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 13 de abril de
2014 a 27 de junho de 2014, 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 nos cemitérios;



Manutenção dos jardins e espaços verdes da Freguesia;



Trabalhos de abertura de três covais;



Continuação da distribuição dos números de polícia em Vila Nova de

Monsarros, Poço, Grada, Monsarros, Algeriz e Parada;


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

jardim;


Limpeza das valetas na estrada de Vila Nova a Grada;



Colaboração na Atividade Fisica para Todos, 3ªs e 5ªs feiras das 19h45 às

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


Corte da palmeira, na frente da Igreja Matriz de Vila Nova de Monsarros, em

colaboração com Câmara Municipal, conforme notificação e supervisionamento da
Direção de Agricultura e Pescas do Centro;


Colaboração no embelezamento do tronco remanescente da palmeira, na frente

da Igreja Matriz de Vila Nova de Monsarros;


Continuação da elaboração do projeto da nova Sede da Junta de Freguesia;



Reparação de toda a rede elétrica e canalização de água com a subtituição de

torneiras e acessórios no extinto Jardim de Infância de Grada;


Colaboração com a ADCVNM na reparação da rede de águas do fornecimento

aos balneários;


Reparação da tubagem do lavadouro do Poço;



Reparação da tubagem, do fornecimento de água, nos fontenários de Algeriz;



Participação com o Stand da Freguesia subordinado ao tema "

O Foral

Manuelino", na Feira da Vinha e do Vinho, pela décima primeira vez;


Participação com a marcha da Freguesia na Feira da Vinha e do Vinho cujo

tema foi o "Foral Manuelino". Esta participação foi em colaboração com o Centro
Social de Vila Nova de Monsarros;


Participação em colaboração com o CAS na Feira Quinhentista organizada pela

Câmara Municipal de Anadia, na comemoração dos Forais Manuelinos do Concelho;


Levantamento da iluminação pública da freguesia;



Reunião com as Associações da Freguesia para tratar dos seguintes assuntos:

Primeiro torneio Municipal de malha; participação na Feira da Vinha e do Vinho;
realização das marchas populares 2014; organização da Feira Quinhentista em Vila
Nova de Monsarros.


Participação na reunião da ADCVNM com a Presidente da Câmara, nos Paços

do Concelho;


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.



Colaboração na proposta de alteração ao projeto da Câmara Municipal de

Anadia, dos arranjos exteriores do Largo Júlio José de Almeida.

2- Situação financeira


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

encontram positivos, estando todos os pagamentos liquidados.

Vila Nova de Monsarros, 27 de junho de 2014

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

