Freguesia Vila Nova de Nova de Monsarros
Rua do Cai Água
3780-566 Vila Nova de Monsarros
e-mail : jfvnm@sapo.pt

telef. 231516466

Exma Senhora:

Presidente da Assembleia de Freguesia
de Vila Nova de Monsarros

De forma a dar cumprimento ao estabelecido na al). e) do ponto 2, do artº. 9º
da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, cumpre informar V. Exa. sobre a atividade
realizada pelo Executivo da Freguesia no período que decorreu entre a data de 14 de
dezembro de 2013 até 12 de abril de 2014, bem como a situação financeira da
Freguesia:
Na Assembleia o Presidente da Junta, complementou:
- Corte da Palmeira, na frente da Sede da Junta;
Informa-se que desde o momento que se detetou que a referida teria
eventualmente alguma doençae que se providenciou da possibilidade da
entidade respetiva (DRAPCentro- Direção Regional de Agricultura e
Pescas do Centro) poder fazer uma visita, o que viria a acontecer nos
meados do mês de dezembro.
A vistoria detetou a doença denominada Rhynchophorus ferrugineus. Os
técnicos aconselharam ao corte da mesma, ao qual foi respondido que não
o poderíamos fazer de imediato, pois os recursos da Junta não o pemitiam,
no entanto iriamos providenciar no sentido de contratar uma empresa que
o fizesse. A empresa contratada foi adiando o respetivo corte devido à
constante intempérie associada ainda à existência de diversos cabos
colocados na imediação e que inviabilizavam uma operação de corte mais
simples. A Entidade responsável foi senda

informada do adiamento.
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Corte viria a ser realizado só durante o mês de março e da
responsabilidade da empresa contratada. Ainda sobre este assunto o
Presidente da Junta apelou a todos os elementos da Assembleia que seria
de bom tom que quando surgissem duvidas sobre alguns aspetos e/ou
ações que se esclareçam as eventuais duvidas sobre a gestão da Junta,
nomeadamente no atendimento do executivo da Junta todas as 3ªs e 5ªs
feiras as 18h30 às 20h30, horário este que sempre se tem prolongado por
vezes por muitas mais horas.
- Elaboração do Projeto da nova sede da Junta de Freguesia;
Sobre o assunto devo prestar alguns esclarecimento, nomeadamente:
-Desde o inicio do processo, nomeadamente, no que diz respeito ao inicio
desde mandato somos de opinião que o local deverá ser muito bem
ponderado, pois se em tempos o Edificio Sede estava muito ocupado,
nomeadamente com o Jardim de Infância a Extensão de Saúde, que
entretanto sairam, agora tem que ser muito bem ponderada a futura
localização, no entanto:
- No que diz respeito ao espaço ocupado pelo serviço de saúde, no dia
26/3/2014, recebemos um oficio do Ministério da Saúde Administração
Regional de Saúde do Centro a comunicar nomeadamente o seguinte:
“...cumpre-nos informar informar Vª Exª.que, tendo sido descontinuada a
prestação de actividade assistencial, por parte destes serviços, nas instalações
da Junta de Freguesia de Vila Nova de Monsarros (ocupados em re desogime
de cedência gratuita do espaço), urge diligenciar no sentido de desocupação
do espaço...“
- Perante este cenário informo que o executivo da Junta resolveu então a
ocupar no futuro o tal espaço;
- O projeto vai então aproveitar em tudo o que for possível as instalações
existentes tentando minimizar o mais possível os custos da reinstalação
Vila Nova de Monsarros, 12 de abril de 2014

O Executivo
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O Presidente – António Ferreira de Carvalho - .......................................................
O Tesoureiro – António Manuel Pereira Duarte - …...................................................
A secretária– Adelina Maria Dias de Almeida - …................................................
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