JUNTA DE FREGUESIA DOS CEDROS

PLANO DE ATIVIDADES PARA 2022
Durante o ano de 2022 pretende-se desenvolver todas as atividades
relacionadas com o funcionamento normal desta autarquia, de acordo
com o Contrato realizado com o município, nomeadamente, a limpeza e
manutenção dos caminhos municipais e agrícolas, criar melhores
condições de circulação nas vias municipais com a manutenção de
muros ou o seu alargamento, manutenção dos diversos equipamentos
existentes, manutenção dos espaços verdes, zonas balneares e de lazer e
recolha de lixo monstro e manutenção das linhas de água e ribeiras.
Além das mencionadas tarefas, e ainda no âmbito do referido Contrato,
damos destaque à obra da Freguesia, que este ano irá centrar-se na rua
do cemitério com trabalhos de beneficiação, nomeadamente construção
de muro de suporte de terras, alargamento da via, substituição de
canalização de água e asfaltagem de toda a via, esta última, em parceria
com a Câmara Municipal.
No Cemitério, e por investimento próprio da Junta, irá se proceder à
construção de um ossário, uma vez que as campas existentes, em
número de 307, se encontram em grande parte concessionadas, pelo que,
há a necessidade de criar condições a quem pretende reservar em
propriedade os restos mortais de seus entes queridos, bem como, criarse condições de usabilidade daquele espaço para quem nele trabalha.
Durante o ano, acomodação de nova sede para a Junta de Freguesia e
seus equipamentos, investimento feito pela Câmara Municipal em
parceria com o Governo dos Açores pela Direção Regional da
Cooperação com o Poder Local.
Adquirir, por investimento próprio da Junta, em procedimento ainda a
analisar, uma carrinha ligeira de passageiros de 9 lugares para
substituição da existente a fim de continuar com o serviço de transporte
escolar.

Proceder à construção de uma zona de lazer, no Porto da Eira, conforme
o projeto, se a candidatura apresentada pela Junta à Adeliaçor, Prorural
+, for viabilizada.
Criar um boletim informativo sobre a Freguesia, acerca dos espaços e
lugares de destaque na mesma que podem ser visitados.
Realizar as atividades inerentes aos projetos “Faial Cultural” e Faial
Social”, também inseridas no Contrato Interadministrativo de delegação
de competências, nomeadamente, FIT em novo formato, participação no
desfile da Semana do Mar, atividades de caracter inter-geracional com
critérios a definir pela Câmara Municipal.
Concretizar, por investimento próprio da Junta, com valores de
anteriores edições e a ajuda de toda a população, criando uma comissão
organizadora, a nossa festa “Entre Cedrenses”. Este ano prevê-se a sua
realização de 30 a 31 de julho.
Concluímos que teremos um ano bastante preenchido, esperamos
conseguir levar a boa conclusão todos os projetos propostos e o
empenho de todos aqueles que, por inerência do seu cargo, de forma
responsavelmente contribuir com as suas opiniões construtivas a bem da
evolução da nossa Freguesia.

Cedros, 14 de dezembro de 2021

