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 28 de junho de
2014 a 20 de setembro 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 seis 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;


Limpar a zona envolvente do Antigo Jardim de Infância de Grada;



Limpeza das valetas na estrada de Vila Nova a Grada;



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



Colaboração com a ADCVNM na preparação do Campo Vale das Cavadas para

a época.
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Limpeza da nascente da Fonte da Pipa (Carregal) e reparação de tubagem.



Participação com a marcha da Freguesia na Curia e na Feira Quinhentista.



Organização

da Feira Quinhentista no dia 20 de julho, incluída nas

comemorações do Foral Manuelino, em colaboração com todas as associações da
freguesia, a Igreja Católica, a Igreja Adventista do Sétimo Dia e o Centro de Apoio
Social de Vila Nova de Monsarros.


Organização do 1º Torneio da Malha, com a colaboração de todas as

Associações para apuramento da equipa que representará a freguesia no "1º Torneio
Municipal da Malha".


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.


Desmontagem do Stand da Freguesia subordinado ao tema "

O Foral

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


Colaboração com a CMA no prolongamento do Saneamento da Rua de Além

do Rio;


Execução de drenagem pluvial na ligação do Beco do Casal Galego com a Rua

da Vala em Monsarros ;


Colaboração na edificação de 70 metros de muro para alargamento da Rua da

Vala em Monsarros;


Limpeza de valetas e aquedutos nos lugares de Vila Nova de Monsarros, Poço

e Grada;


Limpeza de toda a zona envolvente aos lavadouros de Vila Nova de Monsarros

e Grada;


Colaboração nos festejos da Nª Srª das Neves de Vila Nova de Monsarros e do

S. Bartolomeu em Grada;


Dinamização e colaboração nas sessões de esclarecimento do Plano Diretor

Municipal realizadas na sede da

Junta de Freguesia, Parada, Algeriz, Grada e

Monsarros;


Colaboração com a CMA na cedência de materiais para execução de valetas na

Rua de S. Martinho e Rua Vale da Chameia em Monsarros;
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Cedência de materiais para execução de valetas na Rua Principal em Grada;



Colaboração na construção da "Ermida da Mãe Peregrina" em Monsarros;



Colaboração com a CMA nos trabalhos de drenagem e alcatroamento no Beco

do Tomásio, no Beco Além do Rio e Travessa dos Carreiros em Vila Nova de
Monsarros.

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, 20 de setembro de 2014

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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