar os 
empréstimos. 

Estamos a tentar gerir isto de forma a não aumentar a dívida da câmara, manter a 
dívida da câmara num patamar que seja suportável a quem está a gerir atualmente, mas 
também quem possa vir a seguir não encontrar tudo hipotecado. Vamos gerindo nesse 
sentido, vamos este ano fazer a parte mais degradada da estrada, e não é com remendos 
como é óbvio, será fazer uma beneficiação da estrada dentro da disponibilidade que temos, 
200, 300 mil euros. Não são valores exatos, é apenas uma estimativa.  

Estamos neste momento a preparar todos os procedimentos de obras que este ano 
queremos concretizar. Estão a ficar prontos. Portanto, às vezes temos uma perspetiva de 
orçamento e depois a obra ou é mais barata ou mais cara. E nos últimos anos, as obras que 
tínhamos previsto, por exemplo, com um orçamento de 100 mil euros, faziam-se por 85 ou 
90 mil euros, hoje a situação começa a ficar diferente. Os preços têm subido 
substancialmente nos últimos meses. 

Portanto, dentro deste princípio de cautela, e de estarmos avisados para não termos 
surpresas, depois de lançados todos os procedimentos, vamos ver qual a verba que temos 
disponível e vamos fazer a intervenção nesta estrada até onde tivermos verba disponível, 
com a perspetiva de que no ano seguinte faremos mais um pouco e assim sucessivamente. 

Dirão vocês, queremos que façam tudo de uma vez, mas a nossa opção não é esta. 
Enquanto estivermos a gerir, a nossa opção é ir fazendo, podem acusar-nos de falta de 
ambição, que podíamos fazer empréstimos, etc. Poder podíamos, mas não queremos. Não 
quer dizer que não se possa recorrer a empréstimos pontuais. Vamos provavelmente 
recorrer a um empréstimo para limpezas florestais, pois há uma linha de crédito 
interessante. Mas dentro deste equilíbrio de não onerar demasiado as finanças municipais. 
Queremos que a dívida se mantenha no nível que temos neste momento. A Câmara 
Municipal tem vindo a reduzir a dívida, ao longo dos últimos anos, e podemos dizer que 
atualmente está a um nível aceitável. Podemos dizer que o nível de endividamento da 
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Câmara a longo prazo, ou seja, débitos a bancos, andava no final deste ano nos 4 milhões 
de euros. 

E, portanto, a nossa intenção é não sair muito disto. É evidente que se houver uma 
catástrofe temos que recorrer a um endividamento, mas isso são situações não previstas. 
Dentro das situações previstas, é esta a nossa forma de gerir, tem sido até agora, e é a que 
vamos manter. Há quem possa discordar e nós entendemos que tem as suas razões, no 
entanto tem sido esta nossa linha. Vamos fazer obra, mas dentro deste princípio. Sempre. 

O Vereador senhor Vítor Costa referiu que o objetivo é fazer a primeira fase até à 
antiga discoteca de Loivo, a Indústria, e depois a seguir até Pardelhas. 

O Vereador senhor Nuno Silva referiu que isso já é metade, já não é mau. Daqui a 
dois anos outra metade. 

O Presidente da Câmara Municipal perguntou a todos os presentes se queriam fazer 
mais alguma intervenção, pois teria muito gosto em responder. Estamos numa reunião 
formal da Câmara Municipal, mas num ambiente informal, por isso estejam à vontade.  

Não tendo havido mais intervenções, O Presidente da Câmara Municipal agradeceu 
a hospitalidade do Senhor Presidente da Junta de Freguesia e a todos os que aqui vieram. 
É muito bom ter pessoas a assistir. Como sabem nós fazemos duas reuniões de Câmara 
Municipal por mês, uma mais de caráter privado entre os vereadores e uma outra aberta ao 
publico em que todas as pessoas podem assistir. E também temos as reuniões da Assembleia 
Municipal que são sempre públicas. Muito obrigada pelas vossas presenças e até uma outra 
oportunidade. 
 
 
 

ENCERRAMENTO 
 

E, nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a 
reunião pelas 19.00 horas, da qual, para constar, se lavrou a presente ata. 

 
 

 
___________________________________________________ 
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