Informação da Atividade do Executivo
Municipal
Período entre 16 de setembro de 2017
e 30 de novembro 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 16 de setembro e 30 de novembro de
2017.
√ Área Administrativa e Financeira:
Instalação
Autárquicos

dos

Órgãos

Decorreu a 14 de outubro, a
cerimónia de Instalação dos
novos Órgãos Autárquicos do
Concelho, perante um Cineteatro
cheio de Cerveirenses e de
entidades de concelhos vizinhos.
Após o ato eleitoral de 1 de
outubro, Fernando Nogueira
tomou posse como presidente da Câmara Municipal, após ter sido reconduzido
para um segundo mandato, e António Machado foi eleito presidente da
Assembleia Municipal.

Água distribuída no concelho é
segura e de confiança
Segundo o relatório anual da
ERSAR sobre o “Controlo da
Qualidade
da
Água
para
Consumo Humano”, referente ao
ano de 2016, a distribuição de
água para as habitações de Vila
Nova de Cerveira é segura e de
confiança.
A
única
recomendação prende-se com a
regulação do indicador pH que não representa qualquer risco para a saúde
pública.
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Arranque da 3ª edição do
Orçamento Participativo
O Orçamento Participativo (OP)
de Vila Nova de Cerveira 2017
está no terreno e conta com
alterações de melhoria que visam
consolidar a transparência e uma
maior participação.

Campanha de recolha de
alimentos
para
animais
afetados pelos incêndios
A Associação de Médicos
Veterinários
dos
Municípios
(ANVETEM), em estreita parceria
com o Município de Vila Nova de
Cerveira e a Ordem dos Médicos
Veterinários (OMV), angariaram 9
toneladas de alimentação animal,
entre fenossilagem de aveia e
azevém e silagem de milho, para colmatar as necessidades das zonas mais
fustigadas pelos incêndios do passado fim-de-semana a Norte do Tejo.

Refeições
nas
cantinas
escolares
para
os
Bombeiros Voluntários
Foi aprovada em reunião de
câmara, a atribuição de
refeições
nas
cantinas
escolares do concelho às
equipas
dos
Bombeiros
Voluntários destacadas no
terreno, durante as fases de
maior alerta.
2

Alargadas regalias sociais à
Unidade Local de Covas
Pelo exemplar e inédito serviço
prestado na vigilância do
extenso património florestal da
Freguesia de Covas e de uma
primeira intervenção em zonas
de risco, a Câmara Municipal
vai conceder aos elementos da
Unidade Local de Covas, as
regalias sociais atribuídas aos
Bombeiros Voluntários.

Promoção do crescimento e coesão das regiões
fronteiriças
O presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de
Cerveira, Fernando Nogueira, participou, em Mérida,
num workshop promovido pela Comissão Europeia,
integrado na Conferência Anual da Associação das
Regiões Fronteiriças da Europa. Cerveira-Tomiño
acompanha as dinâmicas europeias para
impulsionar a cooperação transfronteiriça.

Nomeação de Adjunto
Atentos à realidade que o país
viveu no último Verão, assolado
pela calamidade dos incêndios
florestais,
e
atendendo
à
realidade sociopolítica que obriga
a
algumas
mudanças
de
paradigma, o presidente da
Câmara Municipal de Vila Nova
de Cerveira, Fernando Nogueira,
nomeou para Adjunto o Arquiteto Pedro Soares.
3

Aprovada tarifa social e tarifa
familiar
para
água,
saneamento
e
resíduos
urbanos
O Município de Vila Nova de
Cerveira aprovou, em reunião
de câmara, a aplicação da tarifa
social
para
utilizadores
domésticos e não domésticos,
bem da tarifa para famílias
numerosas, no que diz respeito
aos tarifários da água, saneamento e resíduos urbanos. Medida produz efeitos
a 1 de janeiro de 2018.
Taxas Municipais 2018
Porque o pressuposto da
política de baixa fiscalidade é
para manter e, se possível,
reforçar, o Município de Vila
Nova de Cerveira aprovou as
taxas municipais a aplicar em
2018. A única alteração prendese com o alargamento da
redução do IMI a agregados
familiares apenas com um dependente.

Aprovadas verbas a conceder
às freguesias em 2018
Os apoios financeiros diretos
atribuídos
pela
Câmara
Municipal de Vila Nova de
Cerveira às freguesias do
concelho mantêm a verba do ano
transato, ou seja, ao montante
global de 250 mil euros, acresce
uma verba suplementar de 60 mil euros para apoiar possíveis candidaturas a
fundos comunitários.
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Aprovados projetos de execução
de 3 milhões para saneamento
Entre 2018 e 2019, a Câmara
Municipal
pretende
dotar
o
concelho de mais e melhores
infraestruturas de saneamento
básico, abrangendo cerca de 2.200
cerveirenses. Com este objetivo, o
executivo aprovou oito projetos de
execução, agregados em três
candidaturas a submeter ao
POSEUR. Investimento estimado é
na ordem dos 3 milhões de euros.

Ata de Reconhecimento de
Fronteira do Rio Minho
Os 13 concelhos da raia minhota
- cinco portugueses e oito
galegos – formalizaram a
assinatura anual da Ata de
Reconhecimento de Fronteira do
Rio Minho. Pelo segundo ano
consecutivo, a cerimónia contou
com a representação de todos os
municípios, demonstrando que as relações transfronteiriças Norte de
Portugal/Galiza se mantêm consolidadas.
Cerveira mantém-se no topo
das exportações e do poder de
compra
Em 2016, a Região Norte
exportou mercadorias num valor
superior a 20 mil milhões de
euros, gerando um crescimento
na ordem dos 5,8%. O contributo
das empresas de Vila Nova de
Cerveira é muito significativo,
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assegurando 2,5% do total das exportações do Norte, integrando a fileira dos
concelhos mais exportadores entre os 86, e mantendo-se como o 2º a nível
distrital. A conclusão consta da publicação “NORTE ESTRUTURA – edição
Outono de 2017”, da CCDR-N. Paralelamente, o “Estudo sobre o Poder de
Compra Concelhio 2015”, publicado pelo Instituto Nacional de Estatística, revela
que Vila Nova de Cerveira apresenta um indicador per capita acima da média
alto-minhota (79.87), alcançando os 82.74, logo atrás das duas cidades do
distrito, Viana do Castelo e Valença.

Cerveira participa no Alto
Minho Trex 2017 - Training
Exchanges
Evento pioneiro na Europa no
âmbito do fogo controlado, o ‘Alto
Minho
TREX
–
Training
Exchanges – sobre metodologias
inovadoras no uso do fogo’
decorreu no distrito de Viana do
Castelo. Em Vila Nova de
Cerveira aconteceu uma ação prática de fogo controlado a 22 de novembro, ao
longo de uma área florestal de cerca de 24ha.

Bolsas de Estudo para
Ensino Superior 2017/2018
Vai decorrer, entre 5 de
dezembro de 2017 e 5 de
janeiro de 2018, o período para
apresentação de candidaturas
à concessão de bolsas de
estudo
para
10
jovens
cerveirenses a frequentar o
ensino superior.
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Encerrados temporariamente
fontanários públicos para
poupar água
Evocando uma medida de
saúde pública, o presidente da
Câmara Municipal de Vila Nova
de
Cerveira
emitiu
um
despacho,
com
efeitos
imediatos, determinando o
encerramento de todos os
fontanários públicos existentes no concelho, salvaguardando as necessidades
das pessoas e de animais ao nível de abastecimento de água.

√ Área Sociocultural e Desportiva:
Ecopista do Rio Minho eleita Via
Verde de Excelência a nível
Europeu
Fruto de uma candidatura conjunta
dos Municípios de Vila Nova de
Cerveira, Valença, Monção e
Caminha, a Ecopista do Rio Minho
acaba de ser distinguida como a 3ª
Melhor Via Verde da Europa.

XI Triatlo da Amizade
Cerca de 200 atletas federados e
não federados de Portugal e da
Galiza participaram no XI Triatlo
da Amizade, entre Vila Nova de
Cerveira e Tomiño. A principal
novidade introduzida nesta edição
foi a substituição da prova de BTT
montanha por ciclismo de estrada,
num percurso de 20kms.
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Sonoridades
filarmónicas
encheram o centro histórico
cerveirense
Foi a 17 de setembro, que a ‘Vila
das Artes’ recebeu o XII Festival
de Bandas de Música, com um
rico programa de intercâmbio
cultural através da música.

Dia do Município 2017
Vila Nova de Cerveira celebrou,
excecionalmente, a 15 de
outubro, mais um Dia do
Município,
dos
Bombeiros
Voluntários e da Proteção Civil,
distinguindo um conjunto de
entidades e personalidades pelo
papel
preponderante
no
desenvolvimento e afirmação do
concelho nas mais diversas
áreas de atuação. Ex-autarcas, bombeiros, cidadãos, associações culturais,
desportistas e trabalhadores municipais foram reconhecidos pelo Município em
sessão solene.
X Jornadas do Mel
Foi com um vasto e prestigiado
leque de entidades públicoprivadas, de várias áreas de
intervenção, que a Associação
Apícola de Entre Minho e Lima
(APIMIL), com o apoio do
Município de Vila Nova de
Cerveira, assinalou os 10 anos
da Feira do Mel Alto Minho.
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Preparação do
natalícia 2017

probrama

Com
uma
programação
natalícia atrativa, o Município
está a ultimar mais um Na’Tal
Cerveira. De forma a envolver o
maior número de mercadores e
de figurantes, já decorreram as
inscrições para o Mercado
Natalício e o Presépio Vivo.

Relvado sintético no Estádio 1º
de Janeiro
A Associação Desportiva de
Campos já estreou o relvado
sintético
e
as
novas
infraestruturas
de
apoio,
representando
o
maior
investimento municipal afeto ao
1º mandato deste executivo sem
qualquer
financiamento
comunitário.

Celebração de Magusto junta
Cerveirenses no Terreiro
Castanhas, Vinho, Espadelada
de Linho, Concertinas e
Folclore. Vila Nova de Cerveira
assinalou, a 12 de novembro,
mais um Dia de São Martinho
convidando a população para
uma tarde de festa popular e
convívio.
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“Partilhe Solidariedade: Alimentos por Roupa”
no Terreiro
Pelo segundo ano consecutivo, a Loja Social de Vila
Nova de Cerveira desafiou residentes e visitantes a
ser solidários, promovendo a angariação de
produtos enlatados em troca do excedente de
vestuário existente.

Mais de 400 crianças com
aulas de remo
Integrada na disciplina de
Educação Física, os alunos do
2º e 3º ciclo do Agrupamento
de Escolas passam a usufruir
da prática de remo num
processo formativo contínuo.
Trata-se de uma aposta
conjugada
das
vertentes
educativa e desportiva.

I Campus Desportivo Tomiño
Cerveira
Cerca de 80 crianças e jovens
de
Cerveira
e
Tomiño
desfrutaram de um fim-desemana dedicado ao desporto.
O I Campus Desportivo
Tomiño-Cerveira proporcionou
várias
atividades,
num
ambiente familiar.
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✓ Obras Municipais em curso:
• Requalificação da Praça D. Dinis e da Envolvente;
• Qualificação, Reforço e Manutenção da Rede de Água, em Baixa e em
Alta, na Freguesia de Covas – Adução aos Reservatórios Norte e Sul;
• Qualificação, Reforço e Manutenção da Rede de Água, em Baixa –
Instalação de Caudalímetros em Reservatórios;
• Ampliação e Remodelação das Redes de Saneamento Básico –
Colocação de Caudalímetro no Ponto de Entrega da Quinta das
Mineirinhas e Trabalhos de Manutenção na ETAR de Covas;
• Parque Transfronteiriço Castelinho Fortaleza – Qualificação Ambiental e
Paisagística do Corredor Ecológico das Margens do Rio Minho – 3.ª Fase
(abate e plantação de árvores).

✓ Obras Municipais concluídas:
•
•
•
•
•

•

•

•

Pavimentação das Ruas do Ramilo, do Lombinho e de Pielas em
Gondarém;
Pavimentação da Travessa do Gestal e da Igreja e da Rua dos Castros
em Mentrestido;
Pavimentação da Rua de S. João de Campos;
Pavimentação da Rua de Campelo em Cornes;
Regeneração Urbana da Entrada Sul da Vila – Requalificação do Espaço
Público Envolvente ao Centro Escolar de Cerveira, à Urbanização de
Cerveira e ao Bairro da Calçada – 1.ª Fase;
Pavimentação da Travessa da Rua Nova e da Rua de Gámil, em
Reboreda, da Rua de Gozendes em Sapardos e Reparação de Valas na
EN 13;
Beneficiação de Património Imobiliário Municipal – Criação de Rede de
Passivos e de Equipamento Ativo no Edifício do Centro de Apoio às
Empresas;
Qualificação, Reforço e Manutenção da Rede de Água, em Baixa –
Instalação de Quadros e Baixadas Elétricas em Furos nas Freguesias de
Sopo, Sapardos e Mentrestido.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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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 29 de novembro de 2017;
2. Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 29 de novembro de 2017;
3. Relação dos Processos Judiciais pendentes com a respetiva atualização
reportando a 28 de novembro de 2017;

Vila Nova de Cerveira
30 de novembro de 2017

O Presidente da Câmara Municipal

João Fernando Nogueira
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