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 30 de junho de
2015 a 28 de setembro 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;


Aplicação de herbicídas biológicos nos cemitérios;



Manutenção dos jardins e espaços verdes da Freguesia;



Trabalhos de abertura de cinco covais;



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

jardim;


Limpeza das valetas na estrada de Vila Nova de Monsarros e Grada;



Limpesa das valetas nos lugares de Vila Nova de Monsarros, Poço e Grada;



Conclusão da elaboração do projeto de “Requalificação do Edifício Sede da

Junta de Freguesia e Arranjos exteriores“;
Na Assembleia de Freguesia o Presidente da Junta, complementou:
- APRESENTAÇÃO DO PROJETO:
Antes de iniciar a apresentação sumária do projeto, cumpre-me fazer uma
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breve introdução, assim:
-

Desde a Assembleia de Freguesia do mês de abril de 2014, que tenho vindo a
informar neste ponto da ordem de trabalhos a “elaboração de um projeto de
Requalificação do Edificio da Sede, bem como dos Arranjos Exteriores“;

-

Trata-se por isso de um projeto que aparece como consequência de diversos
fatores e condicionantes, podendo ser classificado de um projeto dinâmico,
que inclusivé, poderá não ser esta a versão final, pois trata-se de um projeto
sempre condicionado principalmente à capacidade económica para levar a
efeito a sua concretização;

-

Penso que é importante relembrar ainda que se trata de um projeto de obras
não prometidas mas que se tornaram por diversos motivos obrigatório
executar, conforme iremos constatar ao longo da apresentação do projeto



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 de Freguesia o Presidente da Junta, complementou:
Sobre este asunto, mais uma vez deixo aqui uns esclarecimento, pois
assunto merece e é oportuno, principalmente, na tentativa de evitar alguns mal
entendidos, assim:
- O processo continua em tribunal e sempre muito complexo;
- O processo inicial denominado de “Interdição do deficiente“ que deu
entrada em julho de 2013, está agora dependente de uma denominada
“perícia médica“ ao Rui Paulo a realizar no Centro Hospitalar
Psiquiátrico de Coimbra – Unidade de Sobral Cid, que estava prevista
no início de setembro e ainda não se realizou. Por informação
particular posso informar que estará próxima a sua realização;
- Legalmente o que a Lei prevê nestes casos, é que só terminado o
processo de interdição é que se inicia um outro processo, também no
Tribunal que permita a escritura de venda da propriedade;
- No entanto, como consequência do estado critico do edifício e por nossa
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insistência, o Procurador do Ministério Público, no dia 13 de agosto,
excepcionalmente e através de uma providência cautelar dirigida ao Juiz
do processo, solicitou que a Câmara possa via a fazer a demolição do
edifício e que autorize a escritura de venda do terreno;
- Hoje mesmo tive acesso à informação que pelo menos a autorização de
demolição possa vir a ser despachada nos próximos 10 dias úteis;
- Relembro, mais uma vez que este processo e todo o projeto envolvido é
da responsabilidade da CMA;
- Informo ainda que em reunião do executivo camarário do dia 10 de
abril de 2015, foi aprovada por unanimidade a aquisição do imóvel;
- A Junta de Freguesia encontra-se envolvida no assunto principalmente
no apoio à resolução do processo burocrático, porque tratando-se de
um processo a decorrer no Tribunal, os Serviços Juridicos da Câmara
não podem estar envolvidos pelo fato de ser entidade interessada;


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;


Em parceria com todas as Associações da Freguesia, Igreja Católica, Igreja

Adventista 7º Dia e Centro de Apoio Social, organização da “Feira das Tasquinhas”
nos dias 11 e 12 de julho, onde desfilou a Marcha Popular da Freguesia do ano 2015;


Colaboração com a Câmara na elaboração do projeto técnico de

requalificação/beneficiação da EB1 de Vila Nova de Monsarros;


Continuação das obras de requalificação do espaço exterior junto à Sede,

antigo parque infantil;


Assinatura de Protocolo com a Câmara Municipal de Anadia dando

cumprimento à deliberação da reunião do executivo camarário do dia 29 de julho e
correspondente ao financiamento, no valor de 10.695,00€ (dez mil seiscentos e
noventa e cinco euros). Este financiamento correspondente a 25% do FFF e terá que
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ser aplicado nas obras de “requalificação da cobertura do edifício da sede”;


Execução das obras de requalificação da cobertura do edifício sede da Junta de

Freguesia;


Colaboração com a Câmara na limpeza do coletor de saneamento do início da

Rua de Além do Rio, até à Rua do Moinho, no largo Júlio José de Almeida, no Largo
Central e na Rua da Igreja até ao entroncamento com a Rua de Cabrita;


Limpeza dos coletores pluviais no largo Júlio José de Almeida e no Largo

Central;


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

candidatura ao “Programa de Apoio Municipal ao Desenvolvimento Cultural-PMDC”
e correspondente à “Requalificação/beneficiação da cobertura do Centro Cultural do
Poço”;


Reunião com as Associações da Freguesia para tratar da organização do 2º

Torneio de malha da Freguesia. Por impedimentos diversos e devidamente
justificados a exploração do bar ficou da responsabilidade da Associação Desportiva
e Cultural de Vila Nova de Monsarros e da Associação Recreativa de Grada;


Organização do 2º Torneio da Malha da Freguesia. Este torneio teve por

objetivo o apuramento da equipa da Freguesia a participar no 2º Torneio Municipal
da Malha-2015;


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;


Limpeza da zona envolvente à Fonte da Fiuzeira;



Limpezas diversas no Parque de Parada;



Colaboração com a CMA na requalificação/beneficiação do Açude de

Monsarros;
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Colaboração com a CMA, nas obras de “saneamento” e reforço das fundações

da ponte de Além do Rio em Vila Nova de Monsarros;


Regularização do piso no Campo Vale de Cavadas em Vila Nova de Monsarros,

em parceria com a CMA;


Colaboração com os “Amigos do Centro” na realização da “2ª Descida de

Rolamentos”, em Vila Nova de Monsarros. Evento de angariação de Fundos para o
CAS;


Participação com a equipa da freguesia no 2º Torneio Municipal da Malha;



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;


Início dos trabalhos de retificação dos caminhos florestais e rurais;



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

EB1 de Algeriz.


Fornecimento de material para execução de valetas na Rua do Chafariz,

no lugar de Grada;
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, 28 de setembro de 2015

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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