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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 abril e junho de 2018. 

 
Abril 

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

contentores de RSU; 

• Entrega no Ecocentro da Resialentejo de 2460 kg: 

o Monos e Monstros domésticos -  1400 kg 

o Plástico – 0 kg 

o Vidro – 580 kg 

o Cartão – 200kg 

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; 

• Continuação dos trabalhos de deservagem manual e mecânica nos arruamentos da 

freguesia; 

• Execução de trabalhos de manutenção e deservagem no recinto da escola EBI de Pias, 

Parque Desportivo 1º de Maio e nas antigas escolas do Outeiro e Ribeirinho; 

• Execução de pinturas no jardim publico e campos de jogos da malha da Pedreira e Sociedade 

5 de Outubro; 

• Realização da comemoração do 44º aniversario da Revolução de Abril de 1974  

• 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 construção do cortejo histórico e etnográfico de Serpa 

o Execução de carro com a temática do Jordão 

• Colaboração com a Comissão de Festas de Pias na realização das Festas da Mina da Orada. 

o Apoio Logístico e financeiro 

• Colaboração com a Comissão de Festas de Serpa na realização das Festas do Concelho de 

Serpa. 

o Apoio financeiro   

• Colaboração com a Comissão de Festas de Brinches na realização das Festas Brinches 

o Apoio financeiro 
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• Colaboração com Piense Sporting Clube na realização de torneio de futebol infantil. 

o Apoio Logístico  

• Colaboração com Partido Comunista Português na realização de festa de aniversario. 

o Cedência de espaço 

•  Colaboração com o Teatro Experimental de Pias na estreia da nova produção 

o Cedência de espaço 

• Participação na sessão da Assembleia de Freguesia de Pias; 

• Participação em reunião preparatória para a construção do programa do 1º de Maio 

• Participação em teste ao Plano de Municipal de Emergência de Proteção Civil do concelho 

de Serpa; 

• Participação na reunião do Núcleo Operacional do CLAIM- Centro Local de Apoio à 

Integração de Migrantes 

• Participação na reunião da Comissão Coordenadora do Contrato Local de Segurança de 

Serpa; 

• Participação na reunião do Núcleo Operacional do Contrato Local de Segurança de Serpa; 

• Participação em reunião descentralizada da Câmara Municipal de Serpa na Mina da Orada 

e Hortinha; 

• Participação na sessão da Assembleia Municipal de Serpa. 

• Participação no Conselho Local de Ação Social 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 5040 kg: 

o Monos e Monstros domésticos -  4300 kg 

o Plástico – 0 kg 

o Vidro – 0 kg 

o Cartão – 80kg 

o Metais – 0kg 

o Equipamentos Eléctricos – 660kg 

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; 

• Aquisição de mobiliário urbano (19 Bancos e 16 papeleiras) num investimento superior a 

7.000€ 

• Requalificação da Casa Mortuária (reparação da cobertura, parede e calçada, pintura 

integral do edifício, substituição de iluminação e aquisição de equipamentos) 
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• Execução de trabalhos de limpeza de bermas na estrada de Belmeque; 

• 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 o Teatro Experimental de Pias na realização da II Edição do Perfume das 

artes. 

o Cedência de espaço 

• Colaboração com a CM Serpa e Juntas de Freguesia do concelho na realização da edição de 

2018 das Jornadas Sénior;  

• Colaboração com a CM Serpa e Juntas de Freguesia do concelho na realização da edição de 

2018 dos Jogos Municipais; 

• Realização da comemoração do dia do Trabalhador em parceria com a Câmara Municipal 

de Serpa e a União dos Sindicatos de Beja;  

• Participação em reunião da comissão organizadora dos Jogos Municipais de Serpa; 

• Assinatura de protocolo de parceria entre a Junta de Freguesia, Câmara Municipal de Serpa 

e Rota do Guadiana tendo como propósito a apresentação de uma candidatura que visa a 

continuidade do CLAIM de Pias; 

• Participação na abertura da Festa do Livro de Serpa, iniciativa promovida pela C.M. Serpa; 

• Participação em reunião com responsáveis da EDP para tratar de assuntos relacionados com 

a iluminação publica da freguesia; 

Junho 

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

contentores de RSU; 

• Entrega no Ecocentro da Resialentejo de 3280 kg: 

o Monos e Monstros domésticos -  2000 kg 

o Plástico – 0 kg 

o Vidro – 0 kg 

o Cartão – 200kg 

o Metais – 0kg 

o Equipamentos Eléctricos – 1080kg 

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; 

• Execução de trabalhos de limpeza de bermas na estrada da Pipa; 
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• Colocação de mobiliário urbano junto ao Parque Infantil da Eira da Maquina, no Jardim 

Publico, Largo de Stº Antonio, espaço ajardinado na Rua do Passo e Rua Soldados de 

Portugal 

• Colaboração com a CM Serpa na reparação de asfalto na rua da Zorreira e Travessa das 

Bicas; 

• 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 na realização de jantar; 

o Cedência de espaço 

• Colaboração com a Comissão de Festas na realização dos Santos Populares; 

o Apoio logístico e cedência de transporte  

• Colaboração com o Piense Sporting Clube na realização de ação de formação para 

treinadores; 

o Cedência de espaço 

• Colaboração com a EBI/JI de Pias dinamização das atividades de encerramento do ano 

escolar. 

o Apoio logístico 

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

o Apoio financeiro 

o Apoio logístico  

• Colaboração com o Grupo Coral “As Ceifeiras de Pias” na realização de um Jordão. 

o Apoio financeiro 

o Apoio logístico  

• Colaboração com a Fabrica da Igreja da freguesia de Pias” na realização de um Jordão. 

o Apoio financeiro 

• Participação em reunião do Conselho Municipal do Movimento Associativo de Serpa; 

Anexos: 

1. Resumo Diário de Tesouraria do dia 25 de junho de 2018. 

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

 

Pias, 25 de junho de 2018 

 

O Presidente da Junta de Freguesia  
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/António Fernando Limpo Moita/ 

 


