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 janeiro e março de 2020.

Janeiro
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Recolha de MONOS, Monstros domésticos e outros resíduos em habitações e junto aos
contentores de RSU;
Entrega no Ecocentro da Resialentejo de 4920 kg:
o Monos e Monstros domésticos - 2280 kg
o Plástico – 0 kg
o Vidro –0 kg
o Cartão – 1220kg
o Metais – 660 kg
o Equipamentos Eléctricos – 760kg
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.
Realização de trabalhos de reposição de calçada, reparação de linhas de água e colocação
de portinholas.
Reparação de contentores de RSU danificados;
Reunião com os serviços da rede viária da CMS para analise de situações de
estrangulamento de transito automóvel.
Trabalhos preparatórios para a realização das Eleições Presidenciais;
Colaboração com o Instituto de Emprego e Formação Profissional
o Disponibilização de sala para atendimento de utentes.
Concessão de isenção de pagamento de rendas nos espaços cedidos pela junta de freguesia
a particulares que tiveram que encerrar no âmbito do combate à Covid-19
o Bar do Mercado Municipal
Participação em audiência prévia no processo tutelar educativo 320/19.0T9BJA Juízo de
Família e Menores de Beja
Continuação do programa de Apoio “Fique em casa…A Junta vai por si!”
Colaboração com a CMS na reposição de asfalto em arruamentos da freguesia;
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Fevereiro
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Recolha de MONOS, Monstros domésticos e outros resíduos em habitações e junto aos
contentores de RSU;
Entrega no Ecocentro da Resialentejo de 3940 kg:
o Monos e Monstros domésticos - 2860 kg
o Plástico – 0 kg
o Vidro – 0 kg
o Cartão – 960kg
o Metais – 120kg
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;
Execução de trabalhos de manutenção no cemitério.
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.
Inicio do processo dos CENSOS 2021
Poda e limpeza de arvores em arruamentos
Colaboração com a Associação Humanitária Dadores de Sangue de Beja
o Disponibilização do Salão Polivalente de Pias para a colheita de sangue
Participação na sessão da Assembleia Municipal de Serpa
Colaboração com a EBI de Pias
o Corte e poda de 9 arvores
Colaboração com o Piense Sporting Clube
o Poda das árvores do espaço exterior da sede.
Colaboração com a CMS na Execução de Passeio no Lote 1 na Rua Álvaro Cunhal
o Cedência de equipamentos e pessoal
Colaboração com a CMS na Execução de passadeiras na Rua Dr. António Sérgio
o Cedência de equipamentos
Colaboração com a Fundação Visconde de Messangil na resolução do surto de Covid-19 no
Lar Feminino
o Cedência de um trabalhador
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Março
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

Recolha de MONOS, Monstros domésticos e outros resíduos em habitações e junto aos
contentores de RSU
Entrega no Ecocentro da Resialentejo de 6000 kg:
o Monos e Monstros domésticos - 4220 kg
o Plástico – 0 kg
o Vidro – 0 kg
o Cartão – 1340kg
o Metais – 440kg
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;
Realização de trabalhos de reposição de calçada, reparação de linhas de água e colocação
de portinholas.
Reunião com o município de Serpa e serviço de proteção civil para articulação da estratégia
de combate à COVID 19 na freguesia
Poda e limpeza de arvores em arruamentos
Continuação da intervenção no futuro Parque de Lazer da Canada
o Plantação de arvores
o Terraplanagem
o Criação de sistema de rega
Continuação do programa de Apoio “Fique em casa…A Junta vai por si!”
Colaboração com o Partido Comunista Português no âmbito das comemorações do seu 100ª
aniversário
o Encerramento temporário do estacionamento do Jardim
Colaboração com a ULSBA e CMS no processo de vacinação Covid-19
o Cedência do Salão Polivalente
Colaboração com o Banco Alimentar Contra a Fome em Beja
o Transporte e entrega de cabazes alimentares a famílias em isolamento profilático
o Transporte e entrega de cabazes alimentares a requerentes de auxílio alimentar
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Anexos:
1. Resumo Diário de Tesouraria do dia 31 de março 2021.
2. Mapa de pagamentos em atraso do mês de fevereiro de 2021.

Pias, 31 de março de 2021

O Presidente da Junta de Freguesia
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