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INTRODUÇÃO:

o Plano de Atividades que apresentamos para o exercício de 2017, são os objetivos que esta Junta

de Freguesia pretende concretizar ao longo deste exercício.

Não possuímos recursos suficientes para satisfazer todas as necessidades existentes na nossa

freguesia, no entanto pretendemos estabelecer prioridades, de forma solucionar os problemas mais

imediatos.

Seremos fiéis aos princípios que sempre nos norteámos, desenvolveremos políticas de verdade e de

justiça para com toda a população e aldeias que compõe a nossa Freguesia, igualmente esperamos o

entendimento e colaboração.

DA RECEITA:

A receita desta Junta é constituída por receitas na maioria pouco significativas, provenientes dos

Canídeos, dos Cemitérios, do aluguer de terrenos, da venda de algum materiallenhoso, do imposto municipal

sobre imóveis, da transferência da Administração Central - Direção Geral das Autarquias Locais e com a

atividade de silvicultura de prevenção, trabalho desenvolvido pela Equipa de Sapadores.

Assim, é imprescindível o apoio da Câmara Municipal de Góis, da transferência das Assembleias de

Compartes e de alguns fundos provenientes dos projetos aos quais nos candidatamos, nomeadamente ao

programa IEFP - Medida Contrato-Emprego e do Fundo Florestal Permanente (Programa Sapadores

Florestais).

DA DESPFSA:

Existem muitos problemas nesta freguesia a necessitarem de uma resolução, todavia os recursos,

como já referimos, são escassos. Portanto, de acordo com os nossos critérios, abaixo discriminamos as
atividades mais relevantes a efetuar no próximo ano, pese embora muitas outras Situações nos preocupam

e gostaríamos de as solucionar.

PATRIMÓNIO FLORESTAL:

- Preservar e valorizar o Património Florestal da Junta;
- Continuar a identificar e delimitar os vários artigos rústicos propriedade desta autarquia;

- Continuar o Plano de Gestão Florestal;

PATRIMÓNIO EDlFICADO:

- Iniciar a recuperação do imóvel ofertado, pelos senhores Pedro e João Freire, à Junta de Freguesia,

localizado na Rua António Almeida Freire, Colmeal;

PROTECÇÂO CIVIL:
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- Limpar caminhos, aceiros e efetuar a abertura de novos estradões florestais, que venham a ser

necessários;

- Beneficiação e ampliação do tanque DFCI de Aldeia Velha;

CEMITÉRIOS:

- Continuar a promover a limpeza e conservação dos cemitérios existentes na Freguesia;
- Colocação de gavetas;

- Pintura dos muros do cemitério do Carvalhal do Sapo;

VALORIZAÇÃO DAS ALDEIAS:

- Continuar a recuperar e conservar as fontes antigas bem como o espaço envolvente destas;

- Continuar a promover obras de beneficiação nos chafarizes existentes nas aldeias;

- Continuar a limpeza e beneficiação das ruas das aldeias e das valetas;

- Beneficiação do Lg. D. Josefa das Neves Alves Caetano, sito Colmeal;

AGRICULTURA, PASTORíCIA E APICULTURA

- Apoiar os agricultores, pastores e apicultores no sentido de aconselhamento e informação relativa

a projetos que possam ser dinamizados na freguesia bem como nas candidaturas à implementação de

projetos;
- Colaborar com os apicultores através da disponibilização de terrenos para implantação de apiários;

- Apoiar a implementação de projetos que visem melhoria e aproveitamento dos terrenos;

ACÇÃO SOCIAL:

- Dinamizar a Comissão Social da Freguesia;

- Prestar apoio aos idosos e pessoas mais carenciadas da freguesia;

- Cooperar com as instituições de apoio social existentes;

- Continuar apoiar os Jovens Casais, Natalidade e Estudantes;

EDUCAÇÃO E CULTURA:

- Promover passeios e convívios para as pessoas mais idosas de forma a usufruírem de contacto com

outras realidades;
- Promover um trabalho de parceria com as coletividades locais;

- Colaborar com as instituições da Freguesia;

TURISMO, DESPORTO E LAZER:

- Colocar água de abastecimento no Parque de Lazer do Ventoso;

- Promover o artesanato e as paisagens locais;

- Promover a feira sustentável na Freguesia;

SERViÇOS ADM IN ISTRATIVOS:
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- Continuar a prestar serviço de atendimento ao público, administrativo e manter o ponto internet

do Colmeal disponível para benefício da população;

- Continuar com pontos de internet na Freguesia.

Colmeal, 4 de Dezembro de 2016

Aprovado em sessão da Junta de Freguesia do Colmeal, de 4 de Dezembro de 2016.

A Junta de Freguesia,

o Secretário,

o Tesoureiro,

tU4.~d ry; {j ~ Jk.

Aprovado em sessão da Assembleia de Freguesia do Colmeal, de J..3_J~J ~6

o Presidente,

o Primeiro Secretário,

o Segundo Secretário,
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