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 os meses de outubro e dezembro de 2020.

Outubro
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Recolha de MONOS, Monstros domésticos e outros resíduos em habitações e junto aos
contentores de RSU;
Entrega no Ecocentro da Resialentejo de 7580 kg:
o Monos e Monstros domésticos - 6100 kg
o Plástico – 0 kg
o Vidro –0 kg
o Cartão – 1320kg
o Metais – 160 kg
o Equipamentos Eléctricos – 0kg
o Lâmpadas fluorescentes e resíduos com mercúrio – 0kg
Limpeza semanal dos edifícios públicos:
o Salão Polivalente;
o Mercado;
o Casa Mortuária;
o CLAIM de Pias;
Limpeza de ruas;
Manutenção de espaços verdes;
Execução de trabalhos de manutenção em bermas, linhas de água e sumidouros.
Execução de trabalhos de deservagem manual e mecânica nos arruamentos da freguesia;
Realização de trabalhos de reposição de calçada, reparação de linhas de água e colocação
de portinholas.
Continuação do programa de Apoio “Fique em casa…A Junta vai por si!”
Continuação de higienização regular do espaço publico da freguesia;
Colaboração a Associação de Karaté de Beja na realização de aulas de Karaté
o Cedência do Polivalente
Colaboração a Associação Aquaserpa na realização de aulas de Zumba
o Cedência do Polivalente
Reunião com o município de Serpa e serviço de proteção civil para articulação da estratégia
de combate à COVID 19 na freguesia
Colaboração com o Fundação Visconde de Messangil na realização de formação
o Cedência do Polivalente
Colaboração com o Partido Comunista Português na realização de reunião
o Cedência do Polivalente
Continuação da intervenção no futuro Parque de Lazer da Canada
Participação na sessão da Assembleia Municipal de Serpa.
Reunião com os elementos do CLAIM de Pias para balanço da actividade realizada pelo
Centro e articulação de acções futuras;
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Novembro
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Recolha de MONOS, Monstros domésticos e outros resíduos em habitações e junto aos
contentores de RSU;
Entrega no Ecocentro da Resialentejo de 2860 kg:
o Monos e Monstros domésticos - 1520 kg
o Plástico – 0 kg
o Vidro – 0 kg
o Cartão – 960kg
o Metais – 380kg
o Equipamentos Eléctricos – 0kg
o Lâmpadas fluorescentes e resíduos com mercúrio – 0kg
Limpeza semanal dos edifícios públicos:
o Salão Polivalente;
o Mercado;
o Casa Mortuária;
o CLAIM de Pias;
Limpeza de ruas;
Manutenção de espaços verdes;
Remoção de RCD’s depositados ilegalmente na freguesia;
Execução de trabalhos de manutenção em linhas de água, sumidouros e reparações de
calçada.
Execução de trabalhos de deservagem manual e mecânica nos arruamentos da freguesia;
Continuação do programa de Apoio “Fique em casa…A Junta vai por si!”
Continuação de higienização regular no espaço publico da freguesia;
Reunião com o município de Serpa e serviço de proteção civil para articulação da estratégia
de combate à COVID 19 na freguesia.
Continuação da intervenção no futuro Parque de Lazer da Canada
Execução de levantamento de pontos de IP apagados na freguesia e posterior apresentação
de 29 reclamações à EDP

Dezembro
•
•

•
•
•
•

Recolha de MONOS, Monstros domésticos e outros resíduos em habitações e junto aos
contentores de RSU; (dados apenas disponíveis no início do mês seguinte)
Limpeza semanal dos edifícios públicos:
o Salão Polivalente;
o Mercado;
o Casa Mortuária;
o CLAIM de Pias;
Limpeza de ruas;
Manutenção de espaços verdes;
Remoção de RCD’s depositados ilegalmente na freguesia;
Reunião com o município de Serpa e serviço de proteção civil para articulação da estratégia
de combate à COVID 19 na freguesia
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•
•

•
•
•
•
•
•

Poda e limpeza de arvores em arruamentos
Realização das actividades de Natal na freguesia
o Decoração da arvore de Natal em colaboração com a EBI/JI
o Montagem do presépio em colaboração com o Grupo Coral “As ceifeiras de Pias”
o Montagem de iluminação de natal
Colaboração com os voluntários da freguesia do Banco Alimentar na recolha e transporte
de alimentos;
Participação na sessão da Assembleia Municipal de Serpa.
Reunião com os serviços municipais de transito para tratar de assuntos relacionados com a
circulação do transito pesado dentro da freguesia;
Distribuição de lembrança aos utentes dos lares da Fundação Viscondes de Messangil;
Trabalhos preparatórios para a realização das Eleições Presidenciais;
Colaboração com a candidatura de João Ferreira na realização de reunião
o Cedência do Polivalente

Anexos:
1. Resumo Diário de Tesouraria do dia 29 de junho de 2020.
2. Mapa de pagamentos em atraso do mês de novembro de 2020.

Pias, 29 de dezembro de 2020

O Presidente da Junta de Freguesia
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