Informação da Atividade do Executivo
Municipal
Período entre 19 de novembro de 2016
e 17 de fevereiro de 2017

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 entre 19 de novembro de 2016 e 17 de
fevereiro de 2017.
No período em análise, o destaque vai para o espírito natalício que envolveu
residentes e visitantes, através de uma ornamentação criativa e apelativa em
cooperação com os comerciantes, bem como de uma animação interativa e
diversificada. O Na’tal Cerveira e a Noite Velha no Castelo têm-se tornado numa
referência desta quadra festiva a nível distrital. Não obstante, a autarquia
cerveirense deu continuidade à prestação de serviços de qualidade e bem-estar
à população do concelho nas diversas áreas de intervenção.

√ Área Administrativa e Financeira:

Consultoras 20/20 Strategy e Marktest:
Vila Nova de Cerveira é o 2º município com
melhor desempenho municipal (5 a 10 mil
residentes) no “City Performance Index
2016”, e o 12º concelho do país com maior
taxa de constituição de empresas, pela
aplicação ‘Municípios On-Line’ da Marktest.

Anuário Financeiro dos Municípios
Portugueses 2015: Vila Nova de Ceveira
ocupa a 3ª posição a nível distrital dos
municípios
com
melhor
desempenho
financeiro, e o 1º lugar na categoria dos
designados de pequena dimensão altominhotos.
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Apoio à Santa Casa da Misericórdia:
A Câmara Municipal de Vila Nova de Cerveira
concedeu um apoio de 10 mil euros para a
aquisição de novo mobiliário para dotar o
refeitório de melhores condições de bemestar e conforto aos cerca de 80 utentes
desta instituição.

Protocolo Intermunicipal: Os autarcas de
Vila Nova de Cerveira e de Melgaço
formalizaram o protocolo de colaboração
para intercâmbio de visitas escolares
gratuitas aos espaços museológicos de
referência dos dois concelhos.

Novo site da Biblioteca Municipal: É com
uma imagem renovada e uma maior
funcionalidade que a Biblioteca Municipal de
Vila Nova de Cerveira se apresenta na
Internet, através de uma página web
adaptada a todas as plataformas com
visualização otimizada para cada uma delas.
Objetivo é oferecer um serviço adequado às
necessidades dos utilizadores.
Ranking das Escolas: O Município
congratulou o Agrupamento de Escolas do
concelho, com especial ênfase na Escola
Básica e Secundária, pelos excelentes
resultados alcançados no Ranking de
Escolas 2015/2016. Destaque para a 12ª
melhor média nacional a Português, num
universo de 639 escolas.
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Protocolo EDP: O Município e a EDP –
Distribuição, Energia SA assinaram um
protocolo de adaptação do contrato de
concessão de distribuição de energia elétrica
de baixa tensão, celebrado em 2 de maio de
2001, à nova realidade da tecnologia LED.
Pretende-se avançar com o reforço paulatino
desta tecnologia no território concelhio,
através da substituição de luminárias instaladas, cujos encargos serão repartidos
igualmente pelas duas entidades parceiras.
Orçamento Participativo Transfronteiriço
2017: Cerca de 200 cerveirenses e
tominenses elegeram o desporto, a
acessibilidade e o lazer como os interesses
comuns a reforçar neste novo ano.

Boa execução orçamental: A Câmara
Municipal encerrou as contas do ano de 2016
com excelentes indicadores que traduzem a
continuidade de um desempenho orçamental
saudável e de uma gestão rigorosa e realista
dos recursos municipais, sem comprometer o
bem-estar e qualidade de vidas dos
munícipes. Destaque para o nível de
excelência na receita prevista (100%) e um empenhado controlo orçamental da
despesa situado nos 90%.
Exportações da Região Norte: Vila Nova
de Cerveira é o 2º concelho mais exportador
da Região Norte (total de 86 municípios) na
componente de acessórios para veículos
automóveis. Os dados, publicados pela
CCDR-N indicam que o concelho exportou,
em 2015, 503 milhões de euros, dos quais
393 milhões nesta área.
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Espaços de Cidadão: A União de
Freguesias de Campos e Vila Meã e a
Freguesia de Covas vão acolher um
Espaço de Cidadão a partir do 3º trimestre
do corrente ano, de acordo com a recente
publicação da Resolução do Conselho de
Ministros em Diário da República.

Visita Secretário de Estado Adjunto e do
Comércio: O Dr. Paulo Alexandre Ferreira
visitou o Fórum Cultural da Bienal e o
comércio tradicional do centro histórico.
Agradecendo a hospitalidade, o governante
afirmou que Vila Nova de Cerveira
representa a modernidade pela realização
das bienais das quais revelou ser um
visitante assíduo. “É esta modernidade que quero que se constitua como um
apanágio para outros territórios, em que o turismo e comércio devem andar de
mãos dadas, complementarem-se”, disse.
Piscina Municipal ainda mais acessível:
O Município adquiu três cadeiras de rodas
adaptadas para facilitar a entrada de
pessoas com mobilidade reduzida ao
tanque da Piscina Municipal. Melhoria de
condições de acessibilidade para todos já
cativou 10 utentes da Asociación de
Persoas com Discapacidade – Vontade,
com sede em Tomiño (Galiza), para a
realização semanal de sessões terapêuticas monitorizadas.
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Coordenador Municipal de Proteção Civil: O
presidente do Município de Vila Nova de
Cerveira, Fernando Nogueira, deu a conhecer a
nomeação do Eng.º Carlos Miguel Brandão
Alves para Coordenador Municipal de Proteção
Civil, com início de funções no imediato.

Índice de Transparência Municipal: Vila
Nova de Cerveira subiu uma posição no
ranking global do Índice de Transparência
Municipal (ITM) 2016, ocupando o 4º lugar a
nível nacional, com uma pontuação de 97,39
em 100, correspondente a uma majoração na
ordem dos 10% relativamente ao ano anterior.

√ Área Sociocultural e Desportiva:

Mercado Natalício e Presépio Vivo:
Dezenas de mercadores apresentaram,
durante dois dias, os aromas deliciosos e
trabalhos artesanais únicos em mais uma
edição do Mercado Natalício. E a este cenário
juntou-se a animação de rua permanente e
interativa com o número crescente de
visitantes,
muito
especificamente
de
espanhóis para assistir e participar no Presépio Vivo, no Concerto de Natal, e na
Chegada dos Reis Magos.
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Passagem de Ano em Cerveira: Ao êxito
que tem sido a Festa de Passagem de Ano,
o Município acrescentou, este ano, mais um
motivo para receber o novo ano no cocnleho
e que teve uma enorme adesão e um
feddeback muito positivo. Pela primeira vez,
o Terreiro foi palco da célebre contagem das
12 badaladas, com música, champanhe e
fogo-de-artificio. A diversão prosseguiu noite dentro no idílico cenário do Castelo
com três espaços musicais distintos.
“A Arte de Viver Cerveira” registada em fotografia:
Pelo segundo ano consecutivo, o Município, através da
Loja Interativa de Turismo, desafiou sete fotógrafos
cerveirenses a partilhar vivências captadas pelas suas
objetivas. O tema para a exposição 2017 versa a
interação humana com a paisagem e no total sete
fotógrafos amadores e profissionais do concelho
apresentam 21 ‘molduras de Cerveira’.
Lampreia do rio Minho – Um Prato de
Excelência: Em todos os fins-de-semana, de
15 de janeiro a 15 abril, o Município associase, uma vez mais, à 8ª edição da iniciativa,
com gastronomia em 14 restaurantes
aderentes e muita animação.

Cantar as Janeiras’17: O Cineteatro voltou
a encher-se de tradição, convívio e
intercâmbio cultural com a 8ª edição do
‘Cantar as Janeiras’. Ao todo, 15 grupos
cerveirenses e um oriundo da Galiza
saudaram alegremente os presentes com
mensagens de Bom Ano, através das mais
belas melodias populares.
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√ Obras Municipais em curso e/ou com execução a curto prazo:
•

Reforço de Iluminação Pública em várias artérias de freguesias do
concelho;

• Conclusão da 1ª fase das Obras de
Valorização da Capela de Santa Luzia, em
Campos;

•

Pavimentação dos Caminhos das Senras e Cunha, em Gondar;

•

Apoio ao Arranjo Urbanístico do Bairro Social da Mata Velha, em Loivo;

• Pavimentação do Caminho Cimo de
Vila, em Sapardos;

• Reforço de Abastecimento de Água no
Lugar de Cabral, em Sopo, com instalação
de Reservatório;
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•
Conclusão da 1ª e 2ª fase da
Regeneração Urbana da Entrada Sul da
Vila

•
Beneficiação do Aeródromo de
Cerval

_______________
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 16 de fevereiro de 2017;
2. Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia a 16 de fevereiro de 2017;
3. Relação dos Processos Judiciais pendentes com a respetiva atualização
reportando a 13 de fevereiro de 2017;
Vila Nova de Cerveira
17 de fevereiro de 2017

O Presidente da Câmara Municipal
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