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 setembro e de novembro de 2018.
Setembro


















Recolha de MONOS, Monstros domésticos e outros resíduos em habitações e junto aos
contentores de RSU;
Entrega no Ecocentro da Resialentejo de 5360 kg:
o Monos e Monstros domésticos - 2700 kg
o Plástico – 0 kg
o Vidro – 0 kg
o Cartão – 80kg
o Metais – 780kg
o Equipamentos Eléctricos – 1800kg
o Lâmpadas fluorescentes e resíduos com mercúrio – 0kg
Limpeza semanal dos edifícios públicos:
o Espaço Museológico;
o CLAIM de Pias;
Limpeza de ruas;
Manutenção de espaços verdes;
Colaboração com o Instituto de Emprego e Formação Profissional
o Disponibilização de sala para atendimento de utentes.
Colaboração com o Grupo Coral “As Ceifeiras de Pias” na realização de uma ação de
promoção do Cante Alentejano.
o Apoio logístico
Reunião com a direcção do Piense Sporting Clube para tratar de assuntos relacionados com
a actividade do clube e manutenção de instalações;
Participação na sessão da Assembleia Municipal de Serpa.
Participação na sessão da Assembleia de Freguesia de Pias;
Participação no Lançamento das Atas VIII Encontro Arqueologia de Serpa
Realização da edição de 2018 do Passeio Sénior da Freguesia de Pias
Reunião com o comandante de Posto da GNR de Pias para tratar de assuntos relacionados
com a circulação e estacionamento de viaturas.
Colaboração com a Camara Municipal de Serpa na execução de canteiros e parede em pedra
na rua de Brinches.
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Outubro























Recolha de MONOS, Monstros domésticos e outros resíduos em habitações e junto aos
contentores de RSU;
Entrega no Ecocentro da Resialentejo de 4070 kg:
o Monos e Monstros domésticos - 3170 kg
o Plástico – 120 kg
o Vidro – 0 kg
o Cartão – 320kg
o Metais – 470kg
o Equipamentos Eléctricos – 0kg
o Lâmpadas fluorescentes e resíduos com mercúrio – 0kg
Limpeza semanal dos edifícios públicos:
o Espaço Museológico;
o CLAIM de Pias;
Limpeza de ruas;
Manutenção de espaços verdes;
Colaboração com o projeto Serpa interculturalidades na realização de um curso de
Alfabetização/Iniciação da Língua Portuguesa
o Disponibilização de sala.
Participação na antestreia do filme “Raiva” de Sérgio Tréfaut;
Participação no evento de receção ao Emigrante, realizado pelo projeto Serpa
Interculturalidade, em Serpa
Colaboração com o Instituto de Emprego e Formação Profissional
o Disponibilização de sala para atendimento de utentes.
Colaboração com o Teatro Experimental de Pias na realização de espetáculos:
o Apoio logístico
Colaboração com a CNA – Comissão Nacional de Agricultores na realização de encontro:
o Cedência do autocarro.
Colaboração com os participantes da freguesia de Pias na realização da Corrida Mulher
Sempre:
o Cedência do autocarro.
Remoção de entulhos e sobrantes no cemitério;
Poda de arvores no largo e escola do ribeirinho.
Inicio do processo de alteração da circulação e estacionamento de viaturas na freguesia de
Pias.
o Delimitação de lugares de estacionamento no largo da farmácia e execução de
restrições ao estacionamento na rua António Sérgio.
Remoção de RCD’s depositados ilegalmente na freguesia;
Colaboração com a Camara Municipal de Serpa na execução de parede em pedra junto à
Piscina de Pias;
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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 4000 kg:
o Monos e Monstros domésticos - 2230 kg
o Plástico – 0 kg
o Vidro – 0 kg
o Cartão – 280kg
o Metais – 410kg
o Equipamentos Eléctricos – 1080kg
o Lâmpadas fluorescentes e resíduos com mercúrio – 0kg
Limpeza semanal dos edifícios públicos:
o Espaço Museológico;
o CLAIM de Pias;
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;
Remoção de RCD’s depositados ilegalmente na freguesia;
Recolha de lenha para o tradicional lume de Natal;
Inicio do processo de construção das Grandes Opções do Plano para o ano de 2019
Execução de limpezas em sala da Escola do Ribeirinho para instalação futura do CLAIM de
Pias.
Reunião com a direcção do Piense Sporting Clube para tratar de assuntos relacionados com
a actividade do clube e manutenção de instalações;
Colaboração com a EBI de Pias na limpeza e desinfestação de salas do Pré-Escolar.
Colaboração com a Comissão de Festas de Pias na realização de um almoço:
o Apoio logístico
Colaboração com a Comissão de Festas de Pias na realização da festa de S. Martinho
o Apoio logístico
Colaboração com a comissão organizadora do “Almoço dos Franciscos:
o Apoio logístico
Colaboração com o Grupo Coral As Ceifeiras de Pias em deslocação para espetáculo em
Lisboa:
o Cedência de Autocarro.

Anexos:
1. Resumo Diário de Tesouraria do dia 12 de dezembro de 2018.
2. Mapa de pagamentos em atraso do mês de novembro de 2018.
Pias, 12 de dezembro de 2018
O Presidente da Junta de Freguesia
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