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) no ponto 2, do artº. 9º
da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, cumpre-me informar V. Exa. sobre a atividade
realizada pelo Executivo da Freguesia no período que decorreu entre 29 de setembro
de 2015 a 10 de dezembro de 2015, bem como a situação financeira da Freguesia:
1- Atividades da Junta de Freguesia:


Limpeza e manutenção dos cemitérios de Vila Nova de Monsarros (dois) e

de Grada, como habitualmente e ainda preparação/beneficiação dos mesmos para as
celebrações de homenagens do dia de “Todos os Santos“ e de “Fiéis Defuntos“;


Aplicação de herbicídas biológicos nos cemitérios;



Manutenção dos jardins e espaços verdes da Freguesia;



Trabalhos de abertura de dois covais;



Limpar a zona envolvente da EB1de Vila Nova de Monsarros e manutenção do

jardim;


Limpeza das valetas na estrada de ligação deVila Nova de Monsarros a Grada;



Limpeza das valetas no lugar de Monsarros e Parada;



Limpeza com a máquina “corta silvas“ das vertentes das estradas fora dos

aglomerados urbanos da freguesia;
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Colaboração na resolução do processo burocrático de legalização da moradia/

terreno da Srª. Rosa Santos, localizada no Largo Júlio José de Almeida em Vila Nova
de Monsarros;
Na Assembleia, o Presidente da Junta, complementou:
- Hoje mesmo, e finalmente, realizou-se pelas 14h30mn, nos Paços do
Concelho a escritura de compra por parte da CMA da Casa, aos
herdeiros Rui e José Pedro. Informa ainda que neste momento a
CMA já se encontra em fase de consultas de empresas para proceder
à demolição


Corte da relva do jardim do CAS, em colaboração com o mesmo;



Em parceria com a CMA, limpeza de bermas nas diversas vias de comunicação

da freguesia;


Pequena reparação das casas de banho da EB1 de Vila Nova de Monsarros,

nomeadamente, substituição dos tampos de sanita;


Colaboração com a DRAP Centro-Aveiro na inscrição dos Cidadãos nascidos

antes de 16 de abril de 1948 para a “Prova de Conhecimentos para a obtenção da
habilitação de Aplicador de Produtos Fitofarmacêuticos“. A intenção é promover
sessões nas freguesias para as pessoas inscritas;


Colaboração com a Câmara na elaboração do projeto técnico de

requalificação/beneficiação da EB1 de Vila Nova de Monsarros;


Colaboração com a Câmara nas obras de requalificação/beneficiação das

margens no Rio da Serra na Várzea (zona da Vageira) e construção de muro de betão
para contenção da estrada entre Algeriz e Parada;


Colaboração com a Associação Cultural do Poço, na elaboração do processo da

“Requalificação/beneficiação da cobertura do Centro Cultural do Poço”;


Colaboração na Atividade Física para Todos, terças e quintas-feiras das 19h45

às 20h30. Esta atividade é da responsabilidade da empresa Helpidez – Atividade
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Física, Lda;


Transporte Escolar de alunos para a EB1 e JI de Vila Nova de Monsarros, dos

lugares de Grada, Monsarros e Algeriz;


Transporte Escolar de alunos do 3º Ciclo e Secundário, ao fim do dia, de Vila

Nova de Monsarros para Algeriz;


Conclusão dos trabalhos de retificação dos caminhos florestais e rurais;



Colaboração com a FNA – Fraternidade Nuno Álvares, na ocupação da antiga

EB1 de Algeriz.

2- Situação financeira


No que diz respeito ao período referido, informamos que os saldos bancários se

encontram positivos, estando todos os pagamentos liquidados.
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