INFORMAÇÃO À ASSEMBLEIA
DE FREGUESIA

Conforme o estabelecido na alínea e) do artigo n.º 9 da Lei n.º 75/20013 de 12 de setembro, informo
a Assembleia de Freguesia de Pias que, entre outros, foram realizados os seguintes serviços no
período compreendido entre o dia de hoje e a ultima sessão do Órgão Deliberativo da freguesia de
Pias.

OUTUBRO
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Recolha (2 dias por semana) de MONOS, Monstros domésticos e outros resíduos em
habitações e junto aos contentores de RSU;
Entrega no Ecocentro da Resialentejo de 7662kg de resíduos:
o Monos e Monstros domésticos - 5.962kg
o Plástico – 20kg
o Vidro – 980kg
o Cartão – 0kg
o Metais – 600kg
o Equipamentos Eléctricos – 0kg
o Lâmpadas fluorescentes e resíduos com mercúrio – 100kg
Limpeza semanal de edifícios de uso público:
o Junta de Freguesia;
o Salão Polivalente;
o Casa Mortuária;
o Mercado Municipal;
o Parque Desportivo 1º de Maio;
Limpeza de ruas;
Manutenção de espaços verdes;
Colocação de janelas com isolamento térmico no rés-do-chão do edifício da Junta de
Freguesia;
Limpeza e desobstrução de algerozes e tubos de queda no edifício da Junta de Freguesia;
Pintura exterior do edifício da Junta de Freguesia;
Separação de RCD´s depositados ilegalmente na ZAE de Pias;
Trabalhos de jardinagem no Parque Desportivo de Pias (remoção de ervas daninhas na zona
envolvente do campo relvado, bancadas e no espaço ajardinado);
Remoção de entulhos e sobrantes no cemitério;
Limpeza da igreja do cemitério para realização de missa;
Poda de arvores no largo e escola do ribeirinho.
Reunião com a Câmara Municipal de Serpa referente ao processo para assinatura de
protocolo de descentralização de competências para a junta de freguesia.
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NOVEMBRO
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Recolha (2 dias por semana) de MONOS, Monstros domésticos e outros resíduos em
habitações e junto aos contentores de RSU;
Entrega no Ecocentro da Resialentejo de 2320kg de resíduos:
o Monos e Monstros domésticos – 1580kg
o Plástico – 100kg
o Vidro – 540kg
o Cartão – 20kg
o Metais – 80kg
o Equipamentos Eléctricos - 0kg
o Lâmpadas fluorescentes e resíduos com mercúrio - 0kg
Limpeza semanal de edifícios de uso público:
o Junta de Freguesia;
o Salão Polivalente;
o Casa Mortuária;
o Mercado Municipal;
o Parque Desportivo 1º de Maio;
Limpeza de ruas;
Manutenção de espaços verdes;
Limpeza e desobstrução da rede de pluviais na zona do cruzamento Brinches\Moura, Rua
António Sérgio e Rua João Tiago Coelho;
Poda de arvores no Loteamento da Eira da Máquina, Rua António Sérgio e junto ao Parque
Desportivo de Pias;
Aquisição de Sistema de Gestão de conteúdos para implementação do novo site da Junta
de Freguesia;
Reunião com a direcção do Piense Sporting Clube para tratar de assuntos relacionados com
a actividade do clube e manutenção de instalações;
Reunião com a Comissão de Festas de Pias para tratar de assuntos relacionados com a
actividade da associação;
Reunião no Ministério da Administração Interna referente a problemas identificados pela
Junta na freguesia;
Participação em reunião do Núcleo Operacional do Contrato Local de Segurança de Serpa;
Reunião com o executivo da C.M. Serpa e visita a obras a decorrer na freguesia.
Inicio do processo de construção das Grandes Opções do Plano para o ano de 2018.
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Dezembro
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

Recolha (2 dias por semana) de MONOS, Monstros domésticos e outros resíduos em
habitações e junto aos contentores de RSU;
Entrega no Ecocentro da Resialentejo de: (devido a problemas informáticos no centro de
recolha não é possível indicar as quantidades entregues)
Limpeza semanal dos edifícios públicos:
o Junta de Freguesia;
o Salão Polivalente;
o Casa Mortuária;
o Mercado Municipal;
o Parque Desportivo 1º de Maio;
Limpeza de ruas;
Manutenção de espaços verdes;
Remoção de RCD’s depositados ilegalmente na freguesia;
Reunião com o Grupo Coral e Etnográfico “Camponeses de Pias” para tratar de assuntos
relacionados com a actividade da associação;
Assinatura de novo contrato colectivo de trabalho com o STAL, que restitui os 3 dias de
ferias retirados pelo anterior governo, que fixa a terça feira de Carnaval e o dia de
aniversario do trabalhador como tolerância de ponto, assim como estabelece que quando
ocorra o falecimento de familiar do trabalhador da linha colateral em 3º grau, o trabalhador
tenha direito ao dia do funeral, sem perda de remuneração;
Realização de levantamento ao edifício da Junta de Freguesia para inicio do processo de
beneficiação interior do edifício;
Aquisição de fardamento para os funcionários da autarquia;
Reunião com o comandante de Posto da GNR de Pias para tratar de assuntos relacionados
com a circulação e estacionamento de viaturas, incidentes com a comunidade cigana e a
presença de imigrantes sazonais na freguesia.
Colaboração com os voluntários da freguesia do Banco Alimentar na recolha e transporte
de alimentos;
Colaboração com a comissão de festas de Pias na realização da actividade, Mega Festa de
Natal, realizada nas antigas instalações da UCP – Esquerda Vencerá;
Colaboração com o Espaço Museológico de Pias e Teatro Experimental de Pias na
preparação da actividade, Natal no Jardim, a realizar no jardim publico de 17 de Dezembro
a 6 de Janeiro;
Recolha de lenha para o tradicional lume de Natal;
Inicio da entrega da edição de 2018 do calendário da Junta de Freguesia;
Colaboração com a EBI/JI de Pias com cedência e montagem de palco para a realização de
Festa de Natal;
Reunião do Núcleo Operacional do Contrato Local de Segurança de Serpa;
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Anexos:
1. Resumo Diário de Tesouraria do dia 13 de dezembro de 2017
2. Mapa de pagamentos em atraso de novembro de 2017

Pias, 13 de dezembro de 2017

O Presidente da Junta de Freguesia

/António Fernando Limpo Moita/
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