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 26 de junho e 31 de agosto de 2018.
Junho
•
•

•

•
•
•
•
•

Recolha de MONOS, Monstros domésticos e outros resíduos em habitações e junto aos
contentores de RSU;
Entrega no Ecocentro da Resialentejo de 3820 kg:
o Monos e Monstros domésticos - 2380 kg
o Plástico – 0 kg
o Vidro – 0 kg
o Cartão – 200kg
o Metais – 0kg
o Equipamentos Eléctricos – 1240kg
o Lâmpadas fluorescentes e resíduos com mercúrio – 0kg
Limpeza semanal dos edifícios públicos:
o Parque Desportivo 1º de Maio;
o Espaço Museológico;
o CLAIM de Pias;
Limpeza de ruas;
Manutenção de espaços verdes;
Realização do Arraial de São Pedro e do desfile de Marchas Populares no espaço exterior da
escola do Ribeirinho;
Colocação de mobiliário urbano na Rua Luís de Camões e junto à Piscina Municipal:
Colaboração com a CM Serpa na reparação de calçadas;

Julho
•
•

•

•
•

Recolha de MONOS, Monstros domésticos e outros resíduos em habitações e junto aos
contentores de RSU;
Entrega no Ecocentro da Resialentejo de 9720 kg:
o Monos e Monstros domésticos - 5380 kg
o Plástico – 0 kg
o Vidro – 2300 kg
o Cartão – 200kg
o Metais – 1340kg
o Equipamentos Eléctricos – 500kg
o Lâmpadas fluorescentes e resíduos com mercúrio – 0kg
Limpeza semanal dos edifícios públicos:
o Parque Desportivo 1º de Maio;
o Espaço Museológico;
o CLAIM de Pias;
Limpeza de ruas;
Manutenção de espaços verdes;
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•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Continuação dos trabalhos de deservagem manual e mecânica nos arruamentos da
freguesia;
Execução de trabalhos de manutenção e deservagem no recinto da escola EBI de Pias;
Colaboração com a associação Cantos e Contos de Portugal
o Dinamização de visita de 55 seniores ao espaço museológico.
Colaboração com a Junta de Freguesia de Brinches na actividade “Guadiana em Festa”
o Cedência e transporte de mesas e cadeiras.
Colaboração com a União de Freguesias de V.N.S. Bento e Vale de Vargo na Feira Anual:
o Cedência de mesas e cadeiras.
Colaboração com o Grupo Coral Feminino “As Ceifeiras de Pias” na realização do seu 9º
aniversario:
o Cedência do Salão Polivalente e montagem de palco na escola do Ribeirinho.
Colaboração com a Comissão de Festas de Pias na realização do Festival da Cerveja
Colaboração com o grupo de Zumba de Pias;
o Cedência de espaço
Colaboração com a CM Serpa na dinamização do programa “Gente em Movimento”;
o Apoio logístico e cedência de transporte.
Organização conjunta com a CM Serpa da edição de 2018 das Noites de Rua Cheia:
o Teatro/espetáculo de magia na Rua 25 de Abril e filme no Largo 5 de Outubro.
Colaboração com a CM Serpa na dinamização das ATL de Pias;
Participação no 9º aniversario do Grupo Coral Feminino “As Ceifeiras de Pias”

Agosto
•
•

•

•
•
•
•

Recolha de MONOS, Monstros domésticos e outros resíduos em habitações e junto aos
contentores de RSU;
Entrega no Ecocentro da Resialentejo de 5020 kg:
o Monos e Monstros domésticos - 3000 kg
o Plástico – 0 kg
o Vidro – 0 kg
o Cartão – 520kg
o Metais – 140kg
o Equipamentos Eléctricos – 1360kg
o Lâmpadas fluorescentes e resíduos com mercúrio – 0kg
Limpeza semanal dos edifícios públicos:
o Parque Desportivo 1º de Maio;
o Espaço Museológico;
o CLAIM de Pias;
Limpeza de ruas;
Manutenção de espaços verdes;
Execução de trabalhos de manutenção e deservagem no Parque Desportivo 1º de Maio;
Realização de reuniões de monotorização no âmbito do processo de avaliação dos
funcionários da Junta de Freguesia;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

Assinatura do Protocolo de Execução e Contrato de Delegação de Competências com a
Câmara Municipal de Serpa;
Participação com a CM Serpa e GNR na identificação e recolha de viaturas abandonadas na
via publica.
Abertura de concurso para a concessão de dois espaços comerciais no Mercado de Pias;
Colaboração com o grupo de Zumba de Pias;
o Cedência de espaço
Colaboração com o Piense Sporting Clube na realização do Arraial do Piense;
o Cedência de palco e contração de acordeonista.
Colaboração com o Piense Sporting Clube na realização do almoço anual;
o Cedência de espaço
Colaboração com a Comissão de Festas de Pias na realização do Arraial do Emigrante.
o Cedência de espaço e apoio logístico.
Colaboração com a Comissão de Festas de Pias na realização da Festa de Pias.
o Cedência de espaço e apoio logístico.
Colaboração com a CM Serpa na dinamização do programa “Gente em Movimento”;
o Apoio logístico e cedência de transporte.
Organização conjunta com a CM Serpa da edição de 2018 das Noites de Rua Cheia:
o Atuações musicais na Mina da Orada, Hortinha e junto ao Bar da Comissão de Festas
de Pias.
Colaboração com a CM Serpa na dinamização das ATL de Pias;
Colaboração com a Direcção Regional de Beja do PCP na realização de almoço convívio;
o Apoio logístico
Colaboração com o Grupo Coral “Os Camponeses de Pias” na realização de prova de caça
de Santo Huberto;
o Apoio financeiro
Colaboração com o Grupo Coral Feminino “As Ceifeiras de Pias” na construção do carro do
Jordão para o cortejo da Festa de Pias;
Colaboração com a Fabrica da Igreja da Freguesia de Pias na realização do jantar de
despedida do Pe. Nuno Sousa.
o Apoio logístico

Anexos:
1. Resumo Diário de Tesouraria do dia 31 de junho de 2018.
2. Mapa de pagamentos em atraso do mês de agosto de 2018.
Pias, 10 de setembro de 2018
O Presidente da Junta de Freguesia

/António Fernando Limpo Moita/
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