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 15 de dezembro
de 2015 a 14 de abril de 2016, 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;


Aplicação de herbicídas biológicos nos cemitérios;



Manutenção dos jardins e espaços verdes da Freguesia;



Trabalhos de abertura de 11 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 em todos os lugares da Freguesia;



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

aglomerados urbanos da freguesia;


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
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de Monsarros;


Reunião na CMA na presença da Presidente e dos resposáveis de área da EDP.

Foi entregue um levantamento, elaborado por nós, de todas as carências ao nível da
iluminação pública por toda a freguesia, nomeadamente, troca de 350 iluminárias de
mercúrio por vapor de sódio, colocação de 19 candeeiros em postes existentes e 24
novos postes com candeeiros;


Elaboração do processo de consulta para continuação das obras no Edifício

Sede - 2ªfase – Pintura Exterior;


Colaboração na demolição da moradia, localizada no Largo Júlio José de

Almeida em Vila Nova de Monsarros;


Colaboração com a CMA na elaboração do processo do Concurso Público para

as obras de Requalificação do Largo Júlio José de Almeida e Largo Central, em Vila
Nova de Monsarros;
Na Assembleia o Presidente da Junta, complementou:
A intervenção deste executivo no processo, no que diz respeito à solução
final do projeto inicial aprovado aqui nesta aAssembleia na sessão de
abril de 2014, tarduziu-se, no mais importante, no seguinte:
- A requalificação estendeu-se também ao largo Central;
- A solução atual da drenagem pluvial que liga o largo Julio José de
Almeida ao Rio, será totalmente substituida, isto é a manilha de 1
metro de diâmetro existente, será substituida por uma manilha de
diâmetro 1,80m;
Fica ainda a informação que a empresa que vai executar a obra é a
“Granitec, Lda“ de Oliveira de Azemés e que neste momento já se
encontra a preparar o processo de entrada em obra e segundo informação
do Municipio o contrato de empreitada irá ser celebardo brevemente de
forma a que o prazo de execução ( que é de 4 meses) se inicie ainda este
mês de abril .

Colaboração com a CMA no processo de concurso público para o Saneamento
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do lugar de Algeriz e na aquisição do terreno para a construção da ETAR;
Na Assembleia o Presidente da Junta complementou:
- O prazo de 180 dias para executar a obra já iniciou.

A empresa

constutora é a SOCITOP de Mortágua e neste momento já se encontra
no terreno.


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;


Elaboração de candidatura ao Portugal 2020 para “Reabilitação e instalação de

galerias Ripícolas ou de matas florestais”, incluída no PDR 2020 - medida 8.1.5
Melhoria da Resiliência e do Valor Ambiental das Florestas. Esta candidatura foi
apresentada em parceria com a empresa Biosilver – Mortágua, representada por
Sandra Rodrigues e Joel Semedo;
Na Assembleia o Presidente da Junta, complementou:
- O Programa PDR2020, permite que as Juntas de Freguesia substituam os
Proprietários neste tipo de candidaturas, pois permite desde logo agilizar
alguma

burocracia

em

comparação

com

as

submetidas

pelos

proprietários;
- Informo que o Rio da Serra não consta da candidatura, porque a CMA
em parceria com os municípios vizinhos e no âmbito da CIRA, isto é, a
Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro, encontra-se a elaborar
para este Rio uma candidatura muito mais abrangente e que para além
dos trabalhos incluídos na nossa candidatura contempla ainda obras de
arte e requalificação mais profunda das margens;
- Ainda sobre esta nossa candidatura, fica aqui a informação que Agência
Portuguesa para o Ambiente já emitiu o parecer técnico favorável, no
entanto a análise financeira das candidaturas incluídas no PDR2020
encontram-se neste momento completamente paradas;
3



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 nos pedidos de Atribuição da Tarifa Social da EDP;



Colaboração com a Câmara na elaboração do projeto técnico de

requalificação/beneficiação da EB1 de Vila Nova de Monsarros;
Na Assembleia o Presidente da Junta, complementou:
- A Presidente da Câmara, informou-me hoje mesmo que o processo
técnico está completamente pronto e irá entrar em concurso público ainda
este mês, para que a grande quantidade das obras decorram durante o
período das férias escolares;


Levantamento dos caminhos agrícolas da freguesia mais necessitados de

intervenção;


Colaboração com a ADCVNM na elaboração da Candidatura à Federação

Portuguesa de Futebol para a construção do sintético e outros trabalhos afins no
Campo Vale das Cavadas;


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

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


Cedência de um espaço no edifício sede para a realização de Curso para

obtenção de Aplicador de Produtos Fito Farmacêuticos;
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Limpeza da zona envolvente à Capela de Santo Amaro, localizada no Carregal;



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

EB1 de Algeriz;


Contratação de duas horas, entre as 12 e as 14h, de uma prestação de serviço

de uma Assistente Operacional, para apoio na EB1;
Na Assembleia o Presidente da Junta, complementou:
- Sobre este assunto, começo por corrigir o horário que é das 11h às
13horas;
- Informo, que esta situação é uma consequência da baixa médica que a
Assistente Operacional, colocada pelo Agrupamento de Escolas, tem
vindo a apresentar desde o princípio do ano. Para colmatar a falta, o
Agrupamento coloca duas Assistentes Operacionais, uma que inicia o
dia e presta serviço até às 10horas e outra que faz o periodo da tarde.
Assim e depois diversas diligências e de esgotadas todas as hipótese, o
executivo resolveu pagar estas duas horas para que a escola possa
reunir o minimo de condições de funcionamente;


Organização da possível participação da Marcha da Freguesia na Feira da

Vinha e do Vinho;
Na Assembleia o Presidente da Junta, complementou:
- Sobre este assunto deixo aqui um apelo para a mobilização de todos, de
forma a podermos conseguir o número de participantes que viabilizem o
projeto, nomeadamente ao nível dos marchantes, já que a restante logística
se encontra assegurada.
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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Vila Nova de Monsarros, 19 de abril de 2016

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