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INFORMAÇÃO DO PRESIDENTE

Atividade mais relevante da Junta de Freguesia de Vila das Aves no
período compreendido entre dezembro de 2019 e junho de 2020
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 15
de junho, a referida informação escrita, respeitante ao período compreendido entre
dezembro de 2019 e junho de 2020, destacando-se neste período, alguns pontos que
aqui seguem.
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a) ANIVERSÁRIO DA VILA
Vila das Aves fez anos. 65 anos passaram desde a sua elevação a vila.
Mas, infelizmente, este ano não houve festa! Vila das Aves completou o seu aniversário
em tempo de pandemia. Queríamos soprar as velas do bolo de aniversário, junto da
população. Mas o isolamento social a que todos fomos obrigados a cumprir, não nos
permitiu realizar o programa festivo que tínhamos inicialmente pensado, agendado e
planeado. Apesar de este ano não festejarmos como merecido, a Junta de Freguesia de
Vila das Aves faz votos que no seu 66º Aniversário, a vila esteja em festa e que todos
possamos sair à rua, livres do medo e cheios de esperança num futuro promissor!
Parabéns a esta nossa Vila.

b) EDUCAÇÃO
CÂMARA ENTREGA COMPUTADORES AOS ALUNOS DAS ESCOLAS
Os computadores entregues pela Câmara de Santo Tirso aos agrupamentos de escola do
Município de Santo Tirso, distribuídos pelos alunos teve como objetivo, garantir a
igualdade de acesso no ensino à distância.
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c) 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 desta Junta de Freguesia
promover a cultura e os autores/artistas da nossa freguesia.
CERIMÓNIA DO LANÇAMENTO DO LIVRO "MEMÓRIAS DE UM PEREGRINO" E
APRESENTAÇÃO DA 2ª EDIÇÃO DO LIVRO "O CAMINHO SOB O SILÊNCIO DAS
ESTRELAS"DO AUTOR AVENSE AGOSTINHO LEAL
Foi com muita honra que a Junta de Freguesia foi parceira na apresentação de mais uma
obra do autor avense Agostinho Leal. A apresentação dos seus livros, "Memórias de um
Peregrino" e "O Caminho Sob o Silêncio das Estrelas", decorreu no passado dia 13 de
dezembro, no Centro Cultural Municipal de Vila das Aves.
O executivo deu os parabéns ao autor pelo lançamento do seu segundo livro e que, mais
uma vez, fez questão de o apresentar em Vila das Aves. Agostinho Leal, é um Homem
cá da Terra. Um avense. Uma pessoa que cresceu aqui em Vila das Aves e que desta
forma, nos mostrou, novamente as suas experiências enquanto ser peregrino, através
de relatos expostos sob os trilhos pelos caminhos de Santiago. Face a esta iniciativa
importa referir que a cultura é um fator preponderante para o nosso executivo. Daí que
a Junta de Freguesia estará sempre aberta ao diálogo para acolher iniciativas como
estas, que só dignificam e engrandecem Vila das Aves e até Santo Tirso.
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AVES EM NATAL
Como é sabido, devido às condições climatéricas decorridas no fim de semana de 13 a
15 de dezembro, muitas iniciativas do Aves em Natal, tiveram de ser canceladas,
nomeadamente o Momento Musical com ARVA e Universidade Sénior, bem como a
Chegada do Pai Natal, pelo Teatro Aviscena. Ficou também cancelada a Encenação
Bíblica prevista para o sábado, dia 14 de dezembro, no Mercado Municipal.
Ainda assim, e apesar do mau tempo, o Aves em Natal fez as delícias dos mais
pequeninos. Através de um MiniBus a Junta de Freguesia foi até ao Jardim de Infância
das Fontaínhas e à Escola Básica de Bom Nome, para recolher as cartas do Pai Natal. Em
troca as crianças receberam um docinho e uns lápis para pintar. No final ainda tiveram
direito a dar uma voltinha no mini autocarro do Pai Natal!
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REZAR EM CASA COM MARIA, NOSSA MÃE
A Junta de Freguesia de Vila das Aves foi solidária com a população. Sabemos que, no
mês de maio muitos eram os peregrinos que se deslocavam a Fátima. Muitos são os
devotos que nesta altura fazem as suas novenas. Neste sentido, a Junta de Freguesia
colocou um Outdoor, durante o mês de maio, na Rotunda de S. Miguel com uma imagem
de Maria para que todos se pudessem sentir mais confortados.
Agradecemos à Casa dos Reclamos por se disponibilizar de imediato para responder ao
nosso pedido

d) FESTAS DA VILA E AVES FEST
Tendo em conta a decisão tomada em Conselho de Ministros que proíbe a realização de
festivais de música e espetáculos de natureza análoga este verão em Portugal, até 30 de
setembro de 2020, a Junta de Freguesia de Vila das Aves tomou a decisão, em
consonância com as medidas adotadas pelo Governo e Câmara Municipal de Santo Tirso,
que este ano, vamos suspender as Festas da Vila, bem como o Festival de Verão "Aves
Fest", que tínhamos programado no nosso plano de atividades cultural.
Estas são medidas excecionais temporárias de resposta à pandemia da doença COVID19. Esperamos regressar em 2021 com muita saúde, música e animação.
Informação: dezembro de 2019 a junho de 2020
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e) SOLIDARIEDADE SOCIAL
CAMPANHA DE ANGARIAÇÃO DE BENS ALIMENTARES
A Junta de Freguesia associou-se a uma campanha solidária promovida pelo Clube
Desportivo das Aves. Foram angariadas centenas de bens alimentares.
Desta forma e através desta parceria, conseguimos no Natal de 2019, colocar um sorriso
à mesa de muitas famílias carenciadas da freguesia.
Agradecemos a todos os que contribuíram para este gesto natalício.

RASTREIOS DE SAÚDE
A Junta de Freguesia disponibilizou as suas instalações para a realização de rastreios de
saúde gratuitos no dia 7 de março no período da tarde.
Esta ação foi uma iniciativa do ICBAS, da Universidade do Porto, que contou ainda com
o apoio do Município de Santo Tirso.
Os rastreios abrangeram a hipertensão arterial, glicémia e obesidade e realizaram-se no
Salão Nobre.
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JUNTA DE FREGUESIA AJUDOU NO PREENCHIMENTO DO IRS
A Junta de Freguesia tem como prioridade o apoio e a proximidade ao cidadão.
No seguimento do que foi iniciado no ano anterior, este ano voltamos a ajudar a
população no preenchimento do IRS.

MOVIMENTO MÁSCARAS SOCIAIS
A Junta de Freguesia de Vila das Aves uniu-se ao Movimento Máscaras Sociais. O repto
foi lançado por um grupo de voluntários que, em pouco tempo conseguiu pôr o projeto
em prática. Sob as recomendações da DGS e com os materiais doados por empresários,
foram várias as costureiras que se ofereceram também para ajudar. Até ao momento já
foram produzidas e distribuídas milhares de máscaras que foram higienizadas.
Cada morador, recebe a visita dos voluntários para oferecer duas máscaras, que podem
ser lavadas e utilizadas com os devidos cuidados. Um trabalho que apenas foi possível
numa clara demonstração de solidariedade e de entreajuda. A Junta de Freguesia de Vila
das Aves faz aqui um agradecimento público a todo este grupo de voluntários, que com
uma ajuda incansável e imprescindível tem vindo a produzir e a distribuir as máscaras
sociais. Num momento de pandemia provocado pela Covid-19, este espírito de
solidariedade é fundamental.
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COOPERAÇÃO E SOLIDARIEDADE
No contexto do coronavírus, o supermercado Intermarché de Vila das Aves ofereceu,
duas toneladas e meia de alimentos, para apoiar as pessoas mais carenciadas da
freguesia. Numa altura em que se combate o surto, já se sentem as consequências
sociais e económicas da crise provocada pela pandemia covid-19. Com o país a meio gás,
diminuem os rendimentos de centenas de famílias que recorrem, agora, às instituições
de apoio social.
Por outro lado, são também cada vez maiores as ondas de solidariedade. A Junta de
Freguesia de Vila das Aves está a mobilizar-se e através de um trabalho em rede social,
e em conjunto com a Câmara Municipal de Santo Tirso, estamos empenhados em criar
respostas de apoio à população mais idosa e carenciada, através da entrega de bens de
primeira necessidade e do reforço do apoio social.
Os alimentos doados pelo Intermarché de Vila das Aves, estão a ser distribuídos por
cabazes e entregues às pessoas sinalizadas e referenciadas da freguesia.
A Junta de Freguesia de Vila das Aves, agradece publicamente ao Sr. Rui Fonseca,
proprietário do Intermarché por mais um gesto tão nobre.
A ajuda não pode parar. E nós, estamos empenhados a ajudar quem mais precisa!
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9

f) DESENVOLVIMENTO LOCAL
XVII CONGRESSO NACIONAL DE FREGUESIAS (ANAFRE)
A Junta de Freguesia de Vila das Aves esteve representada no XVII Congresso Nacional
de Freguesias (Anafre). O encontro decorreu de 24 a 25 de janeiro, em Portimão. Em
cima da mesa esteve o tema da descentralização de competências, o estatuto do eleito
local, as finanças e a autonomia do poder local, e a organização territorial.
Durante dois dias, o encontro, que se realizou a meio de um mandato autárquico, juntou
os autarcas de freguesia para fazer um ponto da situação do trabalho que foi feito na
primeira parte do mandato e também abordou o que falta fazer até às próximas
autárquicas, em 2021. O ponto alto da sessão contou com a presença do primeiroministro, António Costa. Um dos principais temas do congresso que teve como lema:
“Freguesia: Mais próxima e solidária. Mais descentralização!” foi a Lei das Finanças
Locais (LFL), que foi revista em 2018.

CONCURSO PÚBLICO PARA EXPLORAÇÃO BAR/AMIEIRO GALEGO

Informação: dezembro de 2019 a junho de 2020
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COVID-19:
- De acordo com as normas estipuladas pela Direção Geral de Saúde, o serviço de
atendimento ao público na Junta de Freguesia de Vila das Aves mantém-se aberto.
Contudo, os fregueses só deverão procurar recorrer aos nossos serviços para tratar de
questões estritamente necessárias ou urgentes, privilegiando o contacto por telefone
(252 941 313) ou email (web@jf-viladasaves.pt).
- Quanto às audiências, atendimento do presidente e reuniões de trabalho, estas
estiveram suspensas até ao dia 13 de abril.
- As aulas da Universidade Sénior de Vila das Aves foram suspensas.
"NÓS VAMOS POR SI!"
Para evitar o risco de contágio por Covid-19, a população residente na freguesia das
Aves, com idade superior a 60 anos, com incapacidade ou só, conta com a Junta para os
substituir nas suas compras essenciais.
“NÓS VAMOS POR SI AO SUPERMERCADO, FARMÁCIA E CORREIOS” é uma iniciativa que
conta com a ajuda de um grupo de voluntários, a quem fazemos o nosso agradecimento.
FUNCIONAMENTO DOS CEMITÉRIOS EM TEMPO DE COVID-19

Informação: dezembro de 2019 a junho de 2020
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ENCERRAMENTO DOS CEMITÉRIOS

JUNTA COLOCOU FLORES NOS CEMITÉRIOS NA PÁSCOA
Durante o período em que os cemitérios estiveram encerrados, A Junta de Freguesia
prestou uma homenagem a todos os entes queridos, que lá se encontram depositados.
Uma vez que as pessoas não podiam deslocar-se aos cemitérios para prestarem
homenagem aos seus familiares falecidos, desenhamos cruzes de flores, nos corredores
interiores. Este foi um gesto singelo de solidariedade e conforto, através do qual
pretendemos substituir-nos simbolicamente aos seus familiares, que numa época tão
importante e especial, como foi a semana pascal, estiveram impossibilitados de o fazer,
pelas circunstâncias de contingências do estado de emergência, face à pandemia de
Covid-19. Para além desta medida, a Junta de Freguesia de Vila das Aves também cuidou
dos cemitérios retirando as flores secas e velhas, bem como as velas usadas que se
encontravam já gastas nas campas.

Informação: dezembro de 2019 a junho de 2020
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MAIO: MÊS DE MARIA, MÊS DAS MÃES
Maio é o mês que toca ainda mais o nosso coração, porque é o mês de Maria e o mês
da Mãe. Este ano, devido à necessidade de encerramento dos cemitérios, no âmbito das
medidas de contenção da pandemia por Covid-19, a Junta de Freguesia de Vila das Aves
colocou duas coroas de rosas em forma de coração, em cada uma das portas, para
marcar este Dia das Mães, como forma de minimizar a angústia sofrida por muitas
famílias, que nesta altura simbólica, e em tempo de isolamento social, não podem visitar
os seus entes queridos.

REABERTURA DOS CEMITÉRIOS
A Junta de Freguesia de Vila das Aves reabriu a 6 de maio, os Cemitérios, após a
conclusão do Estado de Emergência e em linha de conta com as medidas adotadas pela
Câmara Municipal de Santo Tirso. A implementação desta medida está sempre
condicionada às restrições resultantes da aplicação das diretrizes das autoridades da
saúde.
Relembramos que as visitas devem respeitar as medidas de distanciamento social,
devendo ser curtas, para permitir a todos o mesmo direito. Alertamos as pessoas mais
vulneráveis e identificadas como população de maior risco para evitarem a deslocação
aos cemitérios. Informa-se ainda que os WC’s, permanecem fechados.

Informação: dezembro de 2019 a junho de 2020
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REABERTURA DO MERCADO DE VILA DAS AVES - 30 DE MAIO DE 2020
Tendo por base o fim do estado de emergência, conjugado com a Resolução do Conselho
de Ministros nº 33-A/2020 – que declara a situação de calamidade no âmbito da
pandemia da doença COVID-19, e a Resolução nº 33-C/2020 – que estabelece uma
estratégia de levantamento das medidas de confinamento, no âmbito do combate à
propagação da doença, e em consonância com a decisão da reabertura de feiras e
mercados de venda de produtos, mediante um plano de contingência, no sentido de
garantir todas as medidas necessárias a evitar a propagação da COVID-19, a Junta de
Freguesia de Vila das Aves determinou a reabertura do Mercado de Vila das Aves.

Informação: dezembro de 2019 a junho de 2020
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MEDIDAS DE HIGIENIZAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS
Hoje, a Junta de Freguesia de Vila das Aves procedeu à desinfeção e higienização dos
espaços públicos. Este foi um cenário comum nos últimos tempos. Um pouco por toda
a freguesia, espaços com caixas de multibanco, ecopontos, bancos, zonas comercias,
como farmácias, supermercados e padarias, paragens de autocarros, estação de
comboios e Bombeiros, foram periodicamente limpos com material desinfetante.
Esta foi uma ação que seguiu as orientações da Direção Geral de Saúde (DGS) e contou
com a colaboração da Câmara Municipal de Santo Tirso em articulação com as Juntas de
Freguesia. O processo de desinfeção teve várias “passagens”.

Informação: dezembro de 2019 a junho de 2020
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APOIO AO LAR FAMILIAR DA TRANQUILIDADE
A Junta de Freguesia de Vila das Aves nunca esteve indiferente à pandemia que se passa
em todo o mundo. Neste sentido, e atendendo às necessidades da nossa população, a
Junta tem vindo a fazer um esforço, juntamente com a Câmara Municipal de Santo Tirso
e através de um grupo de voluntários, está a satisfazer, dentro das possibilidades, os
pedidos que chegam diariamente. Uma das grandes ajudas que estamos a prestar é ao
Lar Familiar da Tranquilidade. Desde o dia 30 de março, esta instituição recebe a
colaboração da Junta de Freguesia de Vila das Aves para fazer a entrega das refeições
diárias aos utentes do Serviço de Apoio Domiciliário (SAD), permitindo assim libertar
funcionários para outras funções, no âmbito do plano de contingência interno
determinado pela Direção Geral de Saúde. A foto aqui publicada é da reunião realizada
entre o Lar Familiar da Tranquilidade e a Junta de Freguesia, no espaço de garagem da
instituição de modo a garantir que ninguém exterior à instituição entra no seu interior.

Informação: dezembro de 2019 a junho de 2020
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CENTRO DE DESPISTAGEM À COVID-19 | SANTO TIRSO
Santo Tirso tem em funcionamento o Centro de despistagem à Covid-19. O centro de
despistagem da doença resulta de uma parceria entre o Município de Santo Tirso e o
Laboratório Germano de Sousa, sob coordenação da Administração Regional de Saúde
do Norte. Permite a realização do teste em regime “drive thru”, ou seja, os utentes não
necessitam de sair da viatura para fazer a colheita, e também está preparado para
receber utentes a pé, por circuitos separados e recolha autónoma.
A marcação dos testes, obrigatória, pode ser feita através do número: 936 559 964 ou
do email: covid19.santotirso@germanodesousa.com.

CÂMARA CRIOU CENTROS DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL COM 300 CAMAS
O concelho de Santo Tirso está preparado para ajudar no combate ao Covid-19. A
Câmara Municipal de Santo Tirso criou Centros de Acolhimento com 300 camas. Em Vila
das Aves, o centro está situado no Pavilhão Gimnodesportivo da Escola Secundária D.
Afonso Henriques.
CENTRO DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL DE VILA DAS AVES
O espaço está preparado no Pavilhão Gimnodesportivo da Escola Secundária D. Afonso
Henriques e teve a colaboração de vários voluntários, que solidariamente se
prontificaram a ajudar. Numa parceria com a Câmara Municipal de Santo Tirso, a
freguesia de Vila das Aves está dotada de 65 camas para acolher pessoas que,
eventualmente necessitem de apoio, no âmbito da pandemia da Covid-19.
A Junta de Freguesia de Vila das Aves vem, por este meio, agradecer a todos os que,
solidariamente e voluntariamente colaboraram para que o Centro de Acolhimento
Municipal de Vila das Aves fosse possível:
- Câmara Municipal de Santo Tirso; Agrupamento de Escolas D. Afonso Henriques;
Frontal Audiovisuais; DUX Interiores; Incomedicura Ortopedia; Ortoneves; Grupo RNM;
- Armando Almeida, Lda - Armazém de Tecidos; Casa dos Reclamos; Luzé - Soluções de
Higiene; Sampedro - Têxteis de Lar; Aurobela - Confeções; Letras do Futuro - Tipografia;
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Clean2you - Lavandaria; Metaliplast; Têxteis Carvalho - Fábrica de Tecidos; Sonhos
Permitidos; Móveis Fernandes; Têxteis Massal; Sifamir; Hotelar Têxteis, S.A; Celestex;
Brinde & Companhia; LabOnze; Grupos de Voluntários (individuais e coletivos).

COMEMORAÇÕES DO 25 DE ABRIL
Assinalou-se o 46.º aniversário do 25 de Abril. Este ano, pela primeira vez, tivemos de
celebrar a data maior do Portugal democrático de uma forma diferente: em casa.
Porque, 46 anos depois do 25 de Abril, é também a Liberdade que está em causa com a
pandemia. Um inimigo sorrateiro, silencioso e invisível tirou-nos, aquilo que tanto
custou a conquistar e tanto sofrimento causou a todos os que desbravaram os caminhos
incertos do reencontro do País com a dignidade humana. Mas, guiados pelo exemplo
inspirador dos heróis de Abril, juntos, voltamos a resgatar a Liberdade que, de repente,
nos foi subtraída e, com a mesma coragem, espírito de sacrifício, força e confiança,
reconstruir o nosso futuro coletivo.

Informação: dezembro de 2019 a junho de 2020
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g) OBRAS
TRAVESSA DE VILAS BOAS PAVIMENTADA
Vila das Aves tem mais uma rua requalificada. Resultado de um investimento da Junta
de Freguesia, ao abrigo dos acordos-quadro, estabelecidos com a Câmara Municipal de
Santo Tirso, que prevêem a requalificação da rede viária municipal, a Travessa de Vilas
Boas está agora pavimentada, dando assim resposta aos anseios da população local
relativos às dificuldades de circulação. Não sendo um investimento avultado, esta é uma
obra de grande utilidade para as pessoas que vivem e circulam neste lugar.
A Junta de Freguesia de Vila das Aves concluiu as obras de requalificação da rua que era
em terra batida, e dá assim seguimento a um compromisso de terminar com as ruas em
terra na freguesia. Uma premissa estabelecida pela Câmara Municipal de Santo Tirso
para este mandato que, em diálogo com todos os Presidentes de Junta de Freguesias,
pretende acabar com todas as ruas em terra, através de um investimento de dois
milhões de euros. À requalificação da Travessa de Vilas Boas junta-se um conjunto de
outras obras na freguesia de Vila das Aves, algumas já em curso, como os passeios da
zona da Barca.

CÂMARA AVANÇA COM REFORÇO DO MURO DO CEMITÉRIO DE VILA DAS AVES
A Câmara Municipal de Santo Tirso tem no terreno as obras de reforço do muro do
cemitério de Vila das Aves. A intervenção visa regularizar questões de ordem estrutural,
garantindo assim as condições máximas de segurança necessárias.
Esta era uma situação que muito preocupava a população e que, agora, está finalmente
a ser resolvida, num investimento da Câmara Municipal de Santo Tirso de cerca de 120
mil euros.
O muro do cemitério de Vila das Aves, com uma extensão de 88 metros e uma altura
média de 10 metros, foi alvo de um estudo técnico para aferir a sua estabilidade, no qual
Informação: dezembro de 2019 a junho de 2020
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foi identificada a necessidade de intervir ao nível estrutural. Nas patologias identificadas
ficou patente, porém, que em momento algum a resistência estrutural do muro esteve
em causa.
Ainda assim, a Câmara Municipal considerou que a obra de reforço e consolidação do
muro do cemitério deveria avançar, não só para garantir a segurança das pessoas que
se deslocam àquele espaço, mas também para assegurar a segurança dos peões e dos
automobilistas que circulam na rua lateral ao cemitério. Os trabalhos de requalificação
deverão estar concluídos no final de julho.
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Conta de Gerência de 2019

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 2019, desta Junta de Freguesia.
O presente documento tem por objetivo apresentar o resultado do exercício económico do ano de
2019, 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 daquilo que foi a atuação da Junta
de Freguesia durante o ano de 2019.
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Conta de Gerência de 2019

I. ANÁLISE DA DESPESA
O total da despesa paga pela Freguesia no ano económico de 2019 atingiu o montante de 339.640,86
€, dos quais 243.306,73€ respeitaram às despesas correntes (72%), tendo as despesas de capital
totalizado 96.334,13€ (28% do total da despesa).
Assim, em comparação com os exercícios de 2017 e 2018, a despesa teve a seguinte estrutura:
2019

2018

2017

∆ 18/17

∆ 19/18

TOTAL DESPESA

339 640,86 €

273 321,03 €

404 052,50 €

68%

24%

CORRENTE

243 306,73 €

232 646,46 €

266 610,50 €

87%

5%

CAPITAL

96 334,13 €

40 674,57 €

137 442,00 €

30%

137%

Sendo que a respetiva taxa de execução global foi de 70% face ao orçamento previsto, enquanto
que no ano anterior (2018) a execução atingiu 57% do orçamentado. Para esta melhoria nas
projeções, muito contribuiu a aumento da taxa de execução (+30%) das despesas de capital, já que
a taxa de execução das despesas correntes foi de 90%, um valor em linha, mas abaixo quer do
previsto no Orçamento de 2019, quer da respetiva taxa de execução em 2018 (97%).
O aumento da despesa corrente em cerca de 5% face a 2018, é afetado na sua maioria pelo aumento
com as despesas de pessoal, refletida pelo esforço que este Executivo assumiu, ao terminar com os
vínculos precários que existiam até 2018. Por seu lado, as despesas de capital aumentaram cerca de
137% comparativamente a 2018, fruto de uma maior aposta na execução de obras, assumido pelo
Executivo para o ano de 2019 e seguintes.

Tipo de Despesa
2019

CORRENTE

CAPITAL
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DESPESAS CORRENTES
Na estrutura das despesas correntes, são as despesas de pessoal que assumem maior peso com
53,88 % do total, (131.102,90 €), seguindo-se as despesas com Material de Educação e Recreio com
4,21 % (10.240,13€), Eletricidade 3,14 % (7.646,49€), Gasóleo 1,78 % (4.326,29€), Reparação de
Equipamentos com 1,57 % (3.816,74€) e Água 1,55% (3.766,24€) como as que mais se destacam.

1 784,51 €

7 761,05 €

5 243,85 €

1 074,88 €

2 386,20 €

2 699,90 €

3 816,74 €

7 646,49 €

3 766,24 €

10 240,13 €

1 236,99 €

2 450,71 €

1 230,00 €

4 326,29 €

131 102,90 €

Despesas Correntes
(resumo)

De notar, relativamente às Despesas de Pessoal, que o aumendo se deve à decisão deste Executivo
de terminar com os vínculos precários em que há vários anos se encontravam 9 dos 11 funcionários
da Junta de Freguesia, o que 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
Pessoal dos quadros - Regime de função 18 331,08 €
Pessoal contratado a termo
49 777,67 €
Pessoal em qualquer outra situação
8 334,58 €
TOTAL
76 443,33 €

2017
17 516,12 €
53 687,67 €
5 778,28 €
76 982,07 €

2018
25 998,19 €
44 504,57 €
6 078,45 €
76 581,21 €

2019
80 709,34 €
5 154,00 €
3 699,90 €
89 563,24 €
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DESPESAS DE CAPITAL

Nos investimentos em despesas de capital podemos destacar, as verbas despendidas em “Viadutos,
Arruamentos e Obras” com 95,16 % (91.970,18 €), “Cemitérios” com 4,03 % (3.879,10€) e “Outro

Cemitérios

Outro
equipamento

Despesa
de Capital

Viadutos,
arruamentos
e obras

Equipamento” com 0,81 % (784,85 €).

91 670,18 €

3 879,10 €

784,85 €
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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 201 9,
atingiu o montante de 312 385,30 € sem Saldo de Gerência de 2018 e de 371 754,17€ com o Saldo
de Gerência de 2018 e teve uma taxa de execução de 64% face ao que estava orçamentado. Aos
montantes das receitas obtidas, correspondem a receitas correntes 221 602,52 € (71% do total) e de
90 782,78 € (29% do total) em receitas de Capital.
Abaixo, podemos observar o quadro que compara as Receitas obtidas pela Junta de Freguesia com
as dos anos 2017 e 2018.
2019

2018

2017

∆ 18/17

∆ 19/18

312 385,30 €

289 864,08 €

325 457,50 €

-11%

7,8%

CORRENTE

221 602,52 €

215 156,08 €

214 071,32 €

1%

3,0%

CAPITAL

90 782,78 €

74 708,00 €

111 386,18 €

-33%

21,5%

TOTAL RECEITA

A Junta de Freguesia teve um acréscimo de 7,80% no global das receitas face a 2018. As receitas
de capital registaram uma forte recuperação (21,5%), ao passo que as Receitas Correntes atingiram
valores similares aos do exercício anterior, ainda assim com um ligeiro aumento de 3%, face aos
valores alcançados no exercício de 2018.

ESTRUTURA DA RECEITA
2019
CORRENTE

CAPITAL

29%

71%
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RECEITAS CORRENTES
Para a estrutura das receitas correntes, são as Transferências de Capital (correntes) as que maior
peso assume com 68 % (151.346,94 €), seguindo-se a Venda de Bens e Serviços Correntes com
13% (29 388,35 €), Donativos com 6 % (12 231,00 €), Impostos diretos 5 % (11 785,04 €), Taxas,
Multas e Outras Penalidades com 3% (7 551,54 €) e os Impostos indiretos com 2 % (3 917,61 €).
Refira-se ainda, que as receitas correntes tiveram um aumento de 6.446,44 €, que reflete como já foi
referido um acréscimo (3%) em relação a 2018.
Abaixo, um quadro resumo da distribuição da Receita Corrente:

Quanto às Transferências Correntes, foram distribuídas pelas seguintes rúbricas:
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Cemitérios

Rendas edificios

Vendas bens
e serviços

Mercados e
feiras

As Vendas de Bens e Serviços distribuíram-se pelas seguintes rúbricas:

18 583,35 €

8 405,00 €

2 400,00 €

RECEITAS DE CAPITAL
Para a estrutura das receitas de Capital, contribuíram as Comparticipações para Obras e
Equipamentos com 61 851,78 € (68 %), Cemitério com 15 175,00 € (17 %) e Duodécimos com
13.756,00 € (15 %).

Contrariando a tendência que se verificava desde 2017, a Junta de Freguesia conseguiu aumentar
de forma significativa as Receitas de Capital, no que se traduziu no acréscimo de obras executadas
e em execução em Vila das Aves, isto em linha com o plano de intervenção que foi delineado desde
o início por este Executivo, com o apoio e em estreita colaboração com a Câmara Municipal de Santo
Tirso. O aumento superior a 100%, face a 2018, na verba despendida na Comparticipação para
Viadutos, Arruamentos e Obras é esclarecedor disso mesmo, sendo notório que esta boa relação
com a C.M.S.T. tem resultado num aumento da capacidade de investimento e intervenção da Junta.
Este Executivo continua a demarcar-se por conseguir arrecadar o necessário apoio financeiro para a
execução de obras que há muito eram necessárias e além disso, continua a resolver o problema das
ruas em terra batida, que ainda vão existindo em algumas artérias.
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III. ANÁLISE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTAL
A Despesa Total, em 2019, atingiu um valor de 339 640,86 €, com um grau de execução de
aproximadamente 70%, um valor que reflete uma melhoria face às taxas de execução de anos
anteriores. Para tal contribuiu o aumento da taxa de execução das Despesas de Capital (45%), uma
vez que as Despesas Correntes tiveram uma taxa de execução (90%) um pouco abaixo do previsto,
o que se traduziu numa poupança nos gastos de 9,8% relativamente ao Orçamento estimado.
Este indicador, continua a demonstrar o empenho assumido por este Executivo, em conseguir baixar
a taxa de execução das Despesas Correntes, que vinha aumentado nos exercícios anteriores.
Previsão
270.000,00 €
215.000,00 €

Despesa Corrente
Despesa de Capital

Execução
243 306,73 €
96 334,13 €

%
90 %
45 %

Quanto à Receita Total atingiu, em 2019, o valor de 312 385,30 € com um grau de execução de 64%,
tendo havido uma clara melhoria na execução das receitas de capital.
Previsão

Execução

%

Receita Corrente

270.000,00 €

221 602,52 €

82 %

Receita de Capital

215.000,00 €

90 782,78 €

42 %

Podemos avaliar que as Receitas Correntes registam 82% de taxa de execução (um valor abaixo do
atingido no exercício anterior). Já a taxa de execução das Receitas de Capital, apresenta uma clara
melhoria, reforçando o empenho que o Executivo da Junta de Freguesia assumiu de aproximar esta
taxa de execução com a das Receitas Correntes. Esta melhoria foi possível, suportada pelas
excelentes relações que a Junta mantém com a C.M.S.T. com a qual mantém estreitas relações de
proximidade, que lhe permitem ser ouvida e atendida no apoio e execução de obras necessárias.
As receitas totais em 2019 foram de 390 238,64 €, onde se incluem o Saldo de Gerência apurado em
2018 (59.368,87 €) e as decorrentes de operações de Tesouraria (18.484,47 €). As despesas no
exercício de 2019 totalizaram 358.125,33 €.
Dito isto, o saldo apurado em 2019 e que transita para 2020 é de 32 113,31 €.

Saldo 2018
Correntes
Capital
Op. Tesouraria

Receitas
Despesas
59 368,87 €
221 602,52 € 243 306,73 €
90 782,78 € 96 334,13 €
18 484,47 € 18 484,47 €
390 238,64 € 358 125,33 €

SALDO

32 113,31 €
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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

I.

Peças Contabilísticas
• Receita 2019
• Despesa 2019
• Fluxos de Caixa 2019

II. PPI
III. Inventário
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