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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 que resume a Atividade do 

Executivo Municipal, entre 18 de dezembro de 2020 e 12 de fevereiro de 2021, por 

ordem cronológica de acontecimentos. 

Apesar da análise incidir sobre um período temporal curto, a verdade é que foi vivido 

intensamente, com a situação epidemiológica provocada pela Covid-19 a ter uma 

evolução galopante quer no país quer no concelho. À data desta sessão ordinária da 

Assembleia Municipal, a curva de novos casos e de casos ativos no concelho de Vila Nova 

de Cerveira já está numa fase descendente, mantendo ainda a preocupação. 

O momento mais difícil devido à Covid-19 que o concelho enfrentou foi, 

indubitavelmente, o surto no Lar Maria Luísa, detetado a 14 de janeiro, e do qual há a 

lamentar as 14 mortes resultantes do surto no Lar Maria Luísa.  

Desde o início, a Câmara Municipal e a Mesa da Santa Casa da Misericórdia 

estabeleceram contactos permanentes de acompanhamento da situação, convocando 

a Comissão Municipal de Proteção Civil de Vila Nova de Cerveira, disponibilizando todo 

o apoio e ajuda possível, e dentro das competências da autarquia, além de interceder 

junto de outras entidades. Toda a situação foi explanada em 10 comunicados, numa 

primeira fase, com caráter diário e, posteriormente, semanal. 

No entanto, todo o contexto nacional, e mesmo internacional, não permite baixar a 

guarda, mantendo-se a necessidade de sensibilizar a população para o cumprimento das 

regras emanadas quer pelo Governo de Portugal quer pela Direção Geral de Saúde. 

Neste sentido, a atividade municipal está a seguir os procedimentos condizentes com a 

pandemia, procurando criar algumas dinâmicas importantes e que precisam de ser 

trabalhadas e concretizadas, e suspender aquelas que incitam a grandes aglomerados 

populacionais, com especial enfase na vertente cultural. 
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√ Área Administrativa e Financeira: 

Aprovados dois tipos de apoios 

sociais para as tarifas de água e 

saneamento em 2021 

Procurando fazer face aos 

desequilíbrios socioeconómicos 

provocados pela pandemia 

Covid-19 e ao ajustamento do 

regime tarifário da ADAM, a 

Câmara Municipal de Vila Nova 

de Cerveira decidiu elaborar dois 

mecanismos regulamentares de apoio ao pagamento das tarifas de água e de 

saneamento em 2021, um específico para as famílias em situação de vulnerabilidade 

acrescida, e um outro mais abrangente para a população em geral. 

 

Autarquia mantém isenção de 

taxas de licenciamento às 

atividades económicas em 2021 

Integrada nos apoios às 

atividades económicas de 

pequena dimensão, 

nomeadamente do pequeno 

comércio e serviços, a Câmara 

Municipal de Vila Nova de 

Cerveira prorrogou, até final de 2021, a isenção do pagamento das taxas municipais, 

especificamente o licenciamento de esplanadas e publicidade. 



 
 

4 
 

Câmara Municipal transfere 310 

mil euros para as Juntas de 

Freguesia em 2021 

A transferência de verbas diretas 

para as 11 freguesias do concelho 

de Vila Nova de Cerveira para 

2021 mantém-se inalterada: 310 

mil euros. A este montante 

acresce a atribuição de apoios 

extraordinários, de índole financeira e/ou logística, que, a título de exemplo, ao longo 

de 2020, correspondeu a mais de 500 mil euros. 

 

Município já tem em curso 

Estratégia Local de Habitação 

A Câmara Municipal de Vila Nova 

de Cerveira está a ultimar a 

implementação da Estratégia 

Local de Habitação do concelho, 

com o apoio do Instituto da 

Habitação e da Reabilitação 

Urbana (IHRU). Em estreita 

articulação entre os Serviços 

Municipais de Intervenção Social e os Presidentes de Junta de Freguesia foram 

identificados 89 agregados familiares que vivem em condições indignas, e que podem 

vir a candidatar-se diretamente ao “1º Direito - Programa de Apoio ao Acesso à 

Habitação”. Documento foi aprovado pela Assembleia Municipal e aguarda a 

concordância final do IHRU. 
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Cobertura de fibra ótica abrange 

98% do território municipal 

A autoestrada digital do futuro já 

é uma realidade que chega a 

praticamente todas as 

habitações, empresas e 

comércios do concelho de Vila 

Nova de Cerveira. Com um 

investimento total de 270 mil 

euros, suportado na íntegra pelo orçamento municipal, a rede de fibra ótica instalada 

no concelho alcança uma taxa de cobertura de 98%. 

 

Autarquia reforça wi-fi gratuito 

nos espaços públicos 

A Câmara Municipal de Vila Nova 

de Cerveira aderiu ao ‘WiFi4EU’, 

programa financiado pela 

Comissão Europeia, que visa 

promover a conetividade à 

Internet em comunidades locais. 

A instalação de hotspots de 

internet pública nos Paços do Concelho, na Biblioteca, no Aquamuseu, na Piscina 

Municipal, entre outros edifícios públicos, vai fornecer um único sistema de 

autenticação (o princípio de "iniciar sessão uma vez") para os utilizadores em toda a 

União Europeia. 
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AECT Rio Minho apresenta 

prioridades à nova presidência 

da CCDR-N 

A Estratégia do Rio Minho 

Transfronteiriço 2030 e a 

reivindicação de uma 

Intervenção Territorial Integrada 

(ITI) de cariz transfronteiriço 

foram dois dos assuntos em 

destaque, esta segunda-feira, na reunião de apresentação do Agrupamento Europeu de 

Cooperação Territorial (AECT) Rio Minho à recém-eleita presidência da Comissão de 

Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N). 

 

AECT Rio Minho defende 

reabertura urgente de mais 

pontos de atravessamento Alto 

Minho/Galiza 

Os Municípios portugueses e 

Concellos galegos da fronteira 

do rio Minho consideram que os 

quilómetros de filas de trânsito 

que se registam na fronteira 

Valença-Tui, resultado da reposição do controlo terrestre de fronteiras e encerramento 

de travessias, é uma imagem de “outros tempos”, disponibilizando-se para colaborar no 

que for necessário para que esta reabertura aconteça o mais rápido possível, evitando 

sobrecarregar os cerca de 6 mil trabalhadores e trabalhadoras transfronteiriças com 

mais custos, além do desgaste físico e psicológico à chegada ao local de trabalho. 
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 Parque da Amizade 

apresentado ao delegado do 

Governo espanhol 

A direção do Agrupamento 

Europeu de Cooperação 

Territorial do Rio Minho (AECT 

Rio Minho), Fernando Nogueira e 

Uxío Benítez, e a alcaldesa do 

Concello de Tomiño, Sandra González, reuniram, em janeiro, por videoconferência, com 

o delegado do Governo espanhol para apresentar o projeto transfronteiriço do Parque 

da Amizade, que unirá os concelhos fronteiriços de Vila Nova de Cerveira e de Tomiño 

através de uma ponte pedonal e ciclável sobre o rio Minho. 

 

AECT Rio Minho lança apelo aos 

Governos de Portugal e Espanha 

para “deixar de castigar as 

trabalhadoras e os 

trabalhadores transfronteiriços” 

Autarcas dos 26 municípios 

portugueses e galegos que 

compõem o Agrupamento 

Europeu de Cooperação 

Territorial (AECT) Rio Minho 

exigiram aos Governos de 

Portugal e Espanha o “devido e merecido respeito” pelos milhares de trabalhadoras e 

trabalhadores transfronteiriços e centenas de transportes de mercadorias que, 

diariamente, atravessam as oito travessias existentes entre o Alto Minho e a Galiza e 

que estão a ser “castigados” com o encerramento de fronteiras e a concentração num 

único ponto autorizado, a Ponte Internacional de Valença. 
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Fórum Cultural de Cerveira 

transformado em Centro 

Municipal de Vacinação para a 

Covid-19 

Após várias reuniões 

preparatórias, a Câmara 

Municipal de Vila Nova de 

Cerveira e a ULSAM - Unidade 

Local de Saúde do Alto Minho 

decidiram a localização do 

Centro Municipal de Vacinação para a Covid-19. Com as intervenções técnicas 

necessárias a cargo da Câmara Municipal, as instalações do Fórum Cultural de Cerveira 

apresentam-se como o espaço ideal por ser amplo, garantindo as condições de 

segurança e comodidade, além da localização privilegiada. Autarquia disponibiliza-se 

para garantir transporte aos munícipes sem retaguarda, mediante aceitação pela 

ULSAM e pedido apresentado na respetiva Junta de Freguesia. 

 

Entregues mais 10 

computadores portáteis para 

alunos do ensino básico do 

concelho 

Resultado da parceria na 

produção de eletricidade 

renovável entre o Município de 

Vila Nova de Cerveira e a 

empresa Empreendimentos 

Eólicos do Vale do Minho no 

âmbito (EEVM), foram entregues 

mais 10 computadores portáteis ao Agrupamento de Escolas do concelho para dar apoio 

ao ensino à distância, que vai ser retomado no próximo dia 8 de fevereiro. 
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 Eurocidade Cerveira-Tomiño 

adia para setembro IV Simpósio 

Internacional de Escultura do 

Minho 

Mediante o atual contexto de 

incerteza provocado pela 

pandemia Covid-19, o Comité de 

Gestão Estratégica (CGE) da 

Eurocidade Cerveira-Tomiño decidiu reagendar para o mês de setembro a realização da 

4ª edição do Simpósio Internacional de Escultura do Minho. Durante a reunião decorrida 

a 9 de fevereiro, por videoconferência, os autarcas vizinhos abordaram ainda a temática 

do fecho de fronteiras e os impactos para as trabalhadoras e os trabalhadores 

transfronteiriços. 

 

Boletim Municipal nº15: Edições 

e Custos 

A Câmara Municipal de Vila Nova 

de Cerveira informa que se 

encontra em distribuição a 

edição nº 15 do Boletim 

Municipal, dando cumprimento 

ao art.º nº 56 da Lei 75/2013, que 

obriga as autarquias a fazer a 

publicitação das atividades 

municipais através do Diário da 

República, da Página Municipal na Internet e do Boletim Municipal. 
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Contas Municipais - Da fobia à 

realidade - Transferências de 

verbas do Município para as 

Juntas de Freguesia 

A transferência de verbas para as 

11 freguesias do concelho de Vila 

Nova de Cerveira tem sido uma 

das temáticas mais discutidas 

nos últimos tempos, com 

diferentes opiniões e perspetivas. De forma a clarificar a verdade em torno desta 

realidade, com recurso aos dados plasmados nos diversos documentos de prestação de 

contas, foi elaborado um mapa comparativo dos últimos 19 anos para apreciação pelos 

interessados. 

 

 

√ Área Sociocultural e Desportiva: 

Autarquia transfere 70 mil euros 

para beneficiação e certificação 

do Estádio Municipal 

As instalações desportivas do 

Estádio Municipal Rafael Pedreira, 

em Vila Nova de Cerveira, vão ser 

alvo de uma empreitada de 

modernização no início de 2021, 

num investimento superior a 100 

mil euros. Intervenção resulta da 

aprovação de uma candidatura submetida ao Programa de Reabilitação de Instalações 

Desportivas (PRID 2020), comparticipada em 32.500 mil euros pelo Instituto Português 

do Desporto e Juventude e em 70 mil euros pela Câmara Municipal de Vila Nova de 

Cerveira. 
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Asseguradas refeições escolares 

durante suspensão letiva 

À semelhança do praticado no 

decorrer do primeiro 

confinamento em março e abril, a 

Câmara Municipal de Vila Nova de 

Cerveira volta a assegurar as 

refeições escolares a todos os 

alunos que se enquadram nos 

critérios de apoio social definidos pelo Governo, durante o período de interrupção letiva 

decretada pelo Governo como medida de contenção do novo coronavírus. 

 

Autarquia dá parecer favorável 

para declaração de utilidade 

pública à Associação Desportiva 

de Campos 

Pela relevante intervenção no 

cenário desportivo concelhio e 

pela educação cívica e ética 

desportiva prestada aos seus 

atletas, a Câmara Municipal de 

Vila Nova de Cerveira emitiu um 

parecer favorável junto da 

Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros para a concessão da 

Declaração de Utilidade Pública à Associação Desportiva de Campos. O parecer, emitido 

mediante solicitação, foi aprovado na reunião do executivo decorrida a 29 de janeiro. 
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➢ Obras Municipais Concluídas: 

- Beneficiação e Conservação da Rede Viária Municipal – Beneficiação da Rua Sra. do 

Pilar em Cornes, nos lugares de Lodeiro e Valinha; 

- Beneficiação e Conservação da Rede Viária Municipal - Execução de Passeios na Antiga 

EN13 – Rua da Estrada Velha, em Reboreda; 

- Beneficiação e Conservação da Rede Viária Municipal – Sinalização horizontal / Vertical 

e Instalação de Guardas de Segurança – 2020; 

- Instalação de Fibra Ótica no Concelho – Ligação de Pontos de Interesse; 

- EEC PROVERE PA7 Touring Cultural – Valorização do Património relacionado com o 

Elemento Água na Freguesia de Covas; 

- Qualificação, Reforço e Manutenção da Rede de Água em Baixa | Abertura e Fecho de 

Valas para Extensão da Rede Abastecimento de Água em Vários Arruamentos; 

- Ecopista “Caminho do Rio” – Construção de Sistema de Proteção Contra a Erosão junto 

à Praia da Mota. 

 

➢ Obras Municipais em Curso: 

- Ecopista “Caminho do Rio” – 3.ª Fase; 

- Implementação do Sistema de Águas Residuais Domésticas na Freguesia de Sopo – 1.ª 

Fase; 

- Centro de Atividades – Rio e Natureza – Ancoradouro de Apoio à Atividade Náutica no 

Parque de Lazer do Castelinho e na Praia da Lenta; 

- Adaptação do Antigo Edifício dos Bombeiros para Edifício de Cultura e Inovação – 1.ª 

Fase (Serviços Municipais de Intervenção Social); 

- Beneficiação e Conservação da Rede Viária Municipal - Beneficiação de diversos 

arruamentos em nas uniões de freguesia de Campos e Vila Meã e Vila Nova de Cerveira 

e Lovelhe e na freguesia de Loivo; 
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- Beneficiação e Conservação da Rede Viária Municipal - Travessa de Stº António em 

Candemil; 

- Beneficiação e Conservação da Rede Viária Municipal - Rua das Castanheiras em 

Gondarém; 

- Beneficiação de Património Imobiliário Municipal – Obras de Conservação no Edifício 

dos Paços do Concelho. 

 

➢ Obras Municipais a Iniciar: 

- Requalificação Global da Escola EB2,3/SEC de Vila Nova de Cerveira - Substituição da 

Cobertura dos Balneários; 

- Requalificação Global da Escola EB 2,3/ Sec. de Vila Nova de Cerveira - 2.ª Fase; 

- Reforço da Rede de Água em Baixa às Freguesias do Interior - Reservatório, Adução e 

Distribuição (Sapardos, Candemil/ Gondar, Mentrestido); 

- Abastecimento de Água à Freguesia de Covas - Ligação Alta/Baixa aos Reservatórios 

Existentes; 

- Rede Viária do Concelho – Beneficiação de Arruamentos em Diversas Freguesias – 

2021/ 2022; 

- Adaptação do Antigo Edifício dos Bombeiros para Edifício de Cultura e Inovação – 2.ª 

Fase; 

- Rede Viária do Concelho - Beneficiação da Av. ª 27 de julho em Cornes. 

 

➢ Outros Projetos/Serviços em Curso: 

- E-Gov Alto Minho 2020: Município VNC - Fase 2 - Solução Networking; 

- Smart Cities/ Cerveira - Território de Futuro; 

- Estudos e Projetos – Elaboração dos Estudos de Caracterização da Paisagem e do 

Património Cultural do Concelho; 
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- Elaboração da Estratégia Local de Habitação (ELH) de Vila Nova de Cerveira; 

- Revisão do Plano Diretor Municipal; 

- Minho Região Europeia da Gastronomia – Delícia Cerveirense. 

 

 

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 11 de fevereiro de 2020; 

2. Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 11 de fevereiro de 2021; 

3. Relação dos Processos Judiciais pendentes com a respetiva atualização 

reportando ao dia 10 de fevereiro de 2021. 

 

Vila Nova de Cerveira, 

12 de fevereiro de 2021 

 

O Presidente da Câmara Municipal 

 

________________________________ 

João Fernando Brito Nogueira 


