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) do ponto 2, do artº. 9º
da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, cumpre informar V. Exa. sobre a atividade
realizada pelo Executivo da Freguesia no período que decorreu entre a data de 10 de
setembro de 2013 até 14 de dezembro de 2013, bem como a situação financeira da
Freguesia:

1- Obras realizadas:


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

de Grada como habitualmente;


Preparação dos cemitérios para o Dia de Todos os Santos;



Aplicação e herbicídas nos cemitérios;



Manutenção dos jardins e espaços verdes da Freguesia;



Limpeza das ruas, valetas e aquedutos, como habitualmente pelas festas anuais,
nos lugares de Monsarros e Parada;



Trabalhos de abertura de cinco covais;



Continuação da distribuição dos números de polícia em Vila Nova de

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


Continuação dos trabalhos, para a execução do projecto, de recuperação da

Fonte da Lapinha em Vila Nova de Monsarros;


Conclusão da construção dos três Jazigos Elevados no cemitério novo de Vila
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Nova de Monsarros, para troca dos que ainda existem no cemitério Velho;


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

jardim;


Construção de um passeio, no cemitério de Vila Nova de Monsarros, para

acesso aos novos jazigos;


Limpeza das valetas na estrada de Vila Nova a Grada;



Construção de aqueduto, caixas pluviais e valetas na Rua da Fonte, na Rua do

Outeiro e na Rua da Catraia, em Monsarros;


Retificação dos passeios na Rua da Escola, em Grada;



Colaboração com os Missionários da Mãe Peregrina, na construção da Hermida

e requalificação do espaço envolvente, em Grada;


Obras de beneficiação da captação de água que abastece os fontanários de

Algeriz;


Em colaboração com a CMA, correção e pavimentação da Rua Vale da Escura

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, 9 de dezembro de 2013

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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