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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 dezembro de 2018 e março de 2019. 

 
Dezembro 

 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 - 3460 kg 

o Plástico – 0 kg 

o Vidro – 0 kg 

o Cartão – 0kg 

o Metais – 160kg 

o Equipamentos Eléctricos – 380kg 

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 os voluntários da freguesia do Banco Alimentar na recolha e transporte 

de alimentos; 

 Colaboração com o Instituto de Emprego e Formação Profissional  

o Disponibilização de sala para atendimento de utentes. 

 Colaboração com a comissão de festas de Pias na realização da actividade, Festa de Natal, 

realizada nas antigas instalações da UCP – Esquerda Vencerá; 

 Recolha de lenha para o tradicional lume de Natal; 

 Inicio da entrega da edição de 2019 do calendário da Junta de Freguesia; 

 Colaboração com a EBI/JI de Pias com cedência e montagem de palco para a realização de 

Festa de Natal; 

 Participação na sessão da Assembleia de Freguesia de Pias; 

 Participação na sessão da Assembleia Municipal de Serpa. 

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

 Jantar de Natal com os trabalhadores e eleitos da Junta de Freguesia; 

 Realização de Festa de Natal no jardim publico e salão polivalente; 

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

o Apoio logístico e cedência de espaço 

 Participação no jantar de Natal do Piense Sporting Clube; 

 Colaboração com o Grupo Coral Feminino “As Ceifeiras de Pias” e o Grupo Coral e 

Etnográfico “Os Camponeses de na realização do “Cante ao Menino”; 

 Apoio logístico  

 Participação no evento “Cante ao Menino”;  
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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 4900 kg: 

o Monos e Monstros domésticos - 4120 kg 

o Plástico – 0 kg 

o Vidro – 0 kg 

o Cartão – 120kg 

o Metais – 0kg 

o Equipamentos Eléctricos – 660kg 

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; 

 Transporte de utentes das aulas de Hidroginástica para Serpa; 

 Colaboração com o Instituto de Emprego e Formação Profissional  

o Disponibilização de sala para atendimento de utentes. 

 Instalação de sistema de gestão de assiduidades na junta de freguesia; 

 Realização da Festa dos Reis no largo 5 de outubro; 

 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  

 Reunião com a C.M. Serpa e Juntas de Freguesia do concelho para tratar de assuntos 

relacionados com as comemorações do 25 de Abril de 1974; 

 Reunião com a EDP para verificar problemas relacionados com a Iluminação publica da 

freguesia; 

 Reunião com a C.M. Serpa e Direcção do Piense Sporting Clube para tratar de assuntos 

relacionados com a gestão do Parque Desportivo 1º de Maio; 

 Participação na Assembleia Municipal de Serpa; 

 Realização da Festa dos Reis na Largo 5 de Outubro. 

 Realização de trabalhos de limpeza e manutenção em sala da escola do ribeirinho para 

posterior transferência com CLAIM de Pias. 

 Realização de levantamento de viaturas estacionadas na via publica a perder óleo para 

posterior encaminhamento para a GNR. 

 Inicio do processo de avaliação de desempenho dos funcionários da autarquia 2017-2018 

 Participação na Assembleia de Freguesia. 

  



3 

 

Fevereiro  

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

contentores de RSU; 

 Entrega no Ecocentro da Resialentejo de 2140 kg: 

o Monos e Monstros domésticos - 2140 kg 

o Plástico – 0 kg 

o Vidro – 0 kg 

o Cartão – 120kg 

o Metais – 0kg 

o Equipamentos Eléctricos – 0kg 

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; 

 Transporte de utentes das aulas de Hidroginástica para Serpa; 

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

o Apoio logístico e cedência de transporte  

o Disponibilização de sala para atendimento de utentes. 

 Reunião com os representantes da Missão Pais para preparar a presença dos mesmo na 

freguesia de Pias; 

 Participação em reunião para preparar a edição de 2019 dos Jogos Municipais. 

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

 Colaboração com a Comissão de Festas de Pias na realização de Baile; 

o Apoio logístico 

 Colaboração com a Comissão de Festas de Pias na realização de passeios de TT e BTT; 

o Apoio logístico 

 Realização de podas de árvores em vários locais da freguesia; 

 Realização de intervenção na EBI de Pias 

o Execução de corte de arbustos, podas em arvores, limpeza de canteiros e reparação 

de pavimento;  

 Colaboração com a C.M. Serpa na realização da Feira do Queijo do Alentejo 

o Cedência de transporte  

 Colaboração com o Piense Sporting Clube na participação na Feira do Queijo do Alentejo 

o Apoio logístico  

 Colaboração com a Comissão de Festas de Pias na participação na Feira do Queijo do 

Alentejo; 

o Apoio logístico 

 Colaboração com a Missão Pais na sua estadia em Pias (22 FEV – 3 Março) 

o Cedência do Salão Polivalente e balneários de Piscina Municipal de Pias 

o Transporte e montagem de palco   
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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 2100 kg: 

o Monos e Monstros domésticos - 1350 kg 

o Plástico – 0 kg 

o Vidro – 140 kg 

o Cartão – 280kg 

o Metais – 330kg 

o Equipamentos Eléctricos – 0kg 

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; 

 Transporte de utentes das aulas de Hidroginástica para Serpa; 

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

o Apoio logístico e cedência de transporte  

 Continuação da execução de podas de árvores em vários locais da freguesia; 

 Inicio dos trabalhos de deservagem em arruamentos da freguesia 

 Colaboração com o Instituto de Emprego e Formação Profissional  

o Disponibilização de sala para atendimento de utentes. 

 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. 

 Reunião com proprietários de caminhos agrícolas para definição de intervenções a realizar. 

 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; 

 Colaboração com a Comissão de Festas de Pias na realização do jantar do Dia da Mulher 

o Apoio logístico. 

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

Mulher; 

 Reunião com a União de Sindicatos de Beja para preparar a comemoração do 1º de Maio 

em Pias; 

 Colaboração com os Pias a Bombar 

o Cedência de transporte para deslocação a Monte do Trigo 

 Colaboração com o Grupo Coral “As Ceifeiras de Pias” 

o Cedência de transporte para deslocação a Marmelar 

 Realização de pinturas e caiados no Jardim Publico  

 Manutenção dos campos de jogos da malha; 
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 Reunião com a Comissão de Festas de Pias para tratar de assuntos relacionados com a 

actividade da associação; 

 Reunião com o Movimento Associativo de Pias para definir a participação as associações na 

edição de 2019 dos Jogos Municipais  

 Colaboração com o Núcleo Regional do Sul da Liga Portuguesa Contra o Cancro na realização 

de rastreio 

 Abertura de procedimento de contratação de 2 assistentes operacionais. 

 
 
Anexos: 

1. Resumo Diário de Tesouraria do dia 3 de abril de 2019. 

2. Mapa de pagamentos em atraso do mês de março de 2019. 

Pias, 3 de Abril de 2019 

O Presidente da Junta de Freguesia 


