Informação da Atividade do Executivo
Municipal
Período entre 03 de fevereiro
e 27 de abril de 2018

Município Vila Nova de Cerveira
CMVNC

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 fevereiro até
à presente data (02 de fevereiro a 27 de abril de 2018).

√ Área Administrativa e Financeira:
Empreitada de limpeza florestal em
37ha
Assente numa estratégia de proteção e
prevenção
da
floresta
contra
incêndios, a Câmara Municipal de Vila
Nova de Cerveira executou uma
beneficiação florestal de dimensões
significativas, num investimento de
cerca de 50 mil euros cofinanciado pelo
POSEUR. A operação consistiu na instalação de faixas de redução/interrupção de
combustível da rede primária de quatro freguesias do concelho, numa área total de
37ha.

Tarifário social da água e saneamento
já está disponível
Os Cerveirenses economicamente
mais vulneráveis já podem ter direito a
um desconto na fatura da água e
saneamento,
após
a
recente
implementação da tarifa social para
utilizadores domésticos e não
domésticos.
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Selecionados três projetos para a 2ª
fase do Concurso Internacional de
Ideias
da
ponte
pedonal
transfronteiriça
Álvaro Siza e Jorge Amorín Nunes,
Francisco Javier Zubia e Paula Teles,
Ginés Garrido e Alejandro são os
candidatos que obtiveram as
melhores pontuações entre as 24
propostas aceites ao Concurso Internacional de Ideias para a construção da futura
travessia pedonal e ciclável sobre o rio Minho, entre Vila Nova de Cerveira e Tomiño.

OPT Cerveira-Tomiño 2018 regista
excelente participação
Foram contabilizados quase 2000
votos para escolher as três
atividades que os municípios de
Vila Nova de Cerveira e de Tomiño
vão realizar em conjunto ao longo
de 2018, no âmbito da segunda
edição do OPT.

Autarquia investe na segurança da
Equipa de Sapadores Florestais
A Câmara Municipal de Vila Nova
de Cerveira entregou cinco
Equipamentos
de
Proteção
Individual,
vulgarmente
conhecidos por EPI’s, à equipa de
Sapadores Florestais do concelho.
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Autarquia dá mais um passo na
modernização administrativa com
‘No-Paper’
De
forma
a
agilizar
os
procedimentos administrativos da
gestão urbanística, melhorando o
atendimento e o relacionamento
com os munícipes, quer ao nível da
funcionalidade
quer
da
transparência, o Município de Vila Nova de Cerveira está a implementar, faseadamente,
o serviço ‘No-Paper’. A submissão e a consulta online dos processos de obras
particulares é o objetivo final.

Bloom Consulting: Consistência
marca percurso de Cerveira
A marca Vila Nova de Cerveira
tendo
vindo
a
afirmar-se
paulatinamente a nível regional e
nacional. A garantia consta do
Bloom Consulting que revelou os
resultados da quinta edição do
Portugal City Brand Ranking/2018.

OPT Cerveira-Tomiño entre as cinco
melhores práticas de participação
cidadã em Portugal
Candidato ao Prémio de Boas
Práticas de Participação 2017, o
processo
de
Orçamento
Participativo Transfronteiriço (OPT)
Cerveira-Tomiño acaba de integrar
o restrito lote de nomeados para a
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fase final de votação. De um total de 19 projetos nacionais apresentados, o OPT ficou
em segundo lugar entre os cinco selecionados.

Autarquia
avança
com
requalificação no Parque de Lazer
do Castelinho
Considerado uma referência
turístico-ambiental a nível ibérico,
o Parque de Lazer do Castelinho
vai ser alvo de uma profunda
intervenção na ordem dos 300 mil
euros.

Rede Ciclável Urbana vai
atravessar pontos de interesse do
centro histórico
A Câmara Municipal de Vila Nova
de Cerveira lançou o repto à Escola
Superior Gallaecia (ESG) para a
execução de um projeto no
âmbito da Mobilidade Suave.
Objetivo é a construção de uma
Rede Ciclável Urbana, com cerca de 1,5 quilómetros que fará a ligação entre a estação
de comboios e o Fórum Cultural.

4

Vila Nova de Cerveira é o 3º
município mais transparente do
país
Vila Nova de Cerveira voltou a
subir no ranking global do Índice
de Transparência Municipal (ITM),
ocupando agora o 3º lugar a nível
nacional, entre os 308 municípios
avaliados. Os resultados de 2017
foram apresentados a 11 de abril.

Investimento de 7ME de uma
fábrica de transformação de
pescado para o Fulão
Está prevista para julho a entrada
em funcionamento de uma nova
unidade fabril de transformação de
pescado a instalar-se no Parque
Empresarial do Fulão, em Vila Nova
de Cerveira, criando mais de 200
postos de trabalho, num investimento de 6,8 milhões de euros. Os parceiros da Central
Lomera Portuguesa - Marfrio e Atunlo – apresentaram, nas instalações da Câmara
Municipal, “um projeto ambicioso e atrativo, num território que oferece excelentes
condições”.

5

√ Área Sociocultural e Desportiva:
‘Lampreia do Rio Minho – Um
Prato de Excelência’
O Castelo de Cerveira acolheu, a 8
de fevereiro, a sessão pública de
apresentação da IX edição da
‘Lampreia do Rio Minho – Um
Prato de Excelência’. Mais de uma
centena de restaurantes de
Caminha, Melgaço, Monção,
Paredes de Coura, Valença e Vila Nova de Cerveira voltaram a aderir à iniciativa da
Adriminho.

Cerveira presente na principal
montra turística do país
Vila Nova de Cerveira promoveu a
programação artística e cultural
para os próximos meses, em mais
uma edição da Bolsa de Turismo de
Lisboa (BTL), no Parque das Nações.

Encontro Regional
Escutistas

de

Coros

Oito Agrupamentos de Escuteiros
do distrito de Viana do Castelo
reuniram-se, a 3 de março, no
Pavilhão Multiusos de Vila Nova de
Cerveira, para um Encontro
Regional de Coros Escutistas.
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De Vila Nova de Cerveira a Santigo
de Compostela, a pé e por etapas
Entre 11 de março e 9 de setembro,
o Município de Vila Nova de
Cerveira promove a realização do
caminho
até
Santiago
de
Compostela em seis etapas,
assegurando transporte do ponto
de partida e o respetivo regresso.

Autores modernos e clássicos
portugueses nos ETC… Encontros
de Teatro de Cerveira ‘18
Três sábados, três espetáculos
diferentes, três serões dedicados
ao teatro. Em março, chegou a 7ª
edição dos ‘ETC… Encontros de
Teatro de Cerveira’ com peças das
Comédias do Minho, Camilo
Castelo Branco e Gil Vicente.

‘Cerveira Saudável’ 2018
Um total de 16 iniciativas, entre
março e novembro, sustentam o
‘Cerveira Saudável’ 2018. Arrojado
e mais abrangente, a programação
lançada pretende consolidar a
promoção
de
sessões
monitorizadas de exercício físico
para todas as idades.
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VianaVocale em concerto de
música sacra na Igreja Matriz
Cerca de 80 cantores do Coro da
Academia de Música de Viana do
Castelo
VianaVocale
protagonizaram, a 18 de março,
um fabuloso concerto de música
sacra na Igreja Matriz de Vila
Nova de Cerveira.

Palestra Gratuita ‘Entender o
Autismo’
A Santa Casa da Misericórdia de
Vila Nova de Cerveira, em
parceria com a Câmara Municipal
e a Associação Vencer Autismo,
organizou a 21 de março, a
palestra “Entender o Autismo” no
Cineteatro de Cerveira. Ação de
sensibilização
de
caráter
informativa e interativa decorreu pela primeira vez no distrito de Viana do Castelo.

Já arrancou o estudo científico
do projeto ‘In Common Sports’
Cerca de uma centena de
cerveirenses e tominenses com
idade igual ou superior a 60 anos
foi alvo, ao longo das últimas
semanas, de uma avaliação
técnica ao nível da capacidade
funcional e cognitiva, no âmbito
do estudo científico enquadrado
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no projeto internacional ‘In Common Sports’. Deste grupo, 35 já participaram nos
primeiros treinos de preparação promovido pelo Município de Vila Nova de Cerveira
com vista às olimpíadas de setembro.

‘Aulas
práticas’
sobre
reflorestação prolongam-se até
ao final do ano letivo
Para assinalar o Dia Mundial da
Árvore, o Município de Vila Nova
de Cerveira convidou as cerca de
400 crianças do ensino préescolar e 1º ciclo do Agrupamento
de Escolas do concelho para uma
aula fora de portas em torno da reflorestação florestal. Atividade prolonga-se até ao 3º
período (já que depende das condições climatéricas), plantando um total de 3000
árvores.

Tradicional Convívio Pascal levou
utentes de IPSS’s a Ponte de Lima
À
semelhança
dos
anos
anteriores, os utentes das
Instituições
Particulares
de
Solidariedade Social de Vila Nova
de Cerveira participaram no
Convívio Pascal promovido pela
autarquia local. Num dia
solarengo, o destino foi Ponte de
Lima, percorrendo pela história de alguns dos espaços mais emblemáticos daquela que
é considerada a 'Vila Mais Antiga de Portugal'.
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Queima de Judas – A Queima
Vermelha
Criativa, enigmática, festiva,
surpreendente... Assim foi a
Queima de Judas 2018 - Queima
Vermelha. Este ano, a ‘Vila das
Artes’ vestiu-se de vermelho
invocando o sangue derramado
e o fogo purificador, culminando
num cenário apocalíptico.

Cerveira viveu Festa do Livro e
da Leitura ao longo de oito dias
Entre 17 e 24 de abril, a
Biblioteca Municipal acolheu a
XXIX Festa do Livro e da Leitura
de Vila Nova de Cerveira, com
uma diversidade de propostas
culturais e literárias dirigidas à
comunidade escolar e público
em geral.

Dia
Internacional
dos
Monumentos
e
Sítios
assinalado com visita guiada à
Capela de Santa Luzia
No 18 de abril, o Município de
Vila Nova de Cerveira celebrou
o Dia Internacional dos
Monumentos
e
Sítios,
propondo uma visita guiada a
um pequeno templo rural que
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esconde uma profunda riqueza patrimonial. A Capela de Santa Luzia de Campos abriu
portas, pela primeira vez, após trabalhos de conservação realizados, no ano passado,
pela Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira.

Medicina na Periferia
Durante três dias, estudantes
de Medicina da Universidade
do
Porto
promoveram
rastreios gratuitos a um
conjunto de fatores de risco
cardiovascular, destinados à
população em geral.

2º Duatlo de Cerveira
Dia 22 de abril, o centro
histórico de Vila Nova de
Cerveira acolheu mais uma
prova desportiva de relevo.
Após a experiência de sucesso
em 2017, a Pedal’Arte, com o
apoio da Câmara Municipal e
da Federação de Triatlo de
Portugal, organizou o 2ª
Duatlo na variante Sprint de Duatlo de Estrada com classificação para o Circuito Regional
Norte de Duatlo e Circuito Norte Jovem.
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Caminhada
NRN

Solidária

LPCC-

O Município de Cerveira, em
parceria com o Citius Fit e a
LPCC-NRN, organizou mais uma
caminhada solidária a favor do
doente
oncológico,
num
percurso pela Ecopista do rio
Minho, entre o Castelinho e
Gondarém, e vice-versa.

✓ Obras Municipais em curso:
•

Eficiência Energética – Iluminação Pública – 2.ª Fase;

•

Beneficiação e Conservação da Rede Viária Municipal – Construção de Muro
em Vila Nova de Cerveira, em Nogueira e em Sapardos;

•

Requalificação da Praça D. Dinis e da Envolvente;

•

E-Gov Alto Minho 2020: Município de Vila Nova de Cerveira – Instalação do
Espaço do Cidadão no CAE.

✓ Obras Municipais concluídas:
•

Instalação de Redes de Defesa da Floresta contra Incêndios no Concelho de
Vila Nova de Cerveira – 1.ª Fase.

✓ Obras Municipais a iniciar:
•

Parque Transfronteiriço Castelinho – Fortaleza – Requalificação das
Infraestruturas de Desporto e Lazer;

•

Parque Transfronteiriço Castelinho - Fortaleza – Requalificação dos
Pavimentos, da Iluminação Pública e das Instalações Sanitárias;
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•

Valorização dos Caminhos de Santiago – Caminho Português da Costa –
Beneficiação do Caminho de Santiago e Criação de Pontos de Apoio e
Descanso ao Peregrino – Largo de Gouvim;

•

Valorização dos Caminhos de Santiago – Caminho Português da Costa –
Beneficiação do Caminho de Santiago e Criação de Pontos de Apoio e
Descanso ao Peregrino (Loivo, Reboreda e Campos);

•

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

____________________________________________

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 27 de abril de 2018;
2. Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 26 de abril de 2018;
3. Relação dos Processos Judiciais pendentes com a respetiva atualização
reportando ao dia 23 de abril de 2018;

Vila Nova de Cerveira
27 de abril de 2018

O Presidente da Câmara Municipal

João Fernando Nogueira
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