União das Freguesias de

Campo e Tamel S. Pedro Fins
Município de Barcelos

GRANDES OPÇÕES DO

PLANO E O R Ç A M E N T O

2020

Índice

1

PREÂMBULO ........................................................................................................................................3

2

RETROSPETIVA ...................................................................................................................................3

3

ORÇAMENTO PARA 2019 ....................................................................................................................4

3.1

Receitas ..............................................................................................................................................................................5

3.2

Despesas ............................................................................................................................................................................6

4

PLANO DE ACTIVIDADES ....................................................................................................................7

4.1

Atendimento ........................................................................................................................................................................7

4.2

Limpeza e Conservação .....................................................................................................................................................8

4.3

Ambiente .............................................................................................................................................................................8

4.4

Urbanismo...........................................................................................................................................................................9

4.5

Turismo ...............................................................................................................................................................................9

4.6

Saúde e Apoio social ........................................................................................................................................................10

4.7

Educação ..........................................................................................................................................................................11

4.8

Cultura, Desporto e Lazer .................................................................................................................................................11

5

INVESTIMENTOS ................................................................................................................................12

5.1

Rede viária e Infraestruturas.............................................................................................................................................12

5.2

Melhoramentos na Rede Viária ........................................................................................................................................13

5.3

Infraestruturas ...................................................................................................................................................................17

5.4

Equipamentos ...................................................................................................................................................................18

5.5

Resumo do Plano Plurianual de Investimentos ................................................................................................................19

6

ANEXOS ..............................................................................................................................................20

Grandes Opções do Plano e Orçamento 2020 - 2023 – União das Freguesias de Campo e Tamel S. Pedro Fins – Barcelos

2/20

1

PREÂMBULO

O presente documento tem como objetivo servir de orientação estratégica ao executivo para o quadriénio
2019 a 2022. Para melhor gerir os recursos financeiros da União de Freguesias é importante que se faça
uma planificação assente em critérios relacionados com prioridades e com o conhecimento da economia à
escala real. A planificação indicará o limite financeiro de determinado serviço ou investimento, ou seja, o
serviço ou investimento será efetuado à escala da capacidade financeira da União de Freguesias.

2

RETROSPETIVA

Sendo verdade que os documentos previsionais, por definição, fazem uma previsão sobre aquilo que o
Executivo prevê executar nos anos vindouros, não deixa de ser também verdade que estes documentos são
elaborados com base em execuções passadas. Isto é, a União de Freguesias de Campo e Tamel (S. Pedro
Fins), estando já a meio do atual mandato autárquico, atualizou as suas Grandes Opções do Plano e o PPI
e elaborou o orçamento para 2020 com base na execução orçamental obtida em 2018 e em 2019.
Pelo motivo das Grandes Opções do Plano projetarem-se para além de um ano económico, a retrospetiva
do passado recente é importante para melhor elucidar a dinâmica do documento que atualiza o do ano
anterior. Desta forma, sabendo que as opções do presente Plano incidem a partir do ano de 2020, é
importante recordar o que foi executado no ano de 2019, até à data da elaboração do presente documento.
Na rede viária foram efetuadas várias intervenções de beneficiação: um troço da Avenida Divino Salvador
beneficiou de um passeio, após a família Oliveira ter cedido terreno ao domínio público; um troço da Rua da
Igreja, que possuía o piso em pedra muito irregular, foi pavimentada com calçada a cubo de granito; a Rua
dos Fundos, que dá acesso a várias habitações, foi pavimentada em calçada a cubo de granito; a Rua do
Carvalhido, que liga a Rua das Giestas à Rua das Formosas foi pavimentada em calçada a cubo de granito;
a Rua das Levadas foi beneficiada com um alargamento, após a cedência de terreno por parte da família de
Carlos Rosa, tendo sido construído um muro de suporte em pedra de granito; um troço da Rua de Leiras foi
beneficiada com um sistema de drenagem de águas pluviais; num troço da Rua das Fábricas foi substituído
um passeio (apelidado por passeio da discórdia) por uma baía em calçada a cubo de granito; o Largo do
Cemitério foi pavimentado em calçada a cubo de granito.
Deu-se continuidade à obra de ampliação do Cemitério de Campo, estando praticamente concluída, tendo
sido construídas bases para 60 sepulturas, instalações sanitárias, arrecadação, sistema de drenagem de
águas pluviais, pavimentação com calçada em microcubo de granito e iluminação.
Conjuntamente com o Pároco, Carlos Mário, e a Comissão de Festas em Honra do Divino Salvador, deuse apoio ao início da obra de revitalização do centro cívico da freguesia de Campo, que culminou com a
pavimentação do largo da igreja e deslocação do cruzeiro, iniciando-se desta forma uma fase do projeto
de revitalização do centro cívico da freguesia.
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Inaugurou-se a extensão do albergue municipal de peregrinos Casa da Recoleta, para suprir a carência de
espaço verifica, nas estações da primavera e verão.
Ao nível de serviços, prestou-se o atendimento diário à população e acrescentou-se a valência dos Correios
e pagamentos por terminal. Prestou-se apoio ao jardim-de-infância e, nos tempos de fárias,
desenvolveram-se atividades para ocupação das crianças.
Ao nível social, organizou-se o almoço convívio de Natal com especial atenção às pessoas com mais de 62
anos de idade, asseguraram-se alguns transportes a pessoas carenciadas nas deslocações de casa ao
centro de dia, apoiaram-se as aulas de ginástica sénior, em duas vezes por semana durante o ano, e
disponibilizou-se uma sala para a realização de aulas de dança, uma vez por semana, durante o ano.
Também, conforme proposto na Assembleia de Freguesia, prestou apoio à natalidade contemplando este
ano mais duas mães.
Ao nível cultural, organizou-se a décima primeira edição das Jornadas Culturais, apoiaram-se as
associações, em função das suas atividades, e porque a cultura se faz com memória, apoiaram-se as
iniciativas de Homenagem aos Padres da freguesia de Campo e aos Combatentes de Campo que estiveram
ao serviço da Pátria na Guerra de Ultramar e 1ª Grande Guerra. Representou a União de Freguesias na
Festas das Cruzes com um arco ornamentado com rendas de vime gentilmente elaboradas pelo artesão
José Fernandes e familiares e estrutura de madeira pelas mãos da família Chaves.
Ao nível do ambiente, para melhorar a recolha de resíduos sólidos diferenciados, acrescentaram-se
3 ecopontos.
Atualmente para além da abertura diária da sede de junta aos cidadãos, a Junta fornece serviços à distância.
Para manter as pessoas informadas sobre a atividade da Junta elaborou o boletim informativo.
Com a redução do número de crianças do Jardim-de-Infância foi necessário dispensar uma funcionária que
esteve mais de 20 anos ao serviço da freguesia de Campo e a quem lhe foi atribuído os devidos direitos.
Pelo motivo de não ter sido possível instalar a baixada independente para a alimentação da rede de
eletricidade do pavilhão desportivo de Campo, a Junta garantiu o fornecimento de eletricidade ao pavilhão
com uma instalação provisória.
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3

ORÇAMENTO PARA 2020

3.1

RECEITAS

3.1.1

Receitas

O orçamento de estado para 2020 ainda não foi aprovado. Por essa via, as verbas provenientes do
orçamento de estado ainda não foram revistas, pelo que se mantêm as verbas previstas no orçamento de
2019. Ora, dessa forma, as verbas para 2020 serão muito parecidas com as verbas de 2019.
As receitas correntes totalizam 161.975,73€, representando uma pequena diminuição face aos 162.337,60€
de 2019. As principais verbas provêm do Fundo de Financiamento de Freguesias (FFF) e do protocolo de
delegação de competências a celebrar com o Município de Barcelos.
3.1.2

Receitas de Capital

A receita de capital mantém-se igual à de 2019, cifrando-se nos 15.000,00€. As receitas correntes que não
forem gastas serão aplicadas em capital.
3.1.3

Receitas Extraorçamentais

Neste momento não se preveem receitas extraorçamentais.
3.1.4

Distribuição das Receitas
Descrição

Impostos diretos - IMI
Taxas
Fundo de Financiamento das Freguesias
Transferências correntes do Município (protocolo e outras)
Outras transferências correntes
Vendas de bens e serviços
Receita de Capital Câmara Municipal

2.283,68€
857,05€
50.585,00€
101.170,00€
2.700,00€
3.620,00€
15 000,00€

TOTAL

176.975,73€
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3.1.5

Gráfico da Distribuição das Receitas
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3.2
3.2.1

DESPESAS
Despesas Correntes

As despesas correntes totalizam 86.815,73€, configurando uma redução de quase 20.000€ em relação aos
106.597,60€ previstos para 2019. A diminuição da despesa corrente permitirá libertar verbas para
investimentos.
3.2.2

Despesas de Capital

Como despesas de capital, prevê-se o valor de 90.160,00€ que se contrapõem com os 70.740,00€ previstos
para 2019, como justificado anteriormente, o que não for gasto como despesa corrente será gasto em
investimento.
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3.2.3

Distribuição das Despesas
Descrição

Valor

Despesas com o pessoal
Aquisição de bens e serviços
Transferências correntes
Outras despesas correntes
Aquisição de bens de capital

36.673,00€
44.092,73€
5.500,00€
550,00€
90.160,00€

TOTAL

3.2.4

176.975,73€

Gráfico da Distribuição das Despesas
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4

PLANO DE ACTIVIDADES

4.1

ATENDIMENTO

4.1.1

Secretaria

Os serviços de secretaria da Junta assegurarão o atendimento diário das 9h00 às 12h00 e das 16h00 às
19h00.
4.1.2

Balcão dos CTT

Na sede de Junta estará disponível o balcão dos CTT com horário de atendimento diário.
4.1.3

Espaço Cidadão

A Junta irá apresentar uma candidatura ao Espaço Cidadão para disponibilizar mais serviços à população.
4.1.4

Espaço Internet

O serviço de internet via wireless será alargado aos pontos públicos mais frequentados das freguesias.
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4.1.5

Informação Digital e Impressa

A Junta continuará a fornecer informação sobre a atividade na sua página www.uf-campoetamel.com e por
intermédio do boletim impresso.

4.2

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

A Junta continuará a efetuar a limpeza e conservação dos espaços públicos, nomeadamente vias de
comunicação, jardins, fontanários e cemitérios. Também será efetuada a manutenção dos caminhos
agrícolas e florestais de modo a ficarem, assim como pequenas reparações.

4.3

AMBIENTE

4.3.1 Ambiente
A Junta terá o papel dinamizador para evitar, ou minimizar, os impactos negativos causados no ambiente.
4.3.2

Campanha de Sensibilização

A Junta irá promover campanhas de sensibilização para que as freguesias fiquem mais asseadas.
4.3.3

Recolha dos Resíduos Sólidos

A freguesia possui contentores para recolha dos resíduos sólidos não diferenciados e diferenciados
(ecopontos) que abrangem a totalidade das zonas residenciais, contudo há a necessidade de se fazerem
alguns ajustes, reforços ou reposicionamentos.
Na Rua Nossa Senhora da Portela (Tamel), perto do entroncamento com a Rua Nova, há a necessidade de
se deslocar os contentores e ecopontos para um local próximo das residências, mas longe da Rua principal
(EN204), tendo em conta que, por ser um ponto de fácil paragem às viaturas provenientes de outros lugares,
causam o extravasamento de resíduos e transformam o local numa lixeira a céu aberto, em prejuízo do
ambiente e dos residentes que habitam na proximidade.
O largo da Recoleta (Rua da Recoleta) (Tamel) necessita de um contentor para resíduos não diferenciados,
auxiliando a capela, albergue e edifício da Junta. A Rua de Sabariz (Campo) deverá ser reforçada com a
colocação de outro contentor. Na Rua Cândida Pinheiro (Campo) deverá ser colocado um ecoponto para a
recolha de resíduos diferenciados.
4.3.4

Prevenção contra Incêndios

No âmbito da prevenção contra incêndios, a Junta irá promover a prática de limpeza das matas, alertar os
proprietários para procederem ao corte das árvores junto ao limite dos caminhos e informar a população
sobre os dias em que não se podem efetuar fogueiras.
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Periodicamente a Junta procederá à manutenção dos caminhos florestais e do tanque de combate a
incêndios que se encontra no extremo norte de Tamel S. Pedro Fins.

4.4

URBANISMO

O urbanismo será visto como um todo. O planeamento das freguesias será responsável pelo sucesso do
futuro. Vamos aproveitar a revisão do PDM para propor alterações ao ordenamento do território da nossa
união de freguesias.
4.4.1

Centros Cívicos

A Junta dará continuidade ao plano estratégico para a beneficiação dos centros cívicos das freguesias.
Desta forma a Junta, dentro das suas possibilidades, irá promover ou contribuir para os arranjos urbanísticos
do largo de Santo Amaro (Campo), largo da Igreja (Campo) e largo da Capela Nossa Senhora da Portela
(Tamel).
4.4.2

Sinalização dos Equipamentos

Para melhorar a orientação serão colocadas placas sinalizadores dos equipamentos da freguesia.
4.4.3

Fixação de Jovens

Para promover a fixação de Jovens na Freguesia, que não possuem habitação própria, a Junta irá promover
a construção de habitação a custos equilibrados e acessíveis a todas as classes sociais.
4.4.4

Auxiliar a Câmara Municipal

A Junta irá auxiliar a Câmara Municipal, quando solicitada, para se pronunciar sobre matérias de
licenciamento.

4.5
4.5.1

TURISMO
Turismo Rural

A oportunidade que é dada pelo forte crescimento do turismo no espaço rural será aproveita pela Junta, com
a divulgação da freguesia no mercado turístico.
4.5.2

Turismo Religioso

Com a construção do Albergue de Peregrinos Casa da Recoleta e recente extensão, em Tamel, as
freguesias passarão a ser uma referência no caminho dos peregrinos que se deslocam a Santiago de
Compostela ou Fátima. A Junta, dentro das suas competências, auxiliará a Câmara Municipal, ou
Associação com protocolo com a Câmara Municipal, na receção do peregrino e na limpeza e manutenção
do Caminho de Santiago.
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4.6

SAÚDE E APOIO SOCIAL

A qualidade de vida da população está intimamente relacionada com as instituições de saúde e de apoio
social que a rodeia. As freguesias estão inseridas numa rede intermunicipal que possui equipamentos de
apoio à saúde e ação social. A Junta prestará apoio no transporte de idosos ou pessoas com mobilidade
reduzida aos centros sociais.
4.6.1

Campanhas

Proporcionar periodicamente rastreios de saúde à população da freguesia e campanhas de recolha de
sangue.
4.6.2

Centro de Convívio

Os edifícios Sede e Delegação da Junta (Campo e Tamel) possuem espaços para as valências de Centro
de Convívio. Com o objetivo de reforçar o convívio diário dos idosos da freguesia, que se traduzirá no
aumento da qualidade de vida, a Junta irá promover e dinamizar a sua utilização.
4.6.3

Dinamizar Infraestruturas Sociais

As freguesias encontram-se inseridas numa Rede Social inter-freguesias. A Junta será um parceiro ativo,
juntamente com juntas de outras freguesias, para que as infraestruturas sociais de apoio social sejam
dinamizadas e ao alcance de qualquer pessoa.
4.6.4

Estabelecer parcerias com as instituições existentes

O concelho de Barcelos possui muitas freguesias e a maioria das freguesias, como o caso de Campo e
Tamel S. Pedro Fins, não possuem o número de habitantes que permitam a sustentabilidade de um
equipamento social completo, com várias valências, enfermaria, internamentos. A partilha dos equipamentos
existentes no concelho é inevitável. Pretendendo servir melhor a população, a Junta irá estabelecer
parcerias com Instituições Sociais que estejam interessadas em prestar serviços na freguesia.
4.6.5

Apoiar Famílias Carenciadas

A proximidade com as famílias permitirá à Junta colaborar com o Departamento de Ação Social da Câmara
Municipal de Barcelos no apoio das famílias mais carenciadas, nomeadamente, na isenção de taxas, na
subsidiação de obras de beneficiação ou nos serviços de transporte.
4.6.6

Apoio à Natalidade

Com o objetivo de auxiliar os jovens casais residentes na freguesia, nas despesas relacionadas com os
recém nascidos, a Junta de freguesia irá atribuir um subsídio por cada nascimento, no valor de 500,00€,
para casais com rendimento líquido anual inferior a 10,000,00€, e 250,00€, para casais com rendimento
líquido anual superior a 10.000,00€ e inferior a 15.000,00€, desde que seja requerido pelos interessados.
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4.7
4.7.1

EDUCAÇÃO
Jardim-de-Infância

No âmbito do protocolo celebrado com a Câmara Municipal e as freguesias, a Junta irá prestar o apoio às
crianças do jardim-de-infância.
4.7.2

Atividades dos Tempos Livres

A gestão das atividades dos tempos livres (ATL) das crianças do Jardim-de-infância de Campo será efetuada
pela Junta.
4.7.3

Promover a Formação Além Escola

Utilizando os edifícios das freguesias, a Junta irá estabelecer parcerias com instituições de ensino, para que
seja possível na freguesia a formação de jovens e adultos.

4.8
4.8.1

CULTURA, DESPORTO E LAZER
Convívio das Freguesias

A Junta irá organizar um convívio para os residentes das freguesias, abrangendo todas as idades e almoço
de Natal dando especial atenção às pessoas com mais de 63 anos.
4.8.2

Jornadas Culturais

Com o objetivo de promover a cultura, a Junta, com o apoio da Câmara Municipal de Barcelos e empresas
da freguesia, irá organizar as Jornadas Culturais das Freguesias. As Jornadas decorrerão no verão, se
possível no período de férias, e contarão com exposições temáticas, teatro, música, jogos populares e
gastronomia.
4.8.3

Apoio às Associações

A Junta prestará apoio às associações sem fins lucrativos, nomeadamente: às associações desportivas,
futebol, futsal e hóquei em patins, pela promoção do desporto e atividades culturais; aos grupos corais
polifónicos, pela promoção da música lírica; à confraria Nossa Senhora da Portela, pela organização de um
evento cultural na freguesia; ao grupo de teatro de Campo, pelos eventos culturais; à Cruz Vermelha de
Campo, pelas campanhas de sensibilização, apoio social e emergência pré-hospitalar, à Sobramsonhos,
pela promoção do caminho de Santiago e pela gestão do albergue de peregrinos e sua envolvente e à
Associação de Pais das Criança do Jardim-de-infância, pela cooperação com a Junta na gestão dos
prolongamentos de horário escolar.
As verbas inscritas no orçamento destinadas às associações, que não possuem receitas próprias, serão
distribuídas consoante as necessidades resultantes das atividades em funcionamento, cujo plano de
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atividades de ser previamente apresentado.
4.8.4

Ocupação de Tempos Livres

A Junta, dentro das suas competências, dará o seu apoio para que as crianças ocupem os seus tempos
livres após o tempo de aulas.
4.8.5

Aulas de Ginástica Sénior

A Junta promove duas vezes por semana, durante o ano, ginástica sénior e garante o transporte para os
que mais necessitarem.
4.8.6

Aulas de Dança

A Junta disponibilizará instalações para a realização de aulas de dança.
4.8.7

Aulas de Música

A Junta disponibilizará instalações para a realização de aulas de dança.

5

INVESTIMENTOS

O Plano Plurianual de Investimentos contempla um conjunto de investimentos necessários para o
desenvolvimento da freguesia. O saldo proveniente das receitas e despesas correntes pode ser utilizado
para despesas relacionadas com investimentos, como por exemplo beneficiações na rede viária.

5.1

REDE VIÁRIA E INFRAESTRUTURAS

A dispersão acentuada da população reflete-se numa vasta rede viária, muito diversificada, que necessita
de ser beneficiada ou infraestruturada. Quanto maior for o afastamento entre habitações, maior será o
esforço para realizar os trabalhos de vias de comunicação e infraestruturas. Logo, partindo do princípio que
são os habitantes que indiretamente, por intermédio dos impostos, financiam esses trabalhos, não é possível
a realização de tal tarefa num curto espaço de tempo.
A sustentabilidade da obra que harmoniza a população assenta na força económica que a mesma gera.
Sendo a economia pouco favorável, um modelo de infraestruturação para uma população dispersa só é
viável a longo prazo
Sabendo-se que na União de freguesias existe uma rede viária muito extensa, em relação ao seu número
de habitantes, há a necessidade de a classificar, de modo a que os futuros melhoramentos sejam efetuados
em conformidade com as suas características, diferenciando as que servem para escoar transito, das outras
que servem de acesso às residências, campos de cultivo ou florestas.
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5.2

MELHORAMENTOS NA REDE VIÁRIA

A Junta, dentro das suas competências, irá promover em conjunto com as entidades de tutela,
melhoramentos na rede viária das freguesias de modo a torná-la mais funcional e dotada de infraestruturas
básicas.
5.2.1

Rua dos Poços (Campo)

A Rua dos Poços é uma via que serve algumas habitações e alguns espaços florestais. O piso que se
encontra em terra batida deverá ser pavimentado em calçada a cubo de granito prevendo valetas laterais
para escoamento das águas pluviais.
5.2.2

Rua Cândida Pinheiro (Campo)

A Rua Cândida Pinheiro é uma via de acesso local e agrícola que possui um muro de suporte que necessita
de ser reconstruído.
5.2.3

Avenida Divino Salvador (Campo)

A Avenida Divino Salvador é uma via municipal estruturante (EM543), com piso em tapete betuminoso e
infraestruturada com redes de abastecimento de água, saneamento (parcialmente), eletricidade,
telecomunicações e iluminação. Em alguns troços o piso, por estar em mau estado, deverá ser
repavimentado com tapete betuminoso.
Num troço da avenida, entre o Largo da Igreja e o entroncamento com a Rua Central, para melhorar a
segurança do transito pedonal, há a necessidade de efetuar uma beneficiação dotando o arruamento com
passeios rebaixados e melhorando a rede de drenagem de águas pluviais existente. A referida beneficiação
deverá estar em harmonia com o arranjo urbanístico previsto para o Largo da Igreja e sua envolvente.
5.2.4

Rua de Galiães (Campo)

A Rua de Galiães é uma via de acesso local e agrícola que necessita de pavimentação em calçada a cubo
de granito, pelo menos, numa primeira fase até às habitações.
5.2.5

Rua de Casalmelhe (Campo)

No limite da freguesia de Campo com a freguesia de Couto, há a necessidade de drenar as águas pluviais,
por intermédio de tubagens e regularizar o piso em calçada a cubo de granito. Na mediação do
entroncamento com a Rua de Sá Miranda, também há a necessidade de encaminhar as águas pluviais para
uma linha de água, de modo a evitar que estravassem para a faixa de rodagem.
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5.2.6

Rua de Leiras (Campo)

A Rua de Leiras é uma via de acesso local com piso irregular em calçada à portuguesa infraestruturada
com redes de abastecimento de água, saneamento, telecomunicações, eletricidade e iluminação. Há a
necessidade de se proceder à substituição da calçada à portuguesa por calçada a cubo de granito.
5.2.7

Rua do Rato (Campo)

A Rua do Rato é uma via residencial e agrícola cujo piso se encontra em terra. Na zona de habitações
encontra-se infraestruturada com redes de abastecimento de água, saneamento, telecomunicações,
eletricidade e iluminação. O piso deverá ser pavimentado em calçada a cubo de granito.
5.2.8

Largo de Santo Amaro (Campo)

Adjacente à capela de Santo Amaro, o Largo de Santo Amaro serve de local de convívio nas festividades
em honra de Santo Amaro. O local poderá ser alvo de um arranjo urbanístico que implicará a pavimentação
em calçada a cubo de granito, ajardinamento, iluminação e drenagem das águas pluviais.
5.2.9

Rua do Alhar (Campo)

A Rua do Alhar é uma via residencial e agrícola. O troço residencial, que se encontra infraestruturado com
redes de abastecimento de água, telecomunicações e eletricidade, foi recentemente alargado, pavimentado
em calçada a cubo de granito e infraestruturado com drenagem de águas pluviais. A sua pavimentação
deverá ser prolongada até ao largo da igreja.
5.2.10 Rua do Campo Grande (Campo)
A Rua do Campo grande é uma rua residencial e agrícola com piso em terra. A pavimentação do troço que
liga da Avenida Divino Salvador deverá ser efetuada em calçada a cubo de granito até à habitação existente.
5.2.11 Rua da Quinta da Gandra (Campo)
A Rua da Quinta da Gandra é uma via residencial e florestal. Numa primeira fase deverá ser pavimentada,
até às habitações, em calçada a cubo de granito.
5.2.12 Travessa Senhor dos Passos (Campo)
A Travessa Senhor dos Passos é uma via agrícola que também serve de acesso a três habitações. Apesar
de um troço estar pavimentado e infraestruturado, há a necessidade de pavimentar um pequeno troço, em
calçada a cubo de granito, que serve de acesso a duas habitações.
5.2.13 Rua de Merouces (Campo)
A Rua de Merouces é uma via agrícola e residencial, infraestruturada com redes de abastecimento de água,
saneamento, eletricidade, iluminação e telecomunicações. O piso, em calçada à portuguesa, por se
encontrar muito irregular, necessita de ser substituído por uma calçada a cubo de granito.
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5.2.14 Rua da Fonte (Campo)
A Rua da Fonte é uma via residencial e florestal. Encontra-se parcialmente pavimentada em calçada à
portuguesa e está infraestruturada com redes de abastecimento de água, saneamento, eletricidade,
iluminação e telecomunicações. Devido à ligação com a Rua Cândida Pinheiro, o troço em terra deverá ser
pavimentado em calçada a cubo de granito e a calçada à portuguesa deverá ser substituída por calçada a
cubo de granito. A iluminação noturna deverá ser reforçada com a colocação de dois candeeiros.
5.2.15 Rua de Sá Miranda (Campo)
A Rua de Sá Miranda é uma via agrícola que serve de acesso a uma habitação. O piso encontra-se em terra
e está infraestruturada até à habitação com redes de eletricidade, iluminação e telecomunicações. O troço
até à habitação deverá ser pavimentado em calçada a cubo de granito.
5.2.16 Rua Senhor dos Paços (Campo)
A Rua Senhora dos Paços é uma via residencial e agrícola cujo piso se encontra pavimentado em calçada
a cubo de granito e está infraestruturada com redes de abastecimento de água, saneamento, eletricidade,
iluminação e telecomunicações. Devido a ser utilizada como travessia, entre a Avenida Divino Salvador e a
Rua de Santo Amaro, o perfil deverá ser alargado.
5.2.17 Rua de Vales (Campo)
Na Rua de Vales, será necessário efetuar um pequeno acerto num muro de vedação, de modo a aumentar
a visibilidade, e a colocar uma tubagem, de modo a suprimir uma vala perigosa.
5.2.18 Rua do Casal (Campo)
A Rua do Casal é uma via estruturante com piso em tapete betuminoso e semi-penetração que também
serve de acesso a várias habitações e que está infraestruturada com redes de abastecimento de água,
eletricidade, iluminação e telecomunicações. Deverá ser infraestruturada com rede de saneamento residual
e o piso em semi-penetração, por estar em mau estado necessita de ser pavimentado em betuminoso.
5.2.19 Rua da Mata (Campo)
A Rua da Mata é uma via que liga a Rua do Casal à Rua de Santo Amaro que serve de acesso a habitações
e espaços florestais. Está pavimentada com semi-penetração e encontra-se infraestruturada com redes de
eletricidade, iluminação e telecomunicações. O piso por estar em mau estado necessita de ser pavimentado
em betuminoso ou calçada a cubo de granito.
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5.2.20 Carreiro de Merouces (Tamel S. Pedro Fins)
O Carreiro de Merouces é uma via pedonal que dá acesso ao fontanário de Merouces e serve de acesso a
uma habitação. O acesso até à habitação deverá ser regularizado e pavimentada com calçada a cubo de
granito.
5.2.21 Rua de S. Bento (Tamel S. Pedro Fins)
Um troço da Rua de S. Bento, via agrícola que liga da Rua da Igreja à Rua da Cruz, possui uma reduzida
largura, não se encontra-infraestruturado e possui um muro de suporte que ruiu. Por servir de travessia entre
duas ruas importantes, há a necessidade de se proceder ao seu alargamento e pavimentação em calçada
a cubo de granito.
5.2.22 Rua de Santiago (Tamel S. Pedro Fins)
A Rua de Santiago, via residencial e agrícola, situada a sul da freguesia, onde liga à freguesia de Carapeços
e intercepta a Rua da Cruz. Não é propriamente um caminho urbano, apesar de ser um dos caminhos mais
antigos da freguesia, o seu piso é em terra batida e não se encontra infraestruturado com redes públicas de
abastecimento de água e saneamento. A sua pavimentação prende-se com a importância na ligação com a
freguesia de Carapeços e entre as freguesias da União. Também é um caminho histórico que serve de
passagem aos peregrinos de Santiago.
5.2.23 Rua Nova (Tamel S. Pedro Fins)
Após terem sido pavimentados dois troços, um do lado norte que liga à Rua S. Pedro Fins e outro que liga
à Rua da Igreja, há a necessidade de pavimentar o terceiro e último troço. Por se tratar de uma via residencial
e agrícola, o piso do troço a pavimentar deverá ser em calçada a cubo de granito e não necessita de ser
alargado.
Também há a necessidade de melhorar a interceção com a Rua S. Pedro Fins, que possui uma inclinação
muito elevada.
5.2.24 Rua da Igreja (Tamel S. Pedro Fins)
A Rua da Igreja é uma via residencial e agrícola que dá acesso à igreja da Tamel S. Pedro Fins. Um troço,
que liga do entroncamento com a Rua de Bouças até ao entroncamento com a Rua de Agras, por possuir o
piso em calçada à portuguesa bastante irregular deverá ser repavimentada com calçada a cubo de granito.
5.2.25 Rua das Levadas (Tamel S. Pedro Fins)
A Rua das Levadas, via residência, florestal e agrícola, liga da Rua de Sentar à Rua Nova. Apesar do troço
que serve de acesso residencial já se encontrar pavimentado, há a necessidade de se prolongar a
pavimentação até à Rua Nova.
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5.2.26 Rua do Castro (Tamel S. Pedro Fins)
A Rua do Castro é uma via residencial e florestal, situada no extremo noroeste e que liga a Rua de Vila
Verde à freguesia de Carapeços. O piso encontra-se pavimentado parcialmente em calçada a cubo de
granito, no início junto às habitações, e em terra batida. A Rua beneficiou de um alargamento e encontra-se
infraestruturada, na zona das habitações, com redes públicas de abastecimento de água e saneamento e
iluminação. Por ser uma via que liga à freguesia de Carapeços, mais concretamente à Urbanização da
Quinta da Coutada, é intenção da Junta proceder à continuação da pavimentação, em calçada a cubo de
granito.
5.2.27 Rua de Giestas (Tamel S. Pedro Fins)
A Rua de Giestas é uma via industrial e florestal. Um troço, que liga da Rua S. Pedro Fins até ao Campo
Desportivo, encontra-se pavimentado em betuminoso e serve de acesso a várias indústrias. No final do troço
pavimentado há a necessidade de se construir uma rotunda para permitir a inversão de marcha. O restante
troço, que liga à Rua dos Rios, possui o piso em terra batida que necessita de ser regularizado.
5.2.28 Rua Nossa senhora da Portela (Tamel S. Pedro Fins)
A Rua Nossa Senhora da Portela é uma via municipal estruturante (EM543), com piso em tapete betuminoso
e infraestruturada com redes de abastecimento ed água, saneamento, eletricidade, telecomunicações e
iluminação. Em alguns troços o piso, por estar em mau estado, deverá ser repavimentado com tapete
betuminoso.

5.3

INFRAESTRUTURAS

As residências da freguesia encontram-se infraestruturadas com rede elétrica, a 100%, rede de iluminação
pública, a 100%, rede de telecomunicações a 100%, rede de iluminação a 100%, rede de abastecimento de
água a 80% e rede de saneamento público a 80%.
5.3.1

Rede de Abastecimento de Água e Saneamento

Pretendendo aumentar a cobertura, a Junta irá solicitar a instalação de redes de abastecimento de água e
saneamento para a Rua Nova, Rua da Fonte, Rua do Bocal, Rua do Alhar, Rua de Casalmelhe, Rua dos
Fundos, Rua do Campo Grande e uma parte da Rua das Giestas,
A Junta irá solicitar à Águas de Barcelos, S. A. a finalização de uma parte da rede de saneamento de um
troço da Avenida Divino Salvador, entre o estabelecimento Vinha Nova e o entroncamento da Rua de
Casalmelhe, que, por não estar em funcionamento, tem causado diversos protestos por parte da população.
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5.3.2

Rede Elétrica

A rede elétrica abrange a totalidade dos lares da freguesia. Devido ao aumento do consumo de energia,
haverá a necessidade de aumentar a potência em alguns locais pontuais e restabelecer a ligação de um
ramal que se encontra cortado.
5.3.3

Rede de Iluminação

Não obstante de abranger a totalidade das zonas com habitação, a rede de iluminação pública deverá ser
reforçada e ampliada de modo a melhor iluminação noturna de alguns percursos até às habitações que se
encontram mais interiorizadas.
5.3.4

Rede de Saneamento Pluvial

A freguesia não possui uma rede de saneamento pluvial abrangente. Apenas um troço da Rua Nossa
Senhora da Portela e a Rua da Recoleta possuem coletores para o saneamento de águas pluviais.
Por forma a reduzir as quantidades de águas na rede viária, as águas incidentes nas zonas impermeáveis
das habitações deverão, dentro do possível, ser encaminhadas e infiltradas no solo do logradouro das
respetivas habitações.
5.3.5

Rede de Gás

A freguesia não está infraestruturada com rede pública de gás natural. Devido à dispersão da população, a
Junta não irá promover a instalação de uma rede de gás.
5.3.6

Rede de Telecomunicações

A rede de telecomunicações abrange a totalidade dos lares da freguesia. Contudo, em consequência do
progresso, há a necessidade de abranger a totalidade das freguesias com cabos de comunicações em fibra
ótica.

5.4

EQUIPAMENTOS

5.4.1

Cemitérios

A Junta dará seguimento aos últimos trabalhos para permitir efetuar a inauguração do cemitério de Campo
e iniciará as obras de ampliação do cemitério de Tamel S. Pedro Fins.
5.4.2

Abrigos de Paragens de Autocarro

Para dar resposta a uma melhor eficácia da rede de transportes públicos a junta deverá colocar na Rua da
Gandra e na Avenida Divino Salvador e na Rua Nossa Senhora da Portela abrigos de paragem de autocarro.
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5.4.3

Veículos

Para possibilitar o transporte das crianças do Jardim-de-Infância, cumprindo a legislação específica em
vigor, será necessário efetuar a compra de uma carrinha. A Junta possui uma carrinha com mais de 16 anos
e outra que partir de janeiro de 2019 passará a ter mais de 16 anos de idade.

5.5

RESUMO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
PLANO DE INVESTIMENTOS

Investimentos

2020

Aquisição de material informático

1 000,00 €

Ampliação do cemitério de Campo

38 000,00 €

Ampliação do cemitério de Tamel S. Pedro Fins

10 000,00 €

Arranjo Urbanístico do Largo de Santo Amaro (Campo)

2021

500,00 €

2022

500,00 €

2023

500,00 €

TOTAL

2 500,00 €
38 000,00 €

10 000,00 €

5 000,00 €

25 000,00 €

18 620,00 €

18 620,00 €

Arranjo urbanístico largo da Capela N. S. da Portela (Tamel)

14 700,00 €

14 700,00 €

Beneficiação da Avenida Divino Salvador

17 800,00€

17 800,00€

Pavimentação de um troço da Rua de Galiães (Campo)
Repavimentação da Rua de Leiras (Campo)
Pavimentação de um troço da Rua do Rato (Campo)

2 800,00 €

2 800,00 €

5 600,00 €

5 600,00 €

6 000,00 €

Pavimentação de um troço da Rua do Alhar (Campo)

6 000,00 €
15 000,00 €

12 300,00 €

27 300,00 €

Pavimentação de um troço da Rua do Campo Grande (Campo)

9 800,00 €

9 800,00 €

Pavimentação de um troço da Rua da Quinta da Gandra (Campo)

3 900,00 €

3 900,00 €

Pavimentação de um troço da Travessa do Sr. dos Passos (Campo)

2 800,00 €

2 800,00 €

Rua de Merouces

2 800,00 €

2 800,00 €

Pavimentação de um troço da Rua da Fonte (Campo)

6 160,00 €

6 160,00 €

Pavimentação de um troço da Rua Sá de Miranda (Campo)

6 300,00 €

6 300,00 €

Alargamento de um troço da Rua Senhor dos Passos (Campo)

15 000,00 €

Alargamento e pavimentação de um troço da Rua de S. Bento (Tamel)

10 000,00 €

Pavimentação da Rua de Santiago (Tamel)

25 000,00 €

Melhoramento e pavimentação do 3º troço da Rua Nova (Tamel)

10 000,00 €

Repavimentação da Rua da Igreja (Tamel)

15 000,00 €

Pavimentação da Rua do Castro (Tamel)
Pavimentação da Rua do Carvalhido (Tamel)

15 000,00 €
10 000,00 €
28 550,00 €

53 550,00 €

20 000,00 €

30 000,00 €
15 000,00 €

6 650,00 €

6 650,00 €

13 300,00 €

12 000,00 €

12 000,00 €

Reforço da rede de iluminação pública (Campo e Tamel)

3 000,00 €

3 000,00 €

Construção de Rotunda na Rua das Giestas (Tamel)

5 000,00 €

5 000,00 €

Construção de abrigos paragem de autocarros, sinalização e toponomia

3 500,00 €

3 500,00 €

Beneficiação da Rua de Casalmelhe (Campo)

2 000,00 €

Reconstrução de muro de suporte de um troço da rua Cândida Pinheiro

5 000,00 €

Beneficiação Rua Nossa Senhora da Portela (Tamel)

TOTAL

2 000,00 €
5 000,00 €
10 000,00 €

143 960,00 €

169 970,00 €

10 000,00 €

53 000,00 €

500,00 €

367 430,00 €

Nota: valores de 2020 incluem montantes com dotação definida e sem dotação definida.
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6

ANEXOS

Em anexo apresentam-se os mapas relativos às receitas de 2020, às despesas de 2020, ao resumo do
orçamento de 2020, ao plano plurianual de investimentos para o quadriénio 2020 a 2023 e ao Quadro de
Pessoal para 2020.
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