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 abril e maio de 2019.
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Recolha de MONOS, Monstros domésticos e outros resíduos em habitações e junto aos
contentores de RSU;
Entrega no Ecocentro da Resialentejo de 5080 kg:
o Monos e Monstros domésticos - 3400 kg
o Plástico – 0 kg
o Vidro – 300 kg
o Cartão – 140kg
o Metais – 600kg
o Equipamentos Eléctricos – 640kg
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;
Execução de trabalhos de manutenção em linhas de agua e sumidouros.
Remoção de RCD’s depositados ilegalmente na freguesia;
Colaboração com o Piense Sporting Clube nas deslocações do campeonato distrital de
seniores:
o Cedência do autocarro
Colaboração com o Instituto de Emprego e Formação Profissional
o Disponibilização de sala para atendimento de utentes.
Participação na Assembleia de Freguesia de Pias.
Inicio do apoio a Reformados e Pensionais no preenchimento e submissão do IRS 2019.
Colaboração com a Comissão de Freguesia de Pias do PCP na realização do almoço
comemorativo do 98º aniversario do PCP
o Cedência do Polivalente
Aprovação do apoio financeiro no montante de 20.600€ para as entidades que prosseguem
fins de interesse publico na freguesia.
Participação em reunião com a CM Serpa e produtores de vinho do concelho tendo em vista
a realização da Mostra Ena astronómica de Pias.
Colaboração com a Comissão de Freguesia de Vale de Vargo do PCP na realização do almoço
comemorativo do 98º aniversario do PCP
o Cedência de utensílios de cozinha
Colaboração com a EBI/JI de Pias e o CPCJ de Serpa na campanha de sensibilização da
comunidade de Pias para o flagelo da violência em especial dos Maus Tratos contra Crianças
e Jovens.
Colaboração com a secção de BTT do Piense Sporting Clube, participação em prova.
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o Transporte de participantes
Execução de trabalhos de manutenção dos campos de jogos da malha.
Execução de trabalhos de limpeza de bermas e valetas.
Execução de trabalhos de caiação e manutenção no Jardim Publico.
Colaboração com a Comissão de Freguesia de Pias do PCP na realização do almoço/comício
com o deputado europeu João Ferreira
o Cedência do Polivalente
Participação em reunião preparatória para a construção do programa do 1º de Maio
Assinatura de Protocolo de Colaboração entre a Junta de Freguesia, a Câmara Municipal de
Serpa, a Direcção Regional de Cultura do Alentejo e a Fabrica da Igreja da Paroquia de Pias
tendo em vista a apresentação de candidatura para a reabilitação da Ermida de Santa Luzia
e do cemitério.
Conclusão do processo de avaliação dos trabalhadores da Junta de Freguesia – Ciclo 20172018.
Participação em reunião com a C.M. Serpa e Juntas/Uniões de Freguesia para tratar de
assuntos relacionados com a edição de 2019 das Jornadas Sénior
Participação em reunião com a C.M. Serpa para tratar de assuntos de interesse da freguesia
seguindo de visita a alguns espaços.
Colaboração com a Comissão Festas N. Sra. das Dores na realização de procissão.
o Recolha e transporte de folhas de palmeira.
Inicio do procedimento concursal tendo em vista o recrutamento de dois assistentes
operacionais.
Colaboração com o Grupo Coral Feminino “As Ceifeiras de Pias – atuação em Serpa.
o Cedência do Autocarro
Colaboração com a Comissão de Festas da Orada na realização das Festas da Mina da Orada.
o Apoio Logístico e financeiro
o Cedência do Autocarro
Colaboração com a CM de Serpa na edição de 2019 do cortejo Histórico e Etnográfico:
o Elaboração de Jordão
o Cedência de autocarro
Colaboração com a Junta de Freguesia de Brinches – Comemorações do 25 de Abril.
o Cedência de mesas e cadeiras
Realização da comemoração do 45º aniversario da Revolução de Abril de 1974.
Submissão de candidatura ao Portugal 2020 com a operação “RECUPERAÇÃO E
VALORIZAÇÃO DA ERMIDA DE SANTA LUZIA” com um investimento total de 437 652,80€.
Inicio dos trabalhos para implementação das comemorações do 1º de Maio em Pias.
Participação na Assembleia Municipal de Serpa.

Maio



Recolha de MONOS, Monstros domésticos e outros resíduos em habitações e junto aos
contentores de RSU;
Entrega no Ecocentro da Resialentejo de 6300 kg:
o Monos e Monstros domésticos - 5220 kg
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o Plástico – 0 kg
o Vidro – 0 kg
o Cartão – 560kg
o Metais – 380kg
o Equipamentos Eléctricos – 140kg
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;
Remoção de RCD’s depositados ilegalmente na freguesia;
Execução de trabalhos de manutenção em linhas de agua e sumidouros.
Transporte de utentes das aulas de Hidroginástica para Serpa;
Colaboração com o Piense Sporting Clube nas deslocações do campeonato distrital de
seniores:
o Cedência do autocarro
Colaboração com o Instituto de Emprego e Formação Profissional
o Disponibilização de sala para atendimento de utentes.
Colaboração com a CM Serpa na dinamização do programa “Gente em Movimento”;
o Apoio logístico e cedência de transporte
Colaboração com a Comissão de Festas de Pias na participação nas comemorações do Dia
do Trabalhador.
o Apoio Logístico
o Cedência de Transporte
Colaboração com o Piense Sporting Clube na participação nas comemorações do Dia do
Trabalhador.
o Apoio Logístico
Realização da comemoração do Dia do Trabalhador em parceria com a Câmara Municipal
de Serpa e a União dos Sindicatos de Beja;
Colaboração com o Pré-Escolar da EBI de Pias na iniciativa do Dia da Mãe.
o Apoio Logístico e aquisição de flores
Colaboração com o Grupo de Teatro Experimental de Pias na realização da edição de 2019
do Perfume das Artes.
o Cedência do Polivalente
Colaboração com a Fabrica da Igreja da Paroquia de Pias na realização de procissão.
o Cedência do autocarro
Participação na abertura das Jornadas Sénior 2019
Realização da II Edição do Torneio das Freguesias em atletismo.
Execução de trabalhos de deservagem e limpeza no Bairro da Estação, Zona do Castelo, Rua
de Brinches, Poço das Pias, Zona Envolvente da Piscina e Loteamento da Eira da Maquina.
Colaboração com populares na organização das Marchas Populares da Freguesia de Pias.
o Apoio Logístico e financeiro
Participação na abertura da Festa do Livro de Serpa, iniciativa promovida pela C.M. Serpa;
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Aquisição de equipamento para o Salão Polivalente de Pias (armário INOX e utensílios
diversos) no valor de 4002€
Aquisição de redes e balizas para o polidesportivo de Pias no valor de 1200€
Execução de trabalhos de poda de arvores e deservagem na da EBI de Pias.
Colaboração com a CM Serpa na dinamização das Jornadas Sénior 2019
o Cedência do autocarro
Participação, no âmbito das Jornadas Sénior 2019, no passeio a Santiago do Cacem e Baile
da Pinha em Vales Mortos.
Execução de vedação na Eira da Maquina para futura implementação de Horta Comunitária.
Participação, no âmbito das competências da Junta de Freguesia, no processo eleitoral para
o Parlamento Europeu.
Colaboração com a Sociedade Agrícola de Pias na apresentação de novos vinhos
o Cedência de copos.
Reunião com a direcção da Banda Filarmónica de Serpa.
Realização de trabalhos de manutenção no Cemitério de Pias.
Reunião de balanço do Acordo de Execução e Contrato de Delegação de Competências com
a CM Serpa.
Inicio das inscrições para as Ocupações de Tempos Livres 2019.

Anexos:
1. Resumo Diário de Tesouraria do dia 6 de junho de 2019.
2. Mapa de pagamentos em atraso do mês de maio de 2019.

Pias, 7 de junho de 2019
O Presidente da Junta de Freguesia
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