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Sessão – Ordinária 

da Assembleia de Freguesia de Vila das Aves 

Folha nº 1 

Ata nº 7 

18 de abril de 2019 

  

ATA 
 

     DATA DA SESSÃO: 18 de abril de 2019 --------------------------------------------------------------- 

     LOCAL DA REUNIÃO: Salão Nobre da Junta de Freguesia ----------------------------------------- 

     PRESIDIU: Jorge Emanuel Oliveira Machado----------------------------------------------------------- 

     SECRETARIARAM: Ana Luísa Faria e Silva Salgado Santos e António Alberto Castro---------  

     Gouveia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

     PRESENÇAS: ------------------------------------------------------------------------------------------------    

     Jorge Emanuel Oliveira Machado-  Presente-------------------------------------------------------------                  

     Hélder Ernesto Oliveira Gomes – Presente--------------------------------------------------------------- 

     Ana Luísa Faria e Silva Salgado Santos – Presente------------------------------------------------------ 

     António Alberto Castro Gouveia- Presente--------------------------------------------------------------- 

     Paulo Alexandre Machado Pinheiro- Presente ----------------------------------------------------------- 

     Maria Celeste Gonçalves Pinheiro Monteiro. Presente-------------------------------------------------- 

     André Manuel Gonçalves Martins- Faltou----------------------------------------------------------------        

     Elisabete da Cunha Roque Faria- Faltou ------------------------------------------------------------------ 

     António Agostinho Pinheiro da Costa- Presente --------------------------------------------------------- 

     António Adalberto Alves Carneiro – Presente ----------------------------------------------------------- 

     Maria Henriqueta Cerqueira P. Gomes Alves - Presente ---------------------------------------------- 

     Rui Miguel Oliveira Pedrosa Batista – Faltou ----------------------------------------------------------- 

     Nuno Renato Sá Sampaio- Presente ---------------------------------------------------------------------- 

--HORA DO INÍCIO DA REUNIÃO: 21,30 horas ---------------------------------------------------------

--HORA DO ENCERRAMENTO DA REUNIÃO: 22,30 horas ----------------------------------------- 
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-- Aos dezoito dias do mês de abril do ano de dois mil e dezanove, pelas vinte uma 

horas e trinta minutos, no Salão Nobre da Junta de Freguesia, reuniu em sessão 

ordinária a Assembleia de Freguesia de Vila das Aves, com a seguinte ordem de 

trabalhos: ---------------------------------------------------------------------------------------------  

I- Período da Antes da Ordem do dia: ------------------------------------------------------ 

     II – Período da ordem do dia: ------------------------------------------------------------------ 

1- Informações do Executivo sobre atividade e a situação da Junta de Freguesia; 

2- Contas de Gerência de 2018; --------------------------------------------------------- 

3 – Inventário; ------------------------------------------------------------------------------- 

4 – Toponímia; ------------------------------------------------------------------------------ 

-- Entrando no período de Antes da Ordem do Dia, o Sr. Presidente da Assembleia de 

Freguesia de Vila das Aves deu conhecimento que os Srs. Deputados Elisabete da 

Cunha Roque Faria e Rui Miguel Oliveira Pedrosa Batista, pela Coligação por Todos 

Nós e, André Manuel Gonçalves Martins, pelo Partido Socialista, solicitaram a sua 

substituição, tendo a mesma ocorrido nos termos do regimento em vigor (Docs. n.º1, 2 e 

3).------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-- Seguiu-se a votação da ata da reunião anterior, tendo a mesma sido aprovada por 

unanimidade, não tendo participado na votação os deputados que não estiveram 

presentes na mesma. -------------------------------------------------------------------------------- 

-- Pelo Sr. Deputado António Adalberto Alves Carneiro foi apresentada uma declaração 

de voto, dando os parabéns à mesa pela forma como a ata havia sido elaborada, já que 

na sua opinião as atas anteriores tinham algumas omissões e imprecisões. ----------------- 

-- Pelos eleitos do Partido Socialista foi proposto um voto de louvor a Daniela Ferreira 

(Doc. n.º 4), tendo o referido voto de louvor sido aprovado por unanimidade. ------------- 

-- Ainda no período de Antes da Ordem do Dia intervieram os seguintes deputados: ----- 

-- O Sr. Deputado António Agostinho Pinheiro da Costa, sobre os passeios e drenagem 

das águas pluviais na Rua do Longal e Prof. Mário de Figueiredo; Saneamento; 

Manutenção do Parque Amieiro Galego; Contrato de Arrendamento da Quinta dos 

Pinheiros; Infantário de Vila das Aves; Manutenção das vias e espaços públicos; 

Manutenção do Cemitério e Muro; Alargamento do horário de atendimento da Junta de 

Freguesia (Doc. n.º 5). ------------------------------------------------------------------------------ 
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-- A Sr.ª Deputada Maria Henriqueta Cerqueira Gomes Alves, interveio sobre o 

saneamento, nomeadamente, no lugar de Cense e sobre o ponto de situação do 

infantário de Vila das Aves. ------------------------------------------------------------------------ 

-- Pelo Sr. Presidente da Junta de Freguesia foram prestados os devidos 

esclarecimentos, tendo este referido que em nenhuma outra altura a equipa de pessoal de 

manutenção e limpeza da Junta de Freguesia foi tão rentabilizada como atualmente. 

Quanto ao saneamento, informou estar previsto o aumento da cobertura, nomeadamente, 

nos lugares da Barca e de Cense. Relativamente ao Amieiro Galego, informou que 

existe um colaborador que faz a manutenção do parque diariamente. Já no que concerne 

à Quinta dos Pinheiros, será agendada uma reunião com o C.D. Aves e os 

A.H.B.V.V.A.. No que ao muro do cemitério diz respeito, informou que a obra já foi a 

concurso e espera-se que esteja concluída em meados de setembro. Quanto ao 

infantário, informou que o concurso está encerrado e foram apresentadas várias 

candidaturas, tendo o vencedor do mesmo assumido o compromisso de abrir o 

infantário brevemente. ------------------------------------------------------------------------------ 

-- Terminado este período, entrou-se de seguida no período da Ordem do Dia: ------------ 

1- Informações do Executivo sobre atividade e a situação da Junta de Freguesia; 

2- Contas de Gerência de 2018; --------------------------------------------------------- 

3 – Inventário; ------------------------------------------------------------------------------- 

4 – Toponímia; ------------------------------------------------------------------------------

-- No 1º ponto – Informações do Executivo sobre a atividade e a situação da Junta de 

Freguesia, o Sr. Presidente da Junta de Freguesia prestou as informações contantes do 

documento anexo (Doc. n.º 6). -------------------------------------------------------------------- 

-- Pelo Sr. Deputado António Adalberto Alves Carneiro foram solicitadas algumas 

aclarações relativas às informações prestadas pelo Sr. Presidente da Junta de Freguesia, 

nomeadamente, sobre o que está a ser projetado ao nível da arborização na Av. 4 de 

Abril de 1955, tendo, inclusivamente, manifestando a sua opinião quanto à 

requalificação da Avenida. Neste sentido, é da opinião que obra esta a ser bem 

executada, tendo parabenizado o Sr. Presidente por isso. Contudo, relativamente à 

arborização, referiu que a Avenida se encontra um pouco despida e, como tal, seria bom 

ter isto em atenção, sugerindo a plantação de bétulas e arbustos/trepadeiras, assim 

como, de uma espécie de “ramadinha” e pérgulas, uma vez que tal poderia trazer 

vantagens, designadamente, pela sua diferenciação e porque não incomodaria tanto os 

moradores, em comparação com o que existia até então. -------------------------------------- 
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-- O Sr. Presidente da Junta de Freguesia respondeu que está previsto abaterem 40 

árvores com raízes de 2 metros, que muito prejudicaram o sistema de saneamento 

daquela rua. Dito isto, informou que em articulação com um arquiteto paisagista foi 

determinada a colocação de cerejeiras, árvores de pequeno porte, para que não sejam 

danificados novamente os passeios e as redes de saneamento. -------------------------------- 

-- Os pontos 2 e 3, Contas de Gerência e Inventário (Doc. n.º 7), foram apresentados em 

conjunto, por acordo da distinta Assembleia, pelo Sr. Tesoureiro da Junta, Pedro Paraty. 

O mesmo informou ter havido uma melhoria quanto à execução orçamental ocorrida em 

anos anteriores e que as receitas suplantaram as despesas, tendo havido um saldo 

positivo de 16.500,00€. ----------------------------------------------------------------------------- 

-- Pelos Srs. Deputados Maria Henriqueta Cerqueira Gomes Alves e António Adalberto 

Alves Carneiro foram solicitadas algumas informações:---------------------------------------

-- A Sr.ª Deputada Maria Henriqueta Cerqueira Gomes informou não ter conseguido 

analisar os documentos convenientemente, em virtude de se encontrarem pouco 

legíveis, querendo ser esclarecida quanto à rubrica que diz a respeito às geminações, 

exposições e espetáculos, na medida em que gostaria de perceber se essa despesa teria 

sido entregue a associações ou se teria sido a Junta a suportar estas despesas 

diretamente. ------------------------------------------------------------------------------------------

-- O Sr. Deputado António Adalberto Alves Carneiro partilhou da opinião da Deputada 

Maria Henriqueta Cerqueira Gomes, referenciando a dificuldade de se analisar a 

documentação respetiva. ---------------------------------------------------------------------------

-- O Sr. Presidente da Junta de Freguesia prestou os esclarecimentos necessários, 

informando que os equipamentos que a Junta possui são os mesmos de anos anteriores. 

Quando à dificuldade em analisar este tipo de documentos, tal também acontecia no 

passado, no entanto, teriam essas notas em consideração para informações futuras. 

Ressalvou, ainda, que a documentação foi enviada antecipadamente e que as 

funcionárias da Junta de Freguesia poderão imprimir, sempre que algum deputado o 

solicite, a documentação enviada. Quanto à despesa da rubrica mencionada, informou 

ser fácil de esclarecer, sendo a mesma relativa às festas realizadas no ano passado: 

“Festas da Vila”, “Aves Beer Fest”, entre outras. Acrescentou, ainda que este executivo 

foi mais comedido na gestão em comparação com o executivo anterior. -------------------- 

-- Colocados à votação, em conjunto, os referidos pontos, os mesmos foram aprovados 

por unanimidade.------------------------------------------------------------------------------------- 
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-- Pelos eleitos do Partido Socialista foi apresentada uma declaração de voto, relativa às 

Contas de Gerência de 2018 (Doc. n.º 8), que se anexa. -------------------------------------- 

-- Relativamente ao ponto 4, foi dado conhecimento à Assembleia da proposta do 

executivo da Junta de Freguesia, sobre a denominação do arruamento que tem início na 

Rua de Santa Rita e termina a poente, como Travessa de Santa Rita. A proposta será 

agora remetida, à luz da legislação em vigor, para a Câmara Municipal de Santo Tirso. 

(Doc. n.º 9) ------------------------------------------------------------------------------------------- 

-- Seguidamente entrou-se no período de intervenção do público, tendo intervindo o 

Senhor: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-- Joaquim Carneiro sobre as Contas de Gerência apresentadas, informando que lhe 

parece ter havido poupança, mas alertou para não se poupar na limpeza, nomeadamente, 

na Rua onde habita. Referiu, também, as obras na Rua Narciso José Machado 

Guimarães, cujo piso está muito pior, na sua opinião. ----------------------------- 

-- O Sr. Presidente da Junta de Freguesia lamentou a falta de limpeza na rua onde reside 

o Sr. Joaquim Carneiro e informou que o assunto ficaria registado para ser resolvido. 

Quanto à Rua Narciso José Machado Guimarães informou que já foi feita uma 

reclamação junto do empreiteiro para repor o pavimento, uma vez que o trabalho inicial 

não foi feito em condições aceitáveis. Agradeceu, ainda, a vinda assídua e participação 

do Sr. Joaquim Carneiro às Assembleias de Freguesia. ----------------------------------------  

-- Nada mais havendo a tratar, foi colocada à aprovação a ata em minuta, que depois de 

lida em voz alta na presença de todos, foi posta à votação, tendo sido aprovada por 

unanimidade. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

-- Pelo Sr. Deputado António Adalberto Alves Carneiro, foi apresentada uma declaração 

de voto, justificando a sua mudança de posição no que toca à aprovação da ata em 

minuta, pelo motivo da última ata ter sido bastante melhorada na sua versão final, 

embora continue a discordar da necessidade de votação da ata em minuta. Referiu ainda, 

relativamente à toponímia, não ter entendido porque veio esse assunto à Assembleia de 

Freguesia. Terminou sugerindo que se escolham melhor as datas para a realização das 

reuniões desta Assembleia, já que as duas últimas datas escolhidas não lhe pareceram 

adequadas por terem ocorrido muito próximas de épocas festivas. ------------------------- 

-- Relativamente a este assunto, o Sr. Presidente da Assembleia de Freguesia informou 

que o ponto da toponímia foi trazido à Assembleia de Freguesia por uma questão de 

transparência e que, de acordo com a lei, as atas em minutas são lidas e votadas, nas 

reuniões em que dizem respeito, com a finalidade de conferir eficácia imediata às 
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INFORMAÇÃO DO PRESIDENTE 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
Atividade mais relevante da Junta de Freguesia de Vila das Aves no 
período compreendido entre janeiro e abril de 2019  

 

Em cada sessão ordinária da Assembleia de Freguesia, o Presidente da Junta deve 
entregar, uma informação escrita sobre as atividades realizadas. Neste sentido, importa 
levar ao conhecimento da Assembleia de Vila das Aves, na sua reunião ordinária de 18 
de abril, a referida informação escrita, respeitante ao período compreendido entre 
janeiro e abril de 2019, destacando-se neste período, alguns pontos que aqui seguem. 

 

 

Pedro Paraty
Imagem Posicionada
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a) EDUCAÇÃO  

GRAÇA MORAIS ESTEVE EM VILA DAS AVES PARA INAUGURAR EXPOSIÇÃO RECRIAR 
OLHANDO  

O Centro Cultural Municipal de Vila das Aves inaugurou no dia 27 de março, uma 
exposição em homenagem à pintora Graça Morais. O projeto “Recriar... Olhando” é 
organizado pelo Agrupamento de Escolas de S. Martinho e decorre até 23 de abril. 

A homenageada desta edição, é uma das mais conceituadas e galardoadas artistas 
nacionais, tendo em 1997 recebido o grau Grande Oficial da Ordem do Infante. 

A inauguração contou com a presença da própria Graça Morais, do Diretor do 
Agrupamento, José Queijo Barbosa, e dos vereadores da Educação, Sílvia Tavares, e da 
Cultura, Tiago Araújo, da Câmara Municipal de Santo Tirso e do Presidente da Junta de 
Freguesia de Vila das Aves, Joaquim Faria, além de muitos elementos da comunidade 
educativa.  
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b) CULTURA  
 
A Junta de Freguesia tem participado, sempre que possível, nas iniciativas que decorrem 
em Vila das Aves. Tanto nos eventos que são promovidos pela Câmara Municipal de 
Santo Tirso, como nos eventos que são organizados pelas Associações e Instituições 
Locais e ainda pela própria Junta de Freguesia.  
Pois é premissa deste Executivo da Junta de Freguesia promover a cultura e os 
autores/artistas da nossa freguesia. 

ENCERRAMENTO DO XXXIII SARAU DE REIS DOS ESCUTEIROS DE VILA DAS AVES 
 

Foi com muito gosto que a Universidade Sénior de Vila das Aves participou no XXXIII 
Sarau dos Reis dos Escuteiros de Vila das Aves, este ano realizado em parceria com a 
Junta de Freguesia de Vila das Aves.  
Parabéns a todos os envolvidos na organização e participantes. 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENTREGA DE CERTIFICADOS DE PARTICIPAÇÃO NA “ODE À CAMÉLIA” 

A Junta de Freguesia e a Universidade Sénior de Vila das Aves marcaram presença no 
dia da entrega dos certificados de participação do Dia das Camélias. Uma iniciativa 
organizada pela Câmara Municipal que, ano após ano, divulga e promove esta flor de 
inverno, originária da Ásia, no início do século XIX, também conhecida como “rosa do 
Japão”. 
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A JUNTA DE FREGUESIA ESTEVE PRESENTE NA INAUGURAÇÃO DA EXPOSIÇÃO DOS 
LENÇOS DOS NAMORADOS PATENTE NO CENTRO CULTURAL MUNICIPAL DE VILA DAS 
AVES 

O Presidente da Junta de Freguesia de Vila das Aves, Joaquim Faria, acompanhado pelo 
Vereador da Cultura da Câmara Municipal de Santo Tirso, Tiago Araújo, assistiu à 
inauguração da Exposição “Namorar Portugal”, no dia 02 de fevereiro.  

Presente, esteve ainda, a vereadora da cultura da Câmara Municipal de Vila Verde, 
Júlia Fernandes. 

As mais encantadoras mensagens de amor chegaram ao Centro Cultural Municipal de 
Vila das Aves, numa mostra inspiradora através dos tradicionais Lenços dos Namorados.  

  

POESIA LIVRE 

A Junta de Freguesia de Vila das Aves marcou presença, na sessão de Poesia Livre 2019. 
Uma produção levada a cabo pelo Grupo de Teatro Aviscena e com a participação da 
Universidade Sénior de Vila das Aves. 

A iniciativa decorreu, no dia 16 de março, na escadaria da antiga Fábrica do Rio Vizela, 
tendo como cenário a história de uma indústria têxtil, jamais esquecida. 
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Parabéns a ambas as instituições pelo admirável momento cultural que proporcionaram 
a todos os presentes. 

 

 

 

 

 

 

Ainda inserida na programação da Poesia Livre e dinamizada pelo Município de Santo 
Tirso, realizou-se no dia 21 de março, no Salão Nobre da Junta de Freguesia de Vila das 
Aves - "Gerações Poéticas". Um momento poético e musical com intervenção do 
Agrupamento de Escolas D. Afonso Henriques e da Universidade Sénior de Vila das Aves. 
Parabéns a todos os alunos e professores intervenientes!  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64.º ANIVERSÁRIO DE ELEVAÇÃO A VILA DA FREGUESIA DE VILA DAS AVES 

Vila das Aves esteve em festa.  

Celebrou-se a 4 de abril, o 64.º aniversário de elevação a vila da freguesia de Vila das 
Aves. As comemorações tiveram inicio com o Hastear da Bandeira e continuaram com a 
Sessão Solene comemorativa com atuações musicais proporcionadas pela Universidade 
Sénior de Vila das Aves e Associação de Reformados de Vila das Aves. As cerimónias 
terminaram no domingo, dia 7 de abril, com a Missa na Igreja Matriz. 



6 
 

Informação:  janeiro a abril de 2019 
 

 

A poesia foi trazida ao Salão Nobre, pelos Autores Avenses, cujas obras publicadas 
estiverem em destaque numa exposição, organizada pela Junta de Freguesia.  

Associada às comemorações do 64º aniversário da elevação a vila, a Junta de Freguesia 
publicou uma brochura, com a bibliografia de todos os autores avenses, como forma 
singela de homenagear todos os escritores, com obras publicadas, nascidos, que 
residiram ou residam, ou tenham algo escrito sobre a nossa terra.  

O momento da Sessão Solene, serviu ainda para homenagear todas as individualidades 
e Instituições que se destacaram no ano de 2018, pelos feitos alcançados.   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

Informação:  janeiro a abril de 2019 
 

 

     

        

     

CANTAR ABRIL EM VILA DAS AVES 

Foi com enorme gosto que assistimos, à “Noite «Cantar Abril»”, que decorreu, no 
passado dia 6 de abril, no Centro Cultural Municipal de Vila das Aves. 

O Grupo de Emídio Rodrigues subiu ao palco com as tradicionais musicas de intervenção, 
tendo contagiado todo o público presente no auditório. 
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c) DESPORTO 
 

MEGA AULA AERO LOCAL – CHAMAR A PRIMAVERA 
 
A Junta de Freguesia de Vila das Aves juntou-se à Mega-aula Aero Local "Chamar a 
Primavera". 
Muita adrenalina e energia foi sentida na manhã do dia 10 de março, no Centro Cultural 
Municipal de Vila das Aves, através do espírito desportivo. 
Parabéns prof. Simão por mais um evento de sucesso. É gratificante ver todo o seu 
trabalho de forma bem conseguida, com muito carinho à mistura. 
 
 
       
 
 
      
 
 
 
 

d) JUVENTUDE 
 
JOVENS DE VILA DAS AVES VENCEDORES DO OPJ 
 

A Junta de Freguesia de Vila das Aves dá os parabéns aos vencedores e a todos os 
participantes do Orçamento Participativo Jovem de 2018.  
Parabéns também para o Agrupamento de Escolas D. Afonso Henriques, que vê assim 
concretizado um projeto apresentado pelos seus alunos e que era um anseio da 
Comunidade Escolar de Vila das Aves. 
Iniciativas como esta, organizadas pela Câmara Municipal de Santo Tirso, são de se 
louvar, tendo em conta a oportunidade que dão aos jovens de participarem ativamente 
com novas ideias. 
Para além dos vencedores, também outros projetos de Vila das Aves foram 
apresentados. 
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e) COESÃO SOCIAL  
 

DIA INTERNACIONAL DA MULHER  

A Junta de Freguesia não podia deixar de relembrar uma data tão importante. Por isso, 
no dia 8 de março, o Executivo representado pelo Sr. Presidente de Junta decidiu 
homenagear as senhoras que estiveram presentes na Junta de Freguesia, oferecendo-
lhes uma flor.  

Um gesto simbólico para assinalar esta data de exaltação do gênero feminino, da sua 
importância e valor em todos os palcos da sociedade. 

    
 

Ainda no âmbito das comemorações do Dia Internacional da Mulher, a Universidade 
Sénior de Vila organizou um jantar, onde os alunos fizeram questão de ir para a cozinha 
e preparar as iguarias para as alunas, amigas e companheiras, em jeito de homenagem 
a todas as Mulheres! Um bonito gesto e uma linda noite acompanhada de poesia, 
música e animação. 
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SOS MOÇAMBIQUE 

A Junta de Freguesia de Vila das Aves não podia ficar indiferente à causa solidária com 
o povo de Moçambique.  

Por isso, juntamo-nos à campanha para angariação de todo o tipo de bens. Apelamos à 
mobilização massiva da população e estamos gratos a todos os que nos ajudaram, para 
que, daqui de Vila das Aves saísse um contentor com destino a Moçambique.  

Entre os bens de primeira necessidade definidos para recolha estiveram alimentos, 
roupas, calçado, material escolar, lençóis, cobertores e bens de cuidados de higiene e 
consumo.  

   
 

AJUDA NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÕES DE IRS 

Ciente das dificuldades que os seus fregueses podem ter com a entrega de declarações 
do IRS, este ano exclusivamente por via eletrónica, o Executivo da Junta de Freguesia 
decidiu apoiar os utentes na submissão DECLARAÇÕES DE IRS DE PREENCHIMENTO 
AUTOMÁTICO, criando um serviço apenas para esse efeito.  

Assim, os trabalhadores que auferem rendimentos exclusivos por conta de outrem e/ou 
pensões, nas categorias A e H, podem desde o dia 1 de abril e até 28 de junho, recorrer 
a esse serviço de apoio disponibilizado pela Junta.  

O atendimento é feito, às segundas, quartas e sextas-feiras, entre as 9H00 e as 12H00. 
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f) PROTEÇÃO CIVIL  

O CIDADÃO, COMO PRIMEIRO AGENTE DA PROTEÇÃO CIVIL 
Inserida nas comemorações do Dia da Proteção Civil, a Câmara Municipal de Santo Tirso, 
esteve em março, presente na Universidade Sénior de Vila das Aves, para promover uma 
sociedade preventiva, onde a segurança e a qualidade de vida são preocupações de 
todos e na qual todos têm um papel ativo.  

     

 

g) OBRAS 

REQUALIFICAÇÃO DA RUA PROF. MÁRIO FIGUEIREDO E RUA DO LONGAL 

Estão concluídas as obras de "Drenagem de Águas Pluviais na Rua Prof. Mário Figueiredo 
e Rua do Longal, em Vila das Aves”.  

Uma obra da Câmara Municipal de Santo Tirso, que em diálogo e articulação com a Junta 
de Freguesia, se tem empenhado em resolver os problemas.  

 

 

 

 
REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS NA RUA MIGUEL TORGA  

Foi nosso compromisso e nossa preocupação requalificar os passeios degradados em 
Vila das Aves. Para isso, este Executivo estabeleceu prioridades. Não podendo fazer 
todos ao mesmo tempo, começou-se pela requalificação dos passeios na Rua Miguel 
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Torga, que como é do conhecimento geral, era uma das intervenções há muito 
necessárias e aguardadas. 

 

 

REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS NA AV. 4 DE ABRIL DE 1955  

Prometemos, cumprimos! 

Neste momento, decorrem já as obras de requalificação dos passeios, na Avenida 4 de 
Abril.  

Vila das Aves, já começa a ter um novo rosto. É para a população e para o seu bem-estar, 
que trabalhamos.  

                     ANTES:                                                                     DEPOIS:  
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h) AMBIENTE 

VILA DAS AVES DOTADA DE CONTENTORES PARA LIXO DOMÉSTICO  

Foram disponibilizados pela Câmara Municipal de Santo Tirso, contentores enterrados 
para a colocação de lixo doméstico, em Vila das Aves. 

Desde o dia 27 de fevereiro, que a freguesia ficou dotada de mais um conjunto de 
equipamentos, fundamental no melhoramento da qualidade ambiental.  

Ao todo são cinco, os contentores em funcionamento e estão colocados por vários 
pontos estratégicos da freguesia. A medida resulta de uma articulação previamente 
definida entre a Câmara Municipal de Santo Tirso e a Junta de Freguesia de Vila das Aves. 

Este é, sem dúvida, um passo importante para a melhoria do serviço de recolha de lixo 
doméstico para todos os fregueses. Com a existência deste novo equipamento, os 
avenses encontrarão disponíveis 24 horas, pontos de colocação do lixo doméstico.  

E porque a qualidade ambiental não é apenas um direito, mas é também uma obrigação, 
esta tomada de posição vai permitir que a curto prazo se termine com a colocação 
indevida dos resíduos sólidos urbanos em locais inadequados e fora de horas.  

Assim, solicita-se à população que acondicionem o lixo doméstico dentro de um saco 
plástico, ou similar, bem fechado e depositem a qualquer hora do dia num dos 
contentores enterrados espalhados por Vila das Aves. 
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Informação:  janeiro a abril de 2019 
 

 

DIA MUNDIAL DA ÁRVORE 

Celebrou-se no dia 21 de março na Universidade Sénior de Vila das Aves, o Dia Mundial 
da Árvore, com a plantação de duas árvores, cedidas, pela aluna Olga Carvalho. 

O jardim das instalações da U.S.V.A. tem sido dinamizado pelos alunos, com a 
coordenação de Arminda Carneiro, responsável pela disciplina de "Jardinagem". 

Neste momento simbólico em prol do ambiente, contamos com a presença da 
Vereadora do Ambiente, Ana Maria e da responsável pela U.S.V.A. Noémia Gouveia. 

Em representação da Junta de Freguesia, esteve Sónia Martins. 

A celebração foi complementada com momentos de música e poesia, protagonizados 
pelos alunos. 
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Introdução 
 

 

Em Cumprimento do estipulado na alínea b) do n.º1, do artigo n.º 9, da Lei n.º 75/2013 de 12 de 

Setembro, submete-se para apreciação, votação e aprovação da Assembleia de Freguesia de Vila 
das Aves, a Conta de Gerência, relativamente ao ano de 2018, desta Junta de Freguesia. 

O presente documento tem por objetivo apresentar o resultado do exercício económico do ano de 
2018, resultado das ações implementadas pelo Executivo desta Junta, bem como de todas as 
atividades propostas e executadas. 

Pretende-se que seja um documento transparente e elucidativo da que foi a atuação da Junta de 
Freguesia durante o ano de 2018. 
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I. ANÁLISE DA DESPESA 

O total da despesa paga pela Freguesia no ano económico de 2018 atingiu o montante de 273.321,03 
€, dos quais 232.646,46€ respeitaram às despesas correntes (85%), tendo as despesas de capital 

totalizado 40.674,57€ (15% do total da despesa). 

Em 2018 e em comparação com os exercícios de 2016 e 2017, a despesa teve a seguinte estrutura: 

 

 

 

Sendo que a respetiva taxa de execução global foi de 57% face ao orçamento previsto, enquanto 
que no ano anterior (2017) a execução atingiu 84,17% do orçamentado. Para esta diferença, 
contribuiu a baixa taxa de execução (17%) das despesas de capital, já que a taxa de execução das 

despesas correntes foi de 97%, um valor em linha, mas abaixo do previsto no Orçamento de 2018. 

A despesa corrente diminuiu assim 13% face a 2017, refletindo o esforço e o compromisso deste 

Executivo em baixar as despesas correntes, contrastando com a tendência crescente que se 
verificava até 2017, ao passo que as despesas de capital diminuíram 70% comparativamente a 2017, 
o que representa um decréscimo de 140%, quando comparado com a diferença atingida no exercício 

anterior. De notar, que esta diferença significativa, reflete tão-só a ausência de despesas 
extraordinárias de capital, como as que foram contraídas pela Junta de Freguesia nos anos de 2016 
e 2017, já que o valor apurado em 2018 está em linha com aquele que foi apurado no ano de 2015. 

 

 2018 2017 2016  ∆ 17/16  ∆ 18/17 
TOTAL DESPESA 273.321,03 € 404.052,50 € 340.488,40 € 1,19 0,68 

CORRENTE 232.646,46 € 266.610,50 € 260.318,95 € 1,02 0,87 
CAPITAL 40.674,57 € 137.442,00 € 80.169,45 € 1,71 0,30 
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DESPESAS CORRENTES 

Na estrutura das despesas correntes, são as despesas de pessoal que assumem maior peso com 
67,82 % do total, (116.511,05 €), seguindo-se as despesas com Material de Educação e Recreio com 

6,47 % (11.113,42€), Eletricidade 4,77 % (8.185,84€), Gasóleo 2,44 % (4.188,48€) e Reparação de 
Equipamentos com 2,30 % (3.942,89€) como as que mais se destacam. 

 

De notar, relativamente às Despesas de Pessoal, que a decisão deste Executivo de terminar com os 

vínculos precários em que há vários anos se encontravam 9 dos 11 funcionários da Junta de 
Freguesia, não acarretou um aumento significativo da Despesa, mas contribuiu para um aumento 
significativo da estabilidade e qualidade de vida desses funcionários, além de se terem retomado as 
inexistentes (?) avaliações e consequente progressão de carreira para os funcionários do Quadro. 

 

  

DESPESAS COM PESSOAL 2016 2017 2018
Pessoal dos quadros - Regime de função 18.331,08 € 17.516,12 € 25.998,19 € 
Pessoal contrat ado a termo 49.777,67 € 53.687,67 € 44.504,57 € 
Pessoal em qualquer outra situação 8.334,58 €   5.778,28 €   6.078,45 €   

TOTAL 76.443,33 € 76.982,07 € 76.581,21 € 
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DESPESAS DE CAPITAL 

 

Nos investimentos em despesas de capital podemos destacar, as verbas despendidas em “Viadutos, 
Arruamentos e Obras” com 71,93 % (29.256,40 €), “Cemitérios” com 17,41 % (7.083,24€) e “Outro 
Equipamento” com 10,66 % (4.334,93 €). 
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II. ANÁLISE DA RECEITA 

O total da receita arrecadado pela Junta de Freguesia de Vila das Aves no ano económico de 2018, 
atingiu o montante de 289.864,08 € sem Saldo de Gerência de 2017 e de 332.689,90 € com o Saldo 

de Gerência de 2017 e teve uma taxa de execução de 68% face ao que estava orçamentado para 
2018. Aos montantes das receitas obtidas, correspondem a receitas correntes 215.485,59 € (74,34% 
do total) e 74.378,41 € (25,66% do total). 

Abaixo, podemos observar o quadro que compara as Receitas obtidas pela Junta de Freguesia com 
as dos anos 2016 e 2017. 

 

 

A Junta de Freguesia teve um decréscimo de 11% no global das receitas face a 2017. As receitas de 
capital registaram uma acentuada diminuição (33%), ao passo que as Receitas Correntes tiveram um 
ligeiro aumento, mas com valores similares aos do exercício anterior. 

 

74%

26%

ESTRUTURA DA RECEITA
2018

CORRENTE CAPITAL

  2018 2017 2016  ∆ 17/16  ∆ 18/17 

TOTAL RECEITA 289.864,08 € 325.457,50 € 382.547,09 € 0,85 0,89 

CORRENTE 215.156,08 € 214.071,32 € 222.165,27 € 0,96 1,01 

CAPITAL 74.708,00 € 111.386,18 € 160.381,82 € 0,69 0,67 
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RECEITAS CORRENTES 

Para a estrutura das receitas correntes, são as Transferências de Capital (correntes) as que maior 
peso assumem com 71 % (152.313,97 €), seguindo-se a Venda de Bens e Serviços Correntes com 

14,5% (31.136,69 €), as Taxas, Multas e Outras Penalidades com 5% (10.192,00 €), ao passo que 
as Transferências Privadas atingiram 18.478,87€ (8,6%) e por último os Impostos Indiretos com 1,5% 
(3.034,55 €). Refira-se ainda, que as receitas correntes tiveram um aumento de 1.084,76 € (0,5%) 

em relação a 2017.  

Abaixo, um quadro resumo da distribuição da Receita Corrente: 

 

Quanto às Transferências Correntes, foram distribuídas pelas seguintes rúbricas: 
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As Vendas de Bens e Serviços distribuíram-se pelas seguintes rúbricas: 

 

RECEITAS DE CAPITAL 

Para a estrutura das receitas de Capital, contribuíram as Comparticipações para Obras e 

Equipamentos com 32.917,00 € (44,06 %), Cemitério com 28.035,00 € (37,53 %) e Duodécimos com 
13.756,00 € (18,41 %). 

 

Em linha do que aconteceu no exercício de 2017, a Junta de Freguesia não aumentou as receitas de 

capital, com influência direta na capacidade de investimento na freguesia, pese embora os cerca de 
30.000 € gastos com viadutos, arruamentos e obras e com requalificação / aquisição de equipamentos 
para melhorar a resposta a dar pelos serviços da Junta de Freguesia, às necessidades de 

manutenção de edifícios, vias e jardins. 
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III. ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL 

A Despesa Total, em 2018, atingiu um valor de 273.321,03 €, com um grau de execução de 
aproximadamente 57%, um valor que reflete a baixa taxa de execução das Despesas de Capital 

(17%), uma vez que as Despesas Correntes tiveram uma taxa de execução (97%) em linha com o 
previsto, tendo até havido uma poupança de 3% relativamente ao Orçamento estimado.  
Este indicador, demonstra o empenho deste Executivo, quando assumiu no último balanço de 

Gerência em conseguir baixar as Despesas Correntes, cuja taxa de execução vinha aumentado nos 
exercícios anteriores. 

  Previsão Execução % 
Despesa Corrente     240.000,00 €      232.646,46 € 97% 
Despesa de Capital     240.000,00 €        40.674,57 € 17% 

 

A Receita Total atingiu, em 2018, o valor de 289.864,08 € com um grau de execução de 60%, tendo 
havido um retrocesso na execução das receitas de capital. 

 

  Previsão Execução % 
Receita Corrente     240.000,00 €      215.156,08 € 90% 
Receita de Capital     240.000,00 €      74.708,00 € 31% 

 
Podemos avaliar que as Receitas Correntes registam 90% de execução (um valor acima do atingido 
no exercício anterior), em forte contraste com a execução das Receitas de Capital, cujo valor abaixo 
dos 50%, demonstra que a Junta de Freguesia continua a ter pela frente o desafio de aproximar esta 

taxa de execução com a das Receitas Correntes, mesmo sabendo que a Junta de Freguesia tem 
dificuldades em obter todo o financiamento que desejaria, estando muito vulnerável a transferências 
do Estado e da Câmara Municipal. 

As receitas totais em 2018 foram de 346.975,85 €, onde se incluem o Saldo de Gerência apurado em 
2017 (42.825,82 €) e as decorrentes de operações de Tesouraria (14.285,95 €). As despesas no 

exercício de 2017 totalizaram 287.606,98 €. 

Dito isto, o saldo apurado em 2018 e que transita para 2019 é de 59.368,87 €, o que representa um 
aumento de 38% face ao saldo transitado no exercício de 2017, num orçamento que reflete o rigor 

que colocamos na gestão do dinheiro público, sem deixarmos de realizar as atividades e iniciativas  
a que nos propusemos.

 Receitas Despesas SALDO
Saldo 2017 42.825,82 €
Correntes 215.156,08 € 232.646,46 €
Capital 74.708,00 € 40.674,57 €
Op. Tesouraria 14.285,95 € 14.285,95 €

346.975,85 € 287.606,98 € 59.368,87 €
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CONCLUSÃO 

 

Com o suporte dos documentos apresentados estamos certos que a Assembleia de Freguesia está 

em condições de emitir uma decisão favorável à gestão deste executivo.  

 

 

Resta-nos esperar a vossa aprovação. 
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Anexos 
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Receita
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Fluxos de Caixa 
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Plano Plurianual de Investimentos 
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Inventário 
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