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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 24 junho de 2020. 

 
 
Abril 

• 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 - 2360 kg 

o Plástico – 0 kg 

o Vidro –180 kg 

o Cartão – 980kg 

o Metais – 200kg 

o Equipamentos Eléctricos – 280kg 

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. 

• Execução de trabalhos de deservagem manual e mecânica nos arruamentos da freguesia; 

• Conclusão da beneficiação do espaço publico – Instalação de mobiliário urbano. 

• Continuação do programa de Apoio “Fique em casa…A Junta vai por si!” 

• Continuação de higienização regular do espaço publico da freguesia; 

• Apresentação de candidatura dos Jordões as 7 Maravilhas da Cultura Popular; 

• Reunião com a empresa ENFORCE – ENGENHARIA DA ENERGIA, S.A. tendo em vista a à 

instalação, construção e funcionamento de uma central fotovoltaica na freguesia; 

• Participação na Assembleia de Freguesia de Pias. 

• Entrada ao serviço de 2 assistentes operacionais de um total de 4 novos trabalhadores; 

• Colaboração com o Município de Serpa nas comemorações do 25 de Abril; 

• Inicio da intervenção na Rua Júlio Dinis – Requalificação de espaço devoluto. 

• Reunião com o município de Serpa e serviço de proteção civil para articulação da estratégia 

de combate à COVID 19 na freguesia. 

Maio 

• Recolha de MONOS, Monstros domésticos e outros resíduos em habitações e junto aos 

contentores de RSU; 

• Entrega no Ecocentro da Resialentejo de 5140 kg: 

o Monos e Monstros domésticos - 2940 kg 
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o Plástico – 0 kg 

o Vidro – 200 kg 

o Cartão – 960kg 

o Metais – 640kg 

o Equipamentos Eléctricos – 400kg 

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; 

• Continuação do programa de Apoio “Fique em casa…A Junta vai por si!” 

• Continuação de higienização regular no espaço publico da freguesia; 

• Regularização do registo de 28 artigos rurais e inscrição dos mesmos no património da 

freguesia; 

• Distribuição gratuita de máscaras comunitárias à população; 

• Participação na sessão temática promovida pelo Município de Serpa e CPPME em Pias; 

• Conclusão de intervenção na Rua Júlio Dinis – Requalificação de espaço devoluto. 

• Conclusão da beneficiação do Salão Polivalente de Pias; 

• 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. 

• Reunião com o município de Serpa e serviço de proteção civil para articulação da estratégia 

de combate à COVID 19 na freguesia. 

Junho 

• Recolha de MONOS, Monstros domésticos e outros resíduos em habitações e junto aos 

contentores de RSU; (dados apenas disponíveis no início do mês seguinte) 

• 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; 
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• Execução de trabalhos de limpeza de bermas nas estradas e caminhos municipais (Pipa, 

Belmeque, Tomate); 

• 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 Máquina.  

• Realização de trabalhos preparatórios para a intervenção no futuro Parque de Lazer da 

Canada; 

• Inicio da 1ª fase da modernização do edifício da Junta de Freguesia; 

• Inicio do apoio a Reformados e Pensionais no preenchimento e submissão do IRS 2019. 

• Inicio das inscrições do OTL “Ativa-te por Pias” 

• Colaboração com a Casa do Povo na realização de um Jordão 

o Recolha de faias e folhas de palmeiras 

• Colaboração com a CM Serpa na dinamização das Oficinas de Verão em Pias; 

 
Anexos: 

1. Resumo Diário de Tesouraria do dia 23 de junho de 2020. 

2. Mapa de pagamentos em atraso do mês de maio de 2020. 

 

Pias, 25 de junho de 2020 

 

O Presidente da Junta de Freguesia 


