Informação da Atividade do Executivo
Municipal
Período entre 14 de dezembro de 2018 a 22
de fevereiro de 2019

Para os efeitos previstos na Lei nº 75/2013 do 12 de setembro, e no seu artigo 25, nº 2
alínea C, tenho a honra de submeter à aprovação da Excelentíssima Assembleia
Municipal de Vila Nova de Cerveira a presente informação da Atividade do Executivo
Municipal ao longo dos últimos três meses, a contar da sessão ordinária de dezembro
até à presente data (14 de dezembro de 2018 a 22 de fevereiro de 2019).

√ Área Administrativa e Financeira:
Município
distinguido
pela
Excelência Energético-Ambiental
no Alto Minho
O Presidente da Câmara Municipal
de Vila Nova de Cerveira, Fernando
Nogueira, recebeu, a 17 de
dezembro, em Ponte de Lima, o
galardão do 1º lugar na categoria
‘Eficiência Energética e Renováveis
no setor público’, ex-aequo com o Município de Ponte da Barca, no âmbito da edição
2016 do Prémio “Excelência Energético-Ambiental no Alto Minho”. Vila Nova de Cerveira
apresentou candidatura à primeira, com a empreitada de valorização da iluminação
pública através da tecnologia LED no Terreiro.

OPT 2019: Populações de Cerveira
e Tomiño elegem atividades
comuns para crianças
A realização de dois programas
infantis comuns, que promovam
uma maior aproximação entre as
crianças dos dois concelhos
vizinhos, venceu a edição 2019 do
Orçamento
Participativo
Transfronteiriço Cerveira-Tomiño. Os projetos “Atividades Artísticas e Ambientais para
a População Infantil” e “Atividades Lúdico-Educativas para umas Férias Ativas e
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Criativas” arrecadaram a maioria dos 800 votos contabilizados. 3ª edição do OPT ficou
marcada por uma maior mobilização de entidades parceiras.

Autarquia aceita descentralização
de competências em três áreas
Vila Nova de Cerveira deu luz verde
à transferência de competências
para o órgão municipal nos domínios
das estruturas de atendimento ao
cidadão, da gestão do património
imobiliário público sem utilização e
da gestão das praias marítimas,
fluviais e lacustres. No âmbito da CIM Alto Minho, na qual se insere o Município
cerveirense, foi consensualmente aceite a descentralização nas áreas da promoção
turística e de projetos financiados por fundos comunitários.

Ambulância para Bombeiros e
carrinha para apoio social vencem
OP Geral 2018
“+ Socorro” – Aquisição de uma nova
ambulância para os Bombeiros
Voluntários e “Associações em
Movimento” – Aquisição de carrinha
de apoio às organizações de âmbito
social das freguesias norte do
concelho são os dois projetos vencedores da edição 2018 do Orçamento Participativo
(OP) Geral de Vila Nova de Cerveira.
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Lançado Concurso REVIVE para
concessão do Castelo de Cerveira
O Ministro Adjunto e da Economia,
Pedro Siza Vieira, esteve, a 18 de
janeiro, em Vila Nova de Cerveira,
para presidir ao ato de formalização
do Programa REVIVE para o Castelo
de Cerveira. O concurso público para
a concessão deste imóvel entrou em
vigor no imediato, com a apresentação de propostas por parte de investidores
interessados a decorrer até 5 de junho.

Autarquia apoia política
juventude além-fronteiras

de

Dois
jovens
cerveirenses
participaram
no
encontro
internacional do projeto ALLEYS - All
European Youths for Solidarity,
financiado pelo Programa Europa
para Cidadãos da União Europeia,
que decorreu entre 16 e 19 de
janeiro, em Bomarzo (Itália). Apresentação de projetos desenvolvidos no Agrupamento
de Escolas de Vila Nova de Cerveira foi uma das mais bem acolhidas entre as sete
delegações presentes. Trata-se do 6º projeto no âmbito do Europeísmo, no qual a
Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira é parceiro ativo através do envolvimento da
juventude.
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Município investe cerca de 400 mil
euros na requalificação da Rua 15
de Maio e envolvente
Para fazer face ao avançado grau de
deterioração e desorganização do
espaço público envolvente ao
Bairro da Calçada, à Urbanização de
Cerveira e ao Centro Escolar de
Cerveira, a Câmara Municipal de
Vila Nova de Cerveira vai avançar, em abril, com uma alargada empreitada de
requalificação. O projeto, que foi apresentado publicamente, no Auditório da Biblioteca
Municipal, tem um investimento total de 382 mil euros, comparticipado em 265 mil
euros pelo FEDER.

Eurocidade
Cerveira-Tomiño
amplia
e
melhora
gestão
partilhada de serviços em 2019
Dinâmico e ambicioso, assim se
apresenta o Plano de Atividades da
Eurocidade Cerveira-Tomiño para
2019, aprovado pelo Comité de
Gestão Estratégica. Além de dar
continuidade a algumas açõeschave e consolidar eventos, os dois concelhos vizinhos pretendem lançar o “Cartão
Eurocidade”, assim como implementar uma plataforma tecnológica para gestão de
serviços públicos partilhados. Objetivo é agilizar rotinas diárias comuns às populações.
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Município
convidado
para
integrar mais um projeto
europeu, a WIVAS
Entre 25 e 26 de janeiro, o
Município de Vila Nova de
Cerveira esteve representado
pelo seu autarca no Meeting
Internacional de Onga, Hungria,
no âmbito do projeto WIVAS Working
for
Innovative
Volunteering And Solidarity. No total, 14 delegações europeias participaram num
debate de cariz económico e sociocultural, consubstanciado na partilha e intercâmbio,
com a realidade do concelho cerveirense a suscitar muito interesse entre os presentes.

Eurocidade
Cerveira-Tomiño
retoma programa “Desporto
para Todos”
A Eurocidade Cerveira-Tomiño
reiniciou, em fevereiro as
atividades
do
programa
“Desporto para Todos”, um
programa
de
atividades
desportivas
gratuitas
desenvolvidas em equipamentos
dos dois concellos. Trata-se da ‘Piscina em Família’, atividades para pessoas com mais
de 55 anos e a prática de diversas modalidades desportivas nas IPSS’s de Cerveira e das
paróquias de Tomiño.
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Autarcas de Cerveira e Tomiño
defendem promoção turística
sem fronteiras
Eliminar o conceito de fronteira
entre o Norte de Portugal e a
Galiza, oferecendo o Território
Rio Minho como um produto
único, é um fator estratégico de
atração turística. Esta foi a
premissa
consensualizada
defendida pelos autarcas de Vila Nova de Cerveira e Tomiño, Fernando Nogueira e
Sandra González, durante a inauguração das jornadas “O Turismo no Contexto
Transfronteiriço Cerveira-Tomiño”, que decorreram, a 31 de janeiro, no Castelo de Vila
Nova de Cerveira.

Freguesias do concelho recebem
‘Operação Floresta Segura 2019’
O Município de Vila Nova de
Cerveira, através da Proteção
Civil Municipal, com o apoio do
Serviço de Proteção da Natureza
e do Ambiente (SEPNA) da GNR,
está a promover, até dia 23 de
fevereiro, a ‘Operação Floresta
Segura 2019’, em todas as
freguesias do concelho. Ações de sensibilização visam alertar os cidadãos para a
importância dos procedimentos preventivos a adotar na prevenção contra incêndios
florestais.
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OP Geral 2018: Bombeiros
Voluntários reforçados com nova
ambulância de socorro
Tendo sido um dos projetos
vencedores da edição 2018 do
Orçamento Participativo Geral de
Vila Nova de Cerveira, a
Associação Humanitária dos
Bombeiros
Voluntários
do
concelho
tem
uma
nova
ambulância totalmente equipada para prestar um serviço pré-hospitalar seguro e de
qualidade.

Vila Nova de Cerveira entre os 20
municípios mais exportadores da
região Norte em 2017
Nos últimos anos, Vila Nova de
Cerveira tem vindo a reforçar a
sua posição na estrutura
exportadora da Região Norte.
Dados da CCDR-N referentes a
2017 indicam que Cerveira é o
16º Município mais exportador
entre os 86 do Norte, assegurando cerca de 2,8% do total das exportações de bens. Entre
as 50 sociedades mais exportadores, quatro estão sedeadas no concelho cerveirense.
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Eurocidade
Cerveira-Tomiño
pretende regime de exceção
para
mobilidade
entre
população escolar
Os autarcas de Vila Nova de
Cerveira e de Tomiño assumiram
publicamente
uma
recomendação elaborada pelas
provedoras transfronteiriças da
Eurocidade, com vista à
eliminação das barreiras à mobilidade transfronteiriça infantojuvenil, sempre com
enquadramento legal integrado nos projetos educativos dos estabelecimentos de
ensino. A Eurocidade Cerveira-Tomiño oferece-se para experiência-piloto nesta área,
que flexibilizaria o intercâmbio entre cerca de 2500 estudantes. Documento será
remetido a cerca de 15 entidades e instituições nacionais e europeias.

Oito propostas a votação no
Orçamento Participativo Jovem
2019
Interessados,
dinâmicos
e
inovadores,
assim
se
apresentaram os jovens à edição
2019
do
Orçamento
Participativo Jovem de Vila Nova
de Cerveira. As oito ideiasprojeto submetidas encontramse em votação, até 22 de fevereiro, na plataforma eletrónica (op.cm-vncerveira.pt) ou
de forma presencial nos Paços do Concelho e Juntas de Freguesia.
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Implementado
serviço
Medicina no Trabalho

de

A Câmara Municipal de Vila Nova
de Cerveira conta, desde 13 de
fevereiro, com o serviço de
Medicina
no
Trabalho
assegurado
pela
empresa
Health4Trab – Higiene, Saúde e
Segurança no Trabalho, numa
melhoria
significativa
das
condições de trabalho, com reflexos também na qualidade de vida dos seus cerca de
250 colaboradores.

Aprovado Plano Municipal de
Defesa da Floresta Contra
Incêndios
Foi enviada, a 13 de fevereiro,
para publicação em Diário da
República a versão final do Plano
Municipal de Defesa da Floresta
Contra Incêndios de Vila Nova de
Cerveira, que vigorará por um
período de 10 anos (2019/2028).
Câmara Municipal já está a executar no terreno as ações previstas no mesmo.
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IV Meeting ‘In Common Sports’
em
Budapeste
reitera
continuidade do projeto
Liderado pelo Município de Vila
Nova de Cerveira, o projeto
europeu ‘In Common Sports’
está cada vez mais enraizado
entre o consórcio de parceiros,
mas
também
junto
de
entidades
externas
que
reconhecem o seu valor enquanto boa prática. O IV Meeting ‘In Common Sports’,
decorrido entre 18 e 20 deste mês, em Budapeste (Hungria), corroborou este objetivo
não só de continuidade, como também de réplica através de outras candidaturas.

1,4 ME para 2ª fase de
requalificação da Escola Básica e
Secundária
Respeitando o mapeamento das
infraestruturas
de
ensino
incluído no Pacto para o
Desenvolvimento e Coesão
Territorial (PDCT) Norte 2020, o
Município de Vila Nova de
Cerveira acaba de ver consignada uma verba superior a 1,4 milhões de euros para a 2ª
fase da requalificação da Escola Básica e Secundária de Vila Nova de Cerveira. Fruto da
intervenção do Ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, esta consignação foi
concretizada, corrigindo uma injustiça plasmada na primeira versão do PDCT Norte
2020, que contemplava apenas 108 mil euros para uma empreitada na ordem dos 2ME.
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√ Área Sociocultural e Desportiva:
Castelo de Cerveira recebe 12
Dj’s para Passagem de Ano
Saudar a chegada do novo ano em
ambiente festivo é já uma
tradição em Vila Nova de
Cerveira. Pelo quinto ano
consecutivo, a Câmara Municipal
ofereceu uma divertida e
glamorosa Passagem de Ano,
quer pelo cartaz apresentado
quer pelo espaço idílico onde se realiza, integrando já o roteiro das melhores festas de
final de ano do Norte do país.

16 grupos deram as boas-vindas
a 2019 a ‘Cantar as Janeiras’
A tradição de cantar as janeiras
continua a ser celebrada com
grande vivacidade em Vila Nova
de Cerveira e, este ano,
assinalou-se já a X edição de um
evento que pretende preservar
as tradições e o património
cultural da região. Dezasseis
grupos aceitaram o desafio lançado pela autarquia para subir ao palco do Cineteatro de
Cerveira, e entoar alegres melodias.
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Teatro e gastronomia cruzam-se
no espetáculo ‘Fogo Lento’
O Cineteatro de Cerveira
recebeu, em janeiro, o mais
recente espetáculo das Comédias
do Minho, ‘Fogo Lento’. Este
projeto nasceu da vontade de
investigar as camadas de história
dos nossos hábitos culinários
quotidianos,
e
cujos
‘ingredientes’ contribuíram para vencer a terceira edição da Bolsa de Criação Isabel
Alves Costa.

Concertos “Sons no Caminho”
nas Igrejas das Paróquias
atravessadas pelo Caminho
Português da Costa
Vila Nova de Cerveira está a
acolher, entre 27 de janeiro e 10
de março, um ciclo de sete
concertos integrados no projeto
“Valorização dos Caminhos de
Santiago – Caminho Português da
Costa”, fruto de uma candidatura ao Norte 2020. De entrada livre, os ‘Sons no Caminho’
acontecem todos os domingos, às 17h00, em sete freguesias, com um programa musical
específico.
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Lampreia do Rio Minho, Um prato
de Excelência
Até meados de abril, 15
restaurantes do concelho de Vila
Nova de Cerveira estão a servir a
lampreia
do
rio
Minho,
confecionada das mais diversas
formas. ADRIMINHO e municípios
assinalam 10 anos de promoção
conjunta de um produto gastronómico secular e de forte atratividade turística para o
Vale do Minho, através da iniciativa ‘Lampreia do rio Minho – Um Prato de Excelência’.

Biblioteca Municipal convida
famílias a assistir à “MESA”
O Projeto Pedagógico das
Comédias do Minho apresentou,
a 2 de fevereiro, na Biblioteca
Municipal de Vila Nova de
Cerveira, o espetáculo “MESA”.
Destinada a crianças a partir dos 6
anos e famílias, a peça de teatro
tem como ponto de partida o livro
“Uma Mesa é uma Mesa. Será?”, da editora Planeta Tangerina. Entrada livre, 11h00.
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200 atletas aguardados em mais
uma Taça Ibérica de Slalom
No fim-de-semana de 2 e 3 de
fevereiro, a freguesia de Covas,
em Vila Nova de Cerveira, voltou
a acolher mais uma edição da
Taça Ibérica de Slalom, prova
desportiva
de
carácter
internacional em águas bravas.

Bienal Internacional de Arte de
Cerveira conquista selo europeu
pelo terceiro ano consecutivo
A Fundação Bienal de Arte de
Cerveira voltou a ser reconhecida
pela terceira vez com o selo
“EFFE – Europe for Festivals,
Festivals for Europe” para o
biénio 2018-2019. Trata-se de
uma distinção promovida pela
European Festivals Association, com o apoio da Comissão Europeia e do Parlamento
Europeu, que visa reconhecer a qualidade dos festivais europeus.
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Inauguração da exposição
‘Caminho Português da Costa –
Em Cada Passo, Um Sentido’
Conhecer o Caminho Português
da Costa de uma forma
autêntica, através do olhar de
um verdadeiro peregrino. Este é
o objetivo da exposição
fotográfica itinerante “Em Cada
Passo, Um Sentido”, que foi
inaugurada, a 16 de fevereiro, na Biblioteca Municipal de Vila Nova de Cerveira.

Cerveira ‘Sente a História’ com
visita animada e concerto
De características inéditas no
país, o programa cultural “Sente a
História” esteve, a 16 de
fevereiro, em Vila Nova de
Cerveira. Além de permitir uma
experiência de história ao vivo,
esta ação apresenta ainda um
concerto com a Banda de Música
de Ponte de Lima, que vai surpreender o público através de novas abordagens e
talentos.
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600 atletas partem ‘À Conquista
do Cervo’ no Circuito NGPS
Vila Nova de Cerveira foi palco, a
16 de fevereiro, da etapa inaugural
do Circuito NGPS 2019, prova
desportiva de referência nacional.
Após as memoráveis edições de
2012, 2013 e 2015, esteve de
regresso ao concelho cerveirense o
Circuito Nacional de Eventos BTT, com navegação GPS e autonomia total. Apelidada de
‘À conquista do Cervo’, a prova contou com cerca de 600 participantes oriundos de
várias regiões do país.

✓ Obras Municipais Concluídas:
•

Requalificação Global da Escola EB 2,3/ Sec de Vila Nova de Cerveira – 2.ª Fase –
Balneários e Gimnodesportivo;

•

Requalificação Global da Escola EB 2,3/ Sec de Vila Nova de Cerveira – Adaptação
da Sala 107 e Beneficiação de Rampa;

•

Beneficiação e Conservação da Rede Viária Municipal – Beneficiação da EM 512
em Cornes;

•

Requalificações Urbanísticas – Requalificação do Espaço Público Envolvente à
Igreja Paroquial de Covas – 2.ª Fase;

•

Qualificação, Reforço e Manutenção da Rede de Água, em Baixa e em Alta, na
Freguesia de Covas – Aquisição de Dois Reservatórios de Água;

•

Beneficiação de Património Imobiliário Municipal – Requalificação do Sistema
AVAC do Edifício do Aquamuseu.
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✓ Obras Municipais em Curso:
•

Qualificação, Reforço e Manutenção da Rede de Água, em Baixa e em Alta, na
Freguesia de Covas – Instalação de Contadores de Água;

•

Ampliação e Remodelação das Redes de Saneamento Básico – Reparação da
Rede de Saneamento no Loteamento da Lacada em Nogueira;

•

Beneficiação e Conservação da Rede Viária Municipal – Repavimentações no
Concelho;

•

Requalificações Urbanísticas – Processo de Loteamento N.º 11/01 – Intervenção
de Reparação/ Conclusão de Trabalhos Previstos em Espaço Público;

•

Ampliação e Remodelação das Redes de Saneamento Básico – Quelha do
Salvador em Sopo;

•

Beneficiação e Conservação da Rede Viária Municipal – Alargamento da Rua da
Boavista em Vila Nova de Cerveira;

•

Requalificações Urbanísticas – Construção de Parque de Estacionamento junto à
Igreja em Gondarém;

•

Beneficiação e Conservação da Rede Viária Municipal – Pavimentação da Rua do
Vale em Loivo e da Rua Trás-o-Lombo em Covas;

•

Beneficiação e Conservação da Rede Viária Municipal – Pavimentação da Rua do
Outeiro e da Quelha da Aparecida, em Loivo.

✓ Obras Municipais a Iniciar:
•

Arranjo da Praceta Queirós Ribeiro;

•

Implementação do Sistema de Águas Residuais Domésticas na Freguesia de
Cornes – 1.ª Fase;

•

Beneficiação e Conservação da Rede Viária Municipal – Pavimentação da Rua de
S. Brás em Sapardos.
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✓ Outros Projetos/Serviços em Curso:
•

Realização de Fogo Controlado no Concelho de Vila Nova de Cerveira;

•

Estudos e Projetos – Ampliação da Creche do Centro de Apoio às Empresas –
Elaboração do Projeto de Execução;

•

Estudos e Projetos – Elaboração do Projeto de Valorização Económica, Social e
Turística da Praia da Lenta e da sua Envolvente.

_______________________________________________________________________

Finalmente, para efeitos do previsto no artigo 25º, nº 2, alínea C, junta-se em anexo, os
seguintes documentos:
1. Declaração respeitante ao estado atual das dívidas a fornecedores, respeitante
ao dia 22 de fevereiro de 2019;
2. Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 21 de fevereiro de 2019;
3. Relação dos Processos Judiciais pendentes com a respetiva atualização
reportando ao dia 15 de fevereiro de 2019;

Vila Nova de Cerveira
22 de fevereiro de 2019

O Presidente da Câmara Municipal

João Fernando Brito Nogueira
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