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 junho e agosto de 2019.
Junho






















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 bermas, linhas de agua e sumidouros.
Colaboração com o Instituto de Emprego e Formação Profissional
o Disponibilização de sala para atendimento de utentes.
Colaboração com a CM Serpa na execução de trabalhos de construção civil.
Participação na Assembleia de Freguesia de Pias
Execução de trabalhos de pintura e limpeza no recinto da antiga escola do Ribeirinho para
a realização dos Mastros.
Colaboração com os participantes da Marcha Popular da Freguesia de Pias:
o Transporte para atuações em Brinches e Serpa;
o Pagamento à Banda da Sociedade Filarmónica de Serpa no montante de 300€
o Aquisição de matérias e elaboração dos trajes no montante de 692.60€
Execução de 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 EBI de Pias no assinalar do dia Mundial da Criança
o Aquisição de gelados para o Pré-escolar e 1º Ciclo.
Realização de visita guiada ao museu da ARPIC - Associação de Reformados Pensionistas e
Idosos da Freguesia de Carnide.
Colaboração com Partido Socialista na realização de reunião de eleitos na Assembleia
Municipal e Assembleia de Freguesia de Pias
o Cedência de sala
Envio de comunicação à CM Serpa a manifestar as preocupações sentidas pela falta de
medico em Pias e a solicitar esclarecimentos à ULSBA sobre a resolução deste grave
problema.
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Participação na Inauguração da Galeria de Arte Contemporânea da CM Serpa.
Participação no plenário do Conselho Local de Ação Social de Serpa
Participação na Assembleia Municipal de Serpa
Colaboração na realização da Feira dos Recursos “Des(cobre) o teu corpo”
o Cedência de mesas e cadeiras
o Aquisição de 60 T-shirts e bonés para os participantes
o Aquisição de lanche para participantes e organizadores.
Colaboração com a EBI de Pias na realização da festa de final de ano.
o Cedência, montagem/desmontagem de palco
Realização de visita conjunta com a CM Serpa à Hortinha e Mina da Orada para reunir com
moradores;
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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 6300 kg:
o Monos e Monstros domésticos - 5220 kg
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;
Colaboração com o Instituto de Emprego e Formação Profissional
o Disponibilização de sala para atendimento de utentes.
Remoção de RCD’s depositados ilegalmente na freguesia;
Continuação dos trabalhos de deservagem manual e mecânica nos arruamentos da
freguesia;
Execução de trabalhos de manutenção em bermas, linhas de agua e sumidouros.
Execução de trabalhos de limpeza na área envolvente à Igreja de Pias
Colocação de mobiliário urbano (bancos e papeleiras) na Estrada de Brinches, Rua Antonio
Sérgio e Largo do Fava;
Execução da requalificação do Polidesportivo do Parque Desportivo 1º de Maio (Aquisição
de balizas, substituição de redes metálicas e tabelas de madeira, execução das linhas de
jogo, pintura das estruturas metálicas e da bancada) no valor de XXXX euros.
Organização conjunta com a CM Serpa da edição de 2019 das Noites de Rua Cheia:
o Realização de espetáculos na Hortinha e Mina de São Domingos, exibição do filme
“Raiva” na Rua Júlio Dinis e realização de peça de teatro junto à Torre do Relógio.
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Colaboração com a CM Serpa na dinamização das Oficinas de Verão em Pias;
Rececionamento de Notificação de não admissão da candidatura de RECUPERAÇÃO E
VALORIZAÇÃO DA ERMIDA DE SANTA LUZIA
Dinamização das actividade do “OTL – Ativa-te por Pias” que conta com a participação de
32 jovens da freguesia com idades compreendidas entre os 12 e os 18 anos.
Apoio na execução de três Jordões:
o Grupo Coral “As Ceifeiras de Pias” – Apoio logístico e financeiro (100€)
o Associação de Jovens de Pias/ Casa do Povo – Apoio logístico e financeiro (100€)
o Sr. Manuel Mendes – Apoio financeiro (200€)
Colaboração com a empresa 3 Irmãos Pires na realização de formação para trabalhadores:
o Cedência de sala
Colaboração com a CDU – Coligação Democrática Unitária na realização de um ato publico
sobre questões de Saúde e Culturas Intensivas.
o Cedência de cadeiras
Colaboração com a Associação de Caçadores Herdades da Pipa e Zambujeiro na realização
de reunião.
o Cedência de Sala
Colaboração com o Clube AKB Pias na deslocação a Monte Gordo
o Cedência de autocarro
Colaboração com a Associação Nacional de Alzheimer na realização do Passeio da
Memoria.
o Cedência de mesas e cadeiras
o Oferta de lanche para os participantes

Agosto










Recolha de MONOS, Monstros domésticos e outros resíduos em habitações e junto aos
contentores de RSU;
Entrega no Ecocentro da Resialentejo de 7880 kg:
o Monos e Monstros domésticos - 5760 kg
o Plástico – 0 kg
o Vidro – 0 kg
o Cartão – 160kg
o Metais – 1220kg
o Equipamentos Eléctricos – 740kg
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;
Colaboração com o Instituto de Emprego e Formação Profissional
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o Disponibilização de sala para atendimento de utentes.
Execução de trabalhos de manutenção em bermas, linhas de agua e sumidouros.
Execução de trabalhos de limpeza na área envolvente à Ermida de Santa Luzia.
Execução de trabalhos de caiação no Adro da Igreja, Rua do Passo, Rua Aniceto do Rosário,
UCP –Esquerda Vencerá.
Execução de trabalhos de reparação em arruamentos;
Colaboração com os moradores do Largo 5 de Outubro no embelezamento do Largo.
o Poda de arvores e arbustos
o Cedência de cal
Colocação de mobiliário urbano (bancos e papeleiras) na Rua 25 de Abril e Casa Mortuária
Execução de reparações em calçada nos arruamentos da freguesia.
Organização conjunta com a CM Serpa da edição de 2019 das Noites de Rua Cheia:
o Realização de espetáculos junto ao bar da Comissão de Festas de Pias
Colaboração com a CM Serpa na dinamização das Oficinas de Verão em Pias;
Dinamização das actividade do “OTL – Ativa-te por Pias” que conta com a participação de
32 jovens da freguesia com idades compreendidas entre os 12 e os 18 anos.
Abertura do prazo de admissão de candidaturas para preencher 2 lugares na carreira de
assistentes operacionais;
Colaboração com o Piense Sporting Clube na realização do almoço anual;
o Cedência de espaço
Colaboração com a Casa do Povo de Pias na construção do carro do Jordão para o cortejo
da Festa de Pias;
Colaboração com a Comissão de Festas de Pias na realização da edição de 2019 da Festa
Rija.
o Cedência de transportes
o Montagem de estruturas
o Apoio financeiro
Execução de trabalhos de manutenção no estacionamento da EBI/JI de Pias;

Anexos:
1. Resumo Diário de Tesouraria do dia 4 de Setembro de 2019.
2. Mapa de pagamentos em atraso do mês de Agosto de 2019.

Pias, 5 de setembro de 2019
O Presidente da Junta de Freguesia
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