
VILA DAS AVES

 SANTO TIRSO 

PORTA-A-PORTA
Porque o município faz parte de 
cada um de nós!
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Decorridos 20 meses após a tomada 
de posse deste executivo, a que tenho 
a honra de presidir, permitam que vos 
deixe aqui uma palavra de esperança 
e de incentivo para que, todos juntos, 
continuemos a trabalhar em prol de 
um concelho cada vez mais justo e so-
lidário, mais próspero e desenvolvido. 
A Câmara Municipal de Santo Tirso é 
constituída por uma equipa que trata 
todos os cidadãos, entidades, Juntas 
de Freguesia e instituições por igual, 
dando sempre especial atenção aos 
munícipes que, por várias razões, atra-
vessam hoje momentos de dificuldade. 
Procuramos cumprir com as pro-
messas feitas, com os compromissos 
assumidos e herdados do executivo 
anterior, com rigor, transparência, 
competência e honestidade. 
A Câmara Municipal de Santo Tirso 
tem tido uma forte preocupação nas 
políticas que adota e na gestão com 
as juntas de freguesia. Esta proximi-

dade está espelhada em diversas ini-
ciativas e nos investimentos. Temos 
uma política centrada nas pessoas.
Dado o período de crise que o país atra-
vessa, a Coesão Social é uma das nossas 
prioridades. Assim, e muito para além 
do “betão”, temos apostado no apoio 
às famílias, desde o programa municipal 
de vacinação, até aos subsídios muni-
cipais ao arrendamento; atendimento 
descentralizado da Ação Social; edu-
cação e formação; transportes; saúde; 
cultura, desporto e lazer. Milhares de 
euros investidos em bens imateriais, 
que pretendem melhorar a qualidade 
de vida dos nossos munícipes.
É com este orgulho e com sentido 
de responsabilidade que assumimos 
o dever de fazer, de fazer bem, de 
fazer mais. Queremos continuar a 
apoiar as Juntas de Freguesia, as ins-
tituições, os serviços sociais, a cultu-
ra, o desporto, a educação, as obras, 
e, sobretudo, a população!

EDITORIAL

Joaquim Couto
Presidente da Câmara Municipal de Santo Tirso
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A Câmara Municipal de Santo Tirso vai 
avançar com a requalificação de três 
importantes vias de comunicação da 
freguesia de Vila das Aves: Rua Silva 
Araújo, ponte rodoviária sobre o rio Vi-
zela e Avenida Conde Vizela. Os três 
projetos envolvem um investimento na 
ordem dos 1,3 MILHÕES DE EUROS.
Mas as obras em Vila das Aves não fi-
cam por aqui. Está em fase de conclu-
são a requalificação da travessia pedo-
nal de Caniços, sob a responsabilidade 
da Câmara Municipal de Santo Tirso. 

“Trata-se uma obra importante para a 
população local, uma vez que permite 
uma ligação pedonal direta entre Vila 
das Aves e Bairro”, realça o presidente 
da autarquia, Joaquim Couto. 
Neste mandato, já foi inaugurada a 
Avenida Eng. Aníbal de Magalhães 
Moreira, a nova artéria que faz a liga-
ção entre a Avenida de Paradela e o 
Lugar de Cense. Um investimento da 
autarquia que rondou o valor de 1 MI-
LHÃO DE EUROS.

53 MIL EUROS PARA PEQUENAS INTERVENÇÕES E APOIOS LOGÍSTI-
COS - Valor referente ao período de outubro de 2013 a abril de 2015, relativo a 
pequenas intervenções como limpeza de fossas em Vila das Aves. 

34,5 MIL EUROS PARA EQUIPAMENTOS - Valor referente a outubro de 2013 
até abril de 2015, relativo às eco-escolas, à manutenção de equipamentos/par-
ques infantis, manutenção de extintores.

19 MIL EUROS PARA ESPAÇOS AJARDINADOS - Verba investida pela Câma-
ra Municipal de Santo Tirso em construção e manutenção de jardins, manuten-
ção de relvados desportivos, sistemas de regas, entre outros, em Vila das Aves.

PEQUENAS INTERVENÇÕES 53 MIL

EQUIPAMENTOS 

JARDINS

34,5 MIL 

19 MIL

Investimento da Câmara na freguesia de Vila das Aves.



Investimento da Câmara em subsídios para 
arrendamento e IPSS de Vila das Aves.

Apesar dos fortes constrangimentos 
impostos às câmaras municipais, por 
consequência da Lei das Finanças 
Locais estabelecida pelo atual Gover-
no, a Câmara Municipal de Santo Tir-
so tem feito um grande esforço para 
responder a uma das prioridades que 
assumiu desde o início do mandato: 
a Coesão Social. É nessa perspetiva 
que surgem uma série de medidas im-
plementadas por todo o concelho e 
que, também abrangem a população 
da FREGUESIA DE VILA DAS AVES.

37 MIL EUROS
[Arrendamento]

20 MIL EUROS
[IPSS]

COESÃO 
SOCIAL: 
AS PESSOAS 
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COESÃO 
SOCIAL:
AS PESSOAS 
SÃO A NOSSA 
PRIORIDADE



37 MIL EUROS  BENEFICIAM 26 FAMÍLIAS DE VILA DAS AVES NO PLANO 
MUNICIPAL AO ARRENDAMENTO - Apoio prestado pela Câmara de Santo Tir-
so nas despesas de habitação, entre novembro 2013 e abril 2015, em Vila das Aves.

20 MIL EUROS PARA SUBSÍDIOS A INSTITUIÇÕES PARTICULARES DE 
SOLIDARIEDADE SOCIAL DE VILA DAS AVES - AIVA, Associação de Mo-
radores do Complexo Habitacional de Ringe, Fábrica Igreja Paroquial e de S. 
Miguel das Aves e Movimento Paroquial.

65 FAMÍLIAS DE VILA DAS AVES RECEBERAM CABAZES DE NATAL, 44 
DAS QUAIS COM HABITAÇÃO MUNICIPAL - Cabazes destinados a apoiar 
famílias carenciadas e identificadas pela Junta de Freguesia de Vila das Aves e 
pelas associações locais.

7,5 MIL EUROS E 33 FAMÍLIAS ABRANGIDAS PELO PLANO DE EMER-
GÊNCIA SOCIAL - Destinado aos agregados familiares de Vila das Aves que 
apresentam graves problemas económicos.

40 FAMÍLIAS DE HABITAÇÃO SOCIAL DE VILA DAS AVES COM APOIO 
PSICOSSOCIAL 

VACINAS PREVENAR E ROTARIX PAGAS 
PELA CÂMARA
As crianças nascidas a partir de 1 de janeiro deste ano podem beneficiar 
do apoio da Câmara Municipal de Santo Tirso para a aquisição das vaci-
nas Prevenar e Rotateq ou Rotarix. Embora excluídas do Plano Nacional 
de Vacinação, estas vacinas são recomendadas pelos médicos e podem 
custar até 300 euros. Esta é uma medida de grande impacto social e de 
saúde pública e que também beneficia a população de Vila das Aves.

33 FAMÍLIAS
c/ Plano de Emergência 
Social em Vila das Aves

26 FAMÍLIAS 
c/ apoio na renda,  
em Vila das Aves



46 MIL EUROS EM REFEIÇÕES ESCOLARES - Abrange todos os alunos do 
1.º ciclo e educação pré-escolar da freguesia de Vila das Aves.

26 MIL EUROS PARA PROLONGAMENTO DE HORÁRIO - Atribuídos pela 
Câmara Municipal à Associação de Pais do Jardim de Infância das Fontainhas 
para a gestão dos prolongamentos de horário do JI das Fontaínhas, JI de Quin-
tão (V. Aves) e JI do Bom Nome.

 
No âmbito das suas competências e 
visando a criação de melhores condi-
ções de ensino, tendo como objetivo 
o sucesso educativo dos alunos de 
Vila das Aves, a Câmara Municipal de-
senvolve estratégias de intervenção 
neste setor particularmente nos trans-
portes escolares, ação social escolar,  

atividades de animação socioeducati-
va, refeições escolares, prolongamen-
to de horário do ensino Pré-Escolar e 
atividades de enriquecimento escolar.

46 MIL EUROS
em refeições escolares
em Vila das Aves

26 MIL EUROS
em prolongamentos
em Vila das Aves

273 MIL EUROS 
PARA A EDUCAÇÃO
273 MIL EUROS 
PARA A EDUCAÇÃO

69 MIL EUROS
em obras na Escola  
EB do Bom Nome



PROGRAMA MIMAR
A Câmara Municipal garante a ocupação saudável dos tempos livres dos 
alunos do 1º ciclo do Ensino Básico de Vila das Aves, nos períodos de 
interrupção letiva, proporcionando-lhes experiências lúdico-pedagógi-
cas diversificadas, em diferentes áreas temáticas. Entre o natal de 2013 
e a páscoa de 2015, a Câmara investiu 35 mil euros para a execução do 
Mimar na freguesia de Vila das Aves.

69 MIL EUROS PARA COBERTURA DA EB DO BOM NOME - Investimento 
englobou a retirada de amianto deste estabelecimento de ensino.

81 MIL EUROS PARA TRANSPORTES ABRANGENDO 97 ALUNOS DO EN-
SINO BÁSICO E 163 ALUNOS DO ENSINO SECUNDÁRIO - Transporte dos 
alunos de Vila das Aves.

3 MIL EUROS PARA O AGRUPAMENTO DE ESCOLAS D. AFONSO HENRI-
QUES - Apoio ao desenvolvimento de atividades de complemento curricular, 
como visitas de estudo.

4 750 EUROS PARA MATERIAL ESCOLAR - Subsídio atribuído aos alunos de 
famílias carenciadas do 1.º ciclo a frequentar as escolas localizadas na freguesia 
de Vila das Aves, para a aquisição de livros e material escolar.

8 500 EUROS ATRIBUÍDOS À JUNTA DE FREGUESIA - Para despesas rela-
cionadas com a aquisição de material de expediente e limpeza, para as escolas 
do 1.º ciclo e educação pré-escolar localizadas em Vila das Aves, para conser-
vação e manutenção dos edifícios escolares, em 2014.

3 MIL EUROS 35 MIL EUROS 4 750 EUROS

Apoio a atvidades no 
agrupamento de escolas 

D. Afonso Henriques

PROGRAMA MIMAR  
Vila das Aves Material escolar para 

alunos carencidados de 
vila das aves



31,7 MIL EUROS PARA MELHORIA DOS BALNEÁRIOS DA ANTIGA ESCO-
LA DA PONTE - Projeto em fase de obra para a Associação de Karaté Shotokan.

7,2 MIL EUROS PARA UTILIZAÇÃO DE CAMPOS DESPORTIVOS - Usu-
fruem deste valor a Associação de Moradores Complexo Habitacional de Rin-
ge, a Associação de Karaté Shotokan e o Grupo Desportivo Vale do Ave.

10,5 MIL EUROS DE SUBSÍDIOS E CONTRATOS PROGRAMA PARA AS AS-
SOCIAÇÕES E INSTITUIÇÕES DESPORTIVAS - Amadores de Pesca de Vila 
das Aves; Associação Moradores Complexo Habitacional de Ringe que bene-
ficia de um contrato programa e de um apoio para o Torneio Internacional de 
Escolinhas de Ringe; o Grupo Desportivo Vale do Ave; Associação de Karaté 
Shotokan de Vila das Aves.

188 MIL EUROS DE APOIO AO CD AVES

70 MIL EUROS PARA AS COLETIVIDADES DE VILA DAS AVES

SANTO TIRSO ATIVO 
Este programa visa promover a prática desportiva de forma regular, estimu-
lando hábitos de vida saudável e, ao mesmo tempo, dinamizar o convívio da 
população com mais de 60 anos. As aulas de manutenção decorrem no Pa-
vilhão do Clube Desportivo das Aves e no Centro Cultural de Vila das Aves.

A Câmara de Santo Tirso aposta no 
desporto como veículo de promoção 
de estilos de vida saudáveis. Neste 
sentido, a autarquia possibilita ofer-
ta desportiva a toda a população do 
concelho, quer através do desen-
volvimento da atividade física quer 

através do programa de desporto 
sénior, ou disponibilizando os equi-
pamentos desportivos e municipais 
às associações e instituições que aí 
desenvolvem a prática desportiva. Na 
freguesia de Vila das Aves estes são 
os números:

307 MIL EUROS 
PARA O DESPORTO
307 MIL EUROS 
PARA O DESPORTO



Em Vila das Aves, no ano de 2014, fo-
ram feitos investimentos na ÁREA DA 
CULTURA no valor de cerca de 250 
MIL EUROS. A maior parte do valor 
destina-se ao funcionamento e ativida-
de do Centro Cultural de Vila das Aves, 
equipamento de excelência da Câmara 
para a promoção de iniciativas culturais. 
Todos os anos, realizam-se no Centro 
Cultural de Vila das Aves dezenas de 
atividades, desde o consagrado Festival 
Internacional de Guitarra, ao Ciclo de 
Jazz, passando pelo Cantar dos Reis 
que, em 2015, teve uma edição em Vila 

das Aves, pensadas para toda a família.
A Câmara de Santo Tirso atribuiu, ain-
da, subsídios aos três Ranchos Folcló-
ricos da freguesia, ao Grupo Coral de 
Vila das Aves, à Comissão de Festas de 
S. João das Fontainhas, à Associação 
de S. Miguel Arcanjo e à Comissão das 
Festas da Vila. Num lógica de promo-
ção do concelho, a Câmara convidou 
o Grupo Coral de Vila das Aves a es-
tar em Ourense, em representação do 
Município de Santo Tirso, no programa 
de animação no Xantar - 16º Salão In-
ternacional de Turismo Gastronómico. 

250 MIL EUROS 
PARA A CULTURA 
250 MIL EUROS 
PARA A CULTURA



JUNTA DE VILA DAS AVES DEIXA DE TER ENCARGOS 
COM LIMPEZA DO CENTRO DA FREGUESIA  
Atualmente, a freguesia de Vila das Aves é servida a 100% pela recolha de 
resíduos urbanos. Neste momento, a quantidade estimada de lixo do méstico 
recolhido na freguesia é de cerca de 270 toneladas, por mês. Em Vila das Aves, 
a Câmara Municipal de Santo Tirso suporta parte dos custos com o serviço de 
recolha e tratamento de resíduos urbanos, tendo optado, nos últimos anos, por 
não aumentar as tarifas cobradas aos munícipes.
Dentro em breve, a par da recolha e do tratamento do lixo doméstico, a Câmara 
Municipal de Santo Tirso vai assumir a limpeza do centro urbano da fre guesia 
de Vila das Aves, que permitirá libertar a Junta de Freguesia dos encargos com 
este serviço, que rondam os 26 MIL EUROS. 

LIMPEZA 
E ILUMINAÇÃO 
LIMPEZA
E ILUMINAÇÃO

TONELADAS/MÊS DE LIXO 
DOMÉSTICO RECOLHIDO

MIL EUROS/ANO NA GESTÃO 
DO LIXO E DA LIMPEZA

VILA
DAS AVES

282

270

Dados referentes aos custos da Câmara na freguesia de Vila das Aves.

160 MIL EUROS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - Em 2014, a Câmara Muni-
cipal de Santo Tirso pagou cerca de 160 mil euros em iluminação pública na 
freguesia de Vila das Aves.



A freguesia de Vila das Aves dispõe 
do Aten dimento Descentralizado 
da Ação So cial da Câmara de Santo 
Tirso. “Trata-se de uma medida estru-
turante que traduz a vi são que este 
executivo tem em relação à descen-
tralização, porque leva os serviços 
onde eles são precisos e envolve to-
dos os parceiros que fa zem parte da 
rede social do concelho”, sublinha o 
presidente Joaquim Couto. Desta for-

ma, a população de Vila das Aves não 
tem de se deslocar à Câma ra Muni-
cipal para tratar dos assuntos relacio-
nados com o serviço de Ação Social, 
nomeadamente o subsídio ao arren-
damento, Programa Municipal de 
Emergência Social, Rendimento Social 
de Inserção, Cartão +Vida, Habitação 
Social ou encaminhamento social. O 
atendimento decorre no Centro Cul-
tural de Vila das Aves.

AÇÃO SOCIAL 
COM ATENDIMENTO
DESCENTRALIZADO

AÇÃO SOCIAL 
COM ATENDIMENTO
DESCENTRALIZADO

59,4 MIL EUROS PARA OS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS 
DE VILA DAS AVES
A Câmara Municipal de Santo Tirso duplicou, este ano, o valor atribuído a cada 
uma das corporações do concelho. Este valor, atribuído aos Voluntários das 
Aves, inclui um subsídio de 23 mil euros, apoio nos equipamentos de proteção 
individual, apoio para Equipas de Intervenção Permanente e bolsas de estudo.



AÇÃO SOCIAL 
COM ATENDIMENTO
DESCENTRALIZADO
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REUNIÕES
DESCENTRALIZADAS 
Para estar mais próximo das pessoas, 
o atual executivo camarário instituiu a 
realização de reuniões públicas des-
centralizadas. Vila das Aves foi uma 
das primeiras freguesias onde decor-
reu esta iniciativa, a 22 de julho do 

ano passado. Para Joaquim Couto, “a  
descentralização das reuniões pelas 
freguesias tem por objetivo aproximar 
os cidadãos dos eleitos e, simulta-
neamente, promover a transparência 
das decisões políticas junto das po-
pulações que estão mais distantes da 
sede do concelho”.

ESPAÇO DO CIDADÃO
Dentro em breve, a população de Vila das Aves vai poder tratar de assuntos 
como certidões, cartão europeu de seguro de doença, documentos para a 
ADSE, renovação da carta de condução ou do Cartão do Cidadão, registos 
e notariado no Centro Cultural de Vila das Aves. O Espaço do Cidadão pre-
tende melhorar os serviços públicos prestados aos cidadãos, numa lógica de 
proximidade, comodidade e rapidez.

CÂMARA DELEGA COMPETÊNCIAS NA JUNTA 
DE VILA DAS AVES
Numa lógica de descentralizar e dar maior autonomia às freguesias, a Câmara 
Municipal de Santo Tirso delegou um conjunto de competências nas juntas de 
freguesia, acompanhadas do respetivo apoio financeiro que, no caso de Vila 
das Aves, foi de cerca de 29 MIL EUROS, em 2014. Assim, compete à Junta de 
Freguesia de Vila das Aves responsabilidades em diversas áreas:

• Execução de pequenas reparações nos estabelecimentos  
do pré-escolar e 1º ciclo; 

• Manutenção dos espaços envolventes às unidades  
de ensino do pré-escolar e 1º ciclo;

• Gestão, conservação e manutenção de vias e espaços verdes;
• Limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros. 
• Gestão e manutenção correntes da feira e do mercado;
• Manter, reparar e substituir o mobiliário urbano instalado no espaço público.



ALÍVIO DA CARGA FISCAL
A Câmara Municipal aprovou as taxas de IMI e IRS, reduzindo a carga 
fiscal sobre os munícipes visando reforçar a coesão social e territorial 
do concelho, a competitividade do Município no contexto da região 
e apoiar as famílias. Estas medidas representam uma redução subs-
tancial na receita municipal, mas tornam-se extremamente necessárias 
por serem consideradas medidas sociais importantes numa época em 
que se pede um esforço financeiro de todos.
A Câmara Municipal fixou a taxa mínima do Imposto Municipal sobre 
Imóveis (IMI) nos 0,375%, ou seja 25% abaixo do limite legal. Pese em-
bora a redução de IMI aplicada pela autarquia, a verdade é que muitas 
famílias foram confrontadas com a subida deste imposto. Mesmo que 
a Câmara aplicasse a taxa mínima estipulada por lei de 0,3%, as famí-
lias iam ser confrontadas com um aumento do imposto. Um cenário 
que aconteceu a nível nacional, e não apenas em Santo Tirso, e que 
é exclusivamente da responsabilidade do Governo, por duas razões 
fundamentais: reavaliação dos prédios segundo critérios contestados 
pela DECO, que considerou que os munícipes estão a pagar IMI a mais, 
por a idade e o valor de construção dos imóveis não serem revistos 
automaticamente; o Governo acabou com uma cláusula que limitava o 
aumento do IMI em 75 euros/ano.
A Câmara Municipal de Santo Tirso, ao ter a preocupação de reduzir a 
taxa de IMI, permitiu que as famílias do concelho tivessem uma diminuição 
da carga fiscal em 2,2 milhões de euros. Quanto ao Imposto sobre o Ren-
dimento de Pessoas Singulares (IRS), houve uma redução de 5% da taxa.

0,375%

IMI ABAIXO DO 
LIMITE LEGAL

REDUÇÃO 
DA TAXA IRS

25% 5%

Câmara baixa taxas municipais do IMI e IRS.



A Câmara Municipal de Santo Tirso 
irá manter o diálogo institucional com 
a Junta de Freguesia de Vila das Aves, 
que permitirá desenvolver iniciativas 
complementares, de acordo com a 
legislação em vigor, nomeadamente a 
lei 73 e 75 de setembro de 2013.

DIÁLOGO 
INSTITUCIONAL



Praça 25 de Abril, 
4780-373 Santo Tirso, Portugal

Tel +351 252 830 400

www.cm-stirso.pt

facebook.com/CMSantoTirso


