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 25 de setembro
de 2014 a 16 de dezembro de 2014, bem como a situação financeira da Freguesia:

1- Atividades da Junta de Freguesia:


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

Grada, para as cerimónias dos fiés defuntos;


Manutenção dos jardins e espaços verdes da Freguesia;



Trabalhos de abertura de cinco covais;



Continuação da distribuição dos números de polícia em Vila Nova de

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


Limpeza das valetas na estrada de Vila Nova a Grada;



Início dos trabalhos para instalação dos serviços da Junta de Freguesia no

espaço da antiga Extensão de Saúde;


Organização do Encerramento das Comemorações dos 500 anos do Foral

Manuelino;


Colaboração na resolução do processo burocrático de legalização da moradia/
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terreno da Sª Rosa Santos, localizada no Largo Júlio José de Almeida em Vila Nova
de Monsarros;


Execução de drenagem pluvial, incluindo tubagem, valetas e aquedutos, nas

Ruas do Vale e da Capela em Algeriz;


Limpeza de valetas e aquedutos no lugar de Monsarros;



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



Colocação de uma torneira de fundo nos lavadouros de Grada;



Colaboração com a CMA na limpeza da estrada em virtude da derrocada da

encosta junto à Fiuzeira;


Execução de passeios na ampliação do cemitério de Vila Nova de Monsarros;



Colaboração com a CMA no alcatroamento da Rua Cabeço Viana em Vila

Nova de Monsarros;


Assentamento de pedra no coroamento dos muros nas traseiras dos jazigos da

ampliação do cemitério de Vila Nova de Monsarros;


Colaboração com a CMA nas obras de drenagem e rede de águas no Beco da

Lapa, em Vila Nova de Monsarros;


Colaboração com a CMA nas obras de retificação (lomba sobreelevada) no

cruzamento da Rua de S. Martinho com a Rua da Catraia e Rua da Várzea, no lugar
de Monsarros;


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

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


Colaboração nos festejos em honra de S. Martinho em Monsarros;



Manutenção e limpeza dos caminhos florestais de Algeriz e Parada;



Colaboração com a ADCVNM na limpeza da zona envolvente do Campo Vale

das Cavadas;


Execução dos arranjos exteriores à "Ermida da Mãe Peregrina", no parque da

Junta de Freguesia em Monsarros;


Colaboração com o CAS na limpeza do espaço exterior das instalações;



Atribuição de subsídio para as prendas de Natal das crianças da EB1 e Jardim

de Infãncia, como habitual.
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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, 5 de dezembro 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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