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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 julho e 20 setembro de 2020. 

 
 
Julho 

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

contentores de RSU; 

 Entrega no Ecocentro da Resialentejo de 9020 kg: 

o Monos e Monstros domésticos - 5800 kg 

o Plástico – 0 kg 

o Vidro –80 kg 

o Cartão – 1720kg 

o Metais – 220kg 

o Equipamentos Elétricos – 1360kg 

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; 

 Remoção de RCD’s depositados ilegalmente na freguesia; 

 Execução de trabalhos de reparação em arruamentos; 

 Dinamização das actividade do “OTL – Ativa-te por Pias” 

 Conclusão da 1ª fase da modernização do edifício da Junta de Freguesia; 

 Inicio da intervenção no futuro Parque de Lazer da Canada; 

 Intervenção de embelezamento no espaço publico da Rua do Passo, Largo de Santo Antonio 

e Beco de Goa; 

 Instalação de floreiras na rua Júlio Dinis  

Agosto 

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

contentores de RSU; 

 Entrega no Ecocentro da Resialentejo de 6560 kg: 

o Monos e Monstros domésticos - 4280 kg 

o Plástico – 0 kg 

o Vidro – 240 kg 

o Cartão – 1040kg 

o Metais – 540kg 
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o Equipamentos Elétricos – 460kg 

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; 

 Dinamização das actividade do “OTL – Ativa-te por Pias” 

 Organização conjunta com a CM Serpa da edição de 2020 das Noites de Rua Cheia:  

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

 Colaboração com os moradores do Largo 5 de Outubro no embelezamento do Largo. 

o Poda de arvores e arbustos  

o Cedência de tinta 

 Colaboração com a Comissão de Festas de Pias na realização da edição de 2020 da Festa 

Rija. 

o Apoio logístico (oferta de álcool gel e mascaras) 

o Apoio financeiro  

 Colaboração com a Fabrica da Igreja da Paroquia de Pias na realização de procissão 

o Cedência de barreiras de proteção  

 Continuação da intervenção no futuro Parque de Lazer da Canada; 

 Intervenção de embelezamento no espaço publico da Rua de Vale de Vargo, Loteamento da 

Eira da Maquina e Rua de São Sebastião; 

Setembro 

 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; 

 Execução de trabalhos de reparação em arruamentos; 

 Execução de trabalhos de manutenção em bermas, linhas de agua e sumidouros. 

 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 no estacionamento, passadeiras e barreira/guarda 

da EBI/JI de Pias; 

 Colaboração com a CM Serpa na execução de trabalhos de construção civil. 

 Colaboração com o Piense Sporting Clube 

o Cedência de tinta  

 Colaboração com a CDU – Coligação Democrática Unitária na realização de um ato publico 

sobre questões de Saúde. 

o Cedência do jardim publico 

 Continuação da intervenção no futuro Parque de Lazer da Canada; 

 Intervenção de embelezamento no espaço publico na zona do Castelo e Chiadinho e na Rua 

Álvaro Cunhal  

 

 

 

 
Anexos: 

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

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

 

Pias, 23 de setembro de 2020 

 

O Presidente da Junta de Freguesia 


