Informação à Assembleia Municipal
da Atividade Municipal

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 a presente informação relativa a Atividade do Executivo
Municipal, referente aos meses de outubro e novembro de 2014.
A Atividade Municipal neste período caraterizou-se pela continuidade da
execução das tarefas previamente planeadas, pela prestação dos serviços
administrativos inerentes à atividade e funções municipais e o apoio às
populações do concelho, bem como pela preparação, apresentação à Câmara
Municipal e Assembleia Municipal das Grandes Opções do Plano e Orçamento
de 2015.
Estes dois meses caraterizaram-se principalmente pela aprovação da
candidatura para financiamento da Requalificação Global da Piscina Municipal
e Área envolvente, mas também pela preparação e submissão de candidaturas
em regime de overbooking ao ON2 (atual quadro comunitário de apoio),
nomeadamente Recinto Desportivo de Campos; Requalificação do Estádio
Municipal Rafael Pedreira; POVT - implementação do sistema de águas
residuais e domésticas em Covas; e POVT – ampliação e remodelação de
redes de saneamento básico em Reboreda; entre várias outras.
Destaque ainda para a preparação de iniciativas a candidatar ao novo quadro
comunitário de apoio, particularmente a elaboração das Fichas de Projeto para
o Programa de Ação Intermunicipal de Qualificação de Serviços Coletivos
Territoriais de proximidade do Alto Minho 2014-2020 e já a preparação e
submissão da candidatura para a Defesa da Floresta contra Incêndios no
âmbito do Proder.
De salientar a estreita colaboração com as diversas IPSS’s do concelho na
preparação de diversas candidaturas para financiamento em várias áreas
destas instituições.
O período em análise ficou marcado pelo lançamento da Agenda Cultural para
o último trimestre de 2014, e pela programação, preparação e desenvolvimento
de alguns eventos culturais, nomeadamente a Comemoração do Dia do
Município, dos Bombeiros Voluntários e da Proteção Civil; do lançamento da
Agenda Estratégica para a Cooperação Transfronteira Cerveira-Tomiño 20142020 e da implementação de quatro Focus Group para preparação de
diagnósticos a apresentar nas Ias Jornadas da Amizade a decorrer no início de
2015; do VII Simpósio Ibérico sobre a Bacia Hidrográfica do rio Minho; e a
implementação do programa Na’Tal Cerveira que incorpora dinâmicas que
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fomentem a economia local, envolvendo o artesanato local, o comércio, a
prática associativa, a comunidade e a oferta turística.
Relativamente às Ações Materiais, de salientar a intervenção nas diversas
freguesias do concelho, como se pode verificar in loco, continua a ser visível e
a cumprir os prazos estipulados, encontrando-se em fase de conclusão o Muro
no Lugar de Espírito Santo em Gondar e o Pontão na Rua de Sobreiro em
Campos; e já concluídas a substituição de troços de rede de abastecimento de
água em Cornes; a pavimentação da Rua dos Castanheirinhos, em Sapardos,
bem como a execução de vários drenos em vias da freguesia que veio resolver
situações objeto de reclamação há vários anos.
No que diz respeito a empreitadas, de sublinhar o início da segunda fase da
beneficiação da Estrada Municipal 517 de Sopo de Baixo a France.
Em anexo, juntamos o relatório parcial elaborado por:
- DAG (inclui relatório dos serviços financeiros);
- DSD;
- DSM – Técnico Superior Nuno Esteves, Técnico Superior Miguel Roda, e
Técnica Superior Cristiana Brandão.

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;
2) Resumo Diário da Tesouraria respeitante ao dia 20 de novembro de 2014,
3) Relação dos Processos Judiciais pendentes com a respetiva atualização
reportando a 10 de novembro de 2014.

Vila Nova de Cerveira
21 de novembro de 2014

O Presidente da Câmara Municipal
___________________________
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