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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 os meses de dezembro de 2017 e março de 2018. 

Dezembro 

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

contentores de RSU; 

• Entrega no Ecocentro da Resialentejo de 6.466 kg de resíduos: 

o Monos e Monstros domésticos -  3.720 kg 

o Plástico – 0kg 

o Vidro – 0kg 

o Cartão – 2.740 kg 

o Metais – 0kg 

o Equipamentos Eléctricos – 0kg 

o Lâmpadas fluorescentes e resíduos com mercúrio – 0kg   

• Limpeza semanal dos edifícios públicos: 

o Junta de Freguesia; 

o Salão Polivalente; 

o Casa Mortuária; 

o Mercado Municipal; 

o Espaço Museológico; 

o Parque Desportivo 1º de Maio; 

• Limpeza de ruas; 

• Manutenção de espaços verdes; 

• Transporte de utentes das aulas de Hidroginástica para Serpa; 

• Remoção de RCD’s depositados ilegalmente na freguesia; 

• Assinatura de novo contrato colectivo de trabalho com o STAL, que restitui os 3 dias de 

ferias retirados pelo anterior governo, que fixa a terça feira de Carnaval e o dia de 

aniversario do trabalhador como tolerância de ponto, assim como estabelece que quando 

ocorra o falecimento de familiar do trabalhador da linha colateral em 3º grau, o trabalhador 

tenha direito ao dia do funeral, sem perda de remuneração; 

• Realização de levantamento ao edifício da Junta de Freguesia para inicio do processo de 

beneficiação interior do edifício; 

• Aquisição de fardamento para os funcionários da autarquia; 

• Inicio da entrega da edição de 2018 do calendário da Junta de Freguesia; 

• Higienização da zona envolvente do mercado municipal de Pias. 

• Distribuição de lembrança aos utentes dos lares da Fundação Viscondes de Messangil;   

• Almoço de Natal com os trabalhadores da Junta de Freguesia; 

• Realização do tradicional lume de Natal no Adro da Igreja; 

• Colaboração com o grupo de Zumba de Pias; 

o Cedência de espaço  
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• Colaboração com os voluntários da freguesia do Banco Alimentar na recolha e transporte 

de alimentos; 

• Colaboração com a comissão de festas de Pias na realização da actividade, Megafesta de 

Natal, realizada nas antigas instalações da UCP – Esquerda Vencerá; 

o Apoio logístico e cedência de espaço. 

• Colaboração com o Espaço Museológico de Pias e Teatro Experimental de Pias na 

preparação da actividade, Natal no Jardim, a realizar no jardim publico de 17 de dezembro 

a 6 de janeiro; 

o Apoio logístico e cedência de espaço; 

o Aquisição de leds para decoração do presépio e da arvore de natal; 

o Aquisição de lembranças para as crianças que participaram na actividade. 

• Colaboração com a EBI/JI de Pias na realização da Festa de Natal da escola; 

o Apoio logístico e cedência e montagem de palco 

• Reunião com o Grupo Coral e Etnográfico “Camponeses de Pias” para tratar de assuntos 

relacionados com a actividade da associação; 

• Reunião com o comandante de Posto da GNR de Pias para tratar de assuntos relacionados 

com a circulação e estacionamento de viaturas, incidentes com a comunidade cigana e a 

presença de imigrantes sazonais na freguesia. 

• Reunião do Núcleo Operacional do Contrato Local de Segurança de Serpa; 

• Reunião com o representante dos agricultores de Pias do perímetro de rega de Alqueva para 

tratar de problemas relacionados com a presente campanha de apanha de azeitona. 

• Reunião com o comandante do agrupamento de Postos da GNR para tratar de problemas 

relacionados com a circulação rodoviária e segurança de pessoas e bens na freguesia. 

• Participação na sessão da Assembleia de Freguesia de Pias; 

• Participação na apresentação do livro “Cante à moda de Pias” do Grupo Coral e Etnográfico 

de Pias; 

• Participação na sessão da Assembleia Municipal de Serpa. 
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Janeiro 

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

contentores de RSU; 

• Entrega no Ecocentro da Resialentejo de 27.160 kg de resíduos: 

o Monos e Monstros domésticos -  6.280 kg 

o Plástico – 0 kg 

o Vidro – 6.200 kg 

o Cartão – 8.400 kg 

o Metais – 3.500 kg 

o Equipamentos Eléctricos – 2.780 kg 

o Lâmpadas fluorescentes e resíduos com mercúrio – 0 kg   

• Limpeza semanal dos edifícios públicos: 

o Junta de Freguesia; 

o Salão Polivalente; 

o Casa Mortuária; 

o Mercado Municipal; 

o Espaço Museológico; 

o Parque Desportivo 1º de Maio; 

• Limpeza de ruas; 

• Manutenção de espaços verdes; 

• Transporte de utentes das aulas de Hidroginástica para Serpa; 

• Trabalhos de limpeza decorrentes da iniciativa do Lume de Natal. 

• Remoção de duas palmeiras contaminadas com a infestação de escaravelhos no espaço 

central da Eira da Maquina. 

• Realização da Festa dos Reis na Eira da Maquina, esta iniciativa, que se realizou pela 

primeira vez, contou com uma participação expressiva por parte da população, 

principalmente por uma grande adesão de crianças. 

• Inicio dos trabalhos de requalificação de duas salas do 1º andar da Junta de Freguesia para 

a instalação do Centro de Apoio aos Imigrantes, iniciativa do projeto Serpa – 

Interculturalidades. 

• Aquisição de leitor de microchips de animais para posterior cedência à GNR tendo em conta 

a execução das medidas contidas no Regulamento de Transito e Apascentação da Freguesia 

de Pias; 

• Colaboração com o grupo de Zumba de Pias; 

o Cedência de espaço  

• Colaboração com a CM Serpa na dinamização do programa “Gente em Movimento”; 

o Apoio logístico e cedência de transporte  

• Colaboração com a CM Serpa na dinamização do programa “Vamos conhecer o concelho… 

a pé” 

o Apoio logístico e cedência de transporte  

• Colaboração com a Comissão de Festas de Pias na realização de Noite de Fados; 
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o Cedência de espaço  

• Colaboração com estagiários da Escola de Enfermagem de Beja na realização de Sessão de 

Educação para a Saúde “Diabetes: A prevenção certa.”; 

o Cedência de espaço  

• Colaboração com os agricultores regantes do perímetro de Alqueva na realização de uma 

sessão informativa da EDIA; 

o Cedência de espaço  

• Colaboração com o Piense Sporting Clube na realização do Jantar de Natal do Clube; 

o Apoio logístico e cedência de espaço 

• Colaboração com a Comissão de Festas de Pias na realização da Passagem de Ano; 

o Apoio logístico e cedência de espaço 

• Reunião com o comandante do agrupamento de Postos da GNR e representantes de 

produtores de azeitona para tratar de questões relacionadas com furtos e outras situações 

ocorridas durante a presente campanha de apanha de azeitona. 

• Reunião com a C.M. Serpa, Paroquia de Pias e Monte da Capela para a constituição de 

parceria tendo em vista a requalificação da Igreja de Santa Luzia e da zona envolvente. 

• Reunião com o comandante do agrupamento de postos da GNR e população para 

discutir/esclarecer questões relacionadas com a falta de segurança na freguesia. 

• Participação no XVI Congresso Nacional da ANAFRE em Viseu; 

Fevereiro 

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

contentores de RSU; 

• Entrega no Ecocentro da Resialentejo de 5240 kg de resíduos: 

o Monos e Monstros domésticos -  1600 kg 

o Plástico – 0kg 

o Vidro – 2740 kg 

o Cartão – 320kg 

o Metais – 0kg 

o Equipamentos Eléctricos – 580kg 

o Lâmpadas fluorescentes e resíduos com mercúrio – 0kg   

• Limpeza semanal dos edifícios públicos: 

o Junta de Freguesia; 

o Salão Polivalente; 

o Casa Mortuária; 

o Mercado Municipal; 

o Espaço Museológico; 

o Parque Desportivo 1º de Maio; 

• Limpeza de ruas; 

• Manutenção de espaços verdes; 

• Transporte de utentes das aulas de Hidroginástica para Serpa; 
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• Realização de trabalhos preventivos de limpeza e desobstrução de sargetas e sumidouros;  

• Colocação de espelho no cruzamento da Rua da Pedreira com a Rua de Vale de Vargo. 

• Execução de trabalhos de pintura e limpeza nas salas cedidas à Rota do Guadiana; 

• Execução de trabalhos de poda no espaço exterior da EBI/JI de Pias. 

• Remoção de duas palmeiras contaminadas com a infestação de escaravelhos no jardim 

publico; 

• Reparação de linhas de agua nas ruas Eça de Queirós, Vale de Vargo, São Sebastião e 1º de 

Maio; 

• Execução de passadeiras na rua Dr. Antonio Sérgio 

• Execução de pintura de estacionamentos no Mercado Municipal, Centro de Saúde e EBI/J; 

• Colaboração com o grupo de Zumba de Pias; 

o Cedência de espaço  

• 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 realização do Baile de Carnaval; 

o Cedência de espaço 

• Colaboração com a Fabrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Pias na realização do jantar 

Pastoral do bispo de Beja com a comunidade de Pias; 

o Cedência de espaço 

• Reunião com a C.M. de Serpa para definição dos acordos de colaboração e descentralização 

de competências; 

• Reunião com a Associação de Atletismo de Beja, o Município de Serpa e as Juntas de 

Freguesia do concelho tendo em vista a celebração de protocolo para a dinamização de 

atividades desportivas. 

• Participação na sessão de inauguração do Centro Local de Apoio á Integração de Migrantes 

em Pias; 

• Participação em reunião da Comissão Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios 

• Participação na sessão da Assembleia Municipal de Serpa 
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Março 

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

contentores de RSU; 

• Entrega no Ecocentro da Resialentejo de 5640 kg: 

o Monos e Monstros domésticos -  4580 kg 

o Plástico – 0 kg 

o Vidro – 600 kg 

o Cartão – 80kg 

o Metais – 0kg 

o Equipamentos Eléctricos – 280kg 

o Lâmpadas fluorescentes e resíduos com mercúrio – 0kg   

• Limpeza semanal dos edifícios públicos: 

o Parque Desportivo 1º de Maio; 

o Espaço Museológico; 

o CLAIM de Pias;  

• Limpeza de ruas; 

• Manutenção de espaços verdes; 

• Transporte de utentes das aulas de Hidroginástica para Serpa; 

• Realização de trabalhos preventivos de limpeza e desobstrução de sargetas e sumidouros;  

• Colocação de placas toponímicas no Largo 5 de Outubro; 

• Inicio dos trabalhos de limpeza no estaleiro da junta de freguesia; 

• Inicio da deservagem manual e mecânica nos arruamentos da freguesia; 

• Aquisição e entrega de flores como forma simbólica de assinalar o Dia Internacional da 

Mulher; 

• Execução de trabalhos de requalificação na Casa Mortuária, otimização do sistema de 

aquecimento, intervenção em parede meeira e abate de arvores  

• Execução de trabalhos de remoção de terra na zona do Botelhão, Poço das Pias e 

cruzamento da rua Dr. Antonio Sérgio com a EN 255; 

• Execução de abate de arvores danificadas pelas intemperes na estrada da Pipa, no espaço 

interior da EBI de Pias e no Parque Desportivo 1º de Maio; 

• Realização da fase de apuramento para a final da primeira edição do Torneio das Freguesias 

em Atletismo; 

• Realização de actividade conjunta com o Musibéria composta por a realização de Oficinas 

temáticas de música e de dança, exibição de vídeos e realização de concerto. 

• Colaboração com o grupo de Zumba de Pias; 

o Cedência de espaço  

• 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 realização do Baile da Pinha; 

o Cedência de espaço 
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• Reunião como o executivo da Câmara Municipal de Serpa para tratar de assuntos de 

interesse para a freguesia; 

• Participação na reunião publica da Camara Municipal de Serpa realizada em Pias; 

Anexos: 

1. Resumo Diário de Tesouraria do dia 04 de Março de 2018. 

2. Mapa de pagamentos em atraso do mês de Março de 2018. 

 

Pias, 4 de Março de 2018 

 

O Presidente da Junta de Freguesia  

 

/António Fernando Limpo Moita/ 

 


