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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 setembro e dezembro de 2019. 

 
Setembro 

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

contentores de RSU; 

• Entrega no Ecocentro da Resialentejo de 2580 kg: 

o Monos e Monstros domésticos - 2440 kg 

o Plástico – 0 kg 

o Vidro –0 kg 

o Cartão – 140kg 

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; 

• Execução de trabalhos de manutenção em bermas, linhas de água e sumidouros. 

• Colaboração com o Instituto de Emprego e Formação Profissional  

o Disponibilização de sala para atendimento de utentes. 

• Reunião preparatória da Mostra Pias com produtores de vinho do concelho e a CMS; 

• Reunião com as Juntas e Uniões de Freguesia do concelho para debater questões referentes 

ao Pré-escolar e 1º Ciclo 

• Reunião com a direcção do Piense Sporting Clube para tratar de questões relacionadas com 

a actividade do clube  

• Realização de trabalhos de pintura no Parque Desportivo de Pias 

• Colaboração com a Diálogos Sonantes, LDA na realização de um rastreio auditivo na 

freguesia: 

o Cedência de espaço para instalação da viatura e cedência de ponto de eletricidade 

• Colaboração com a Sociedade Agrícola de Pias na visita de 50 pessoas ao Espaço 

Museológico de Pias; 

• Reunião com o Monte da Capela para discutir assuntos relacionados com a apresentação 

de uma nova candidatura tendo em vista a requalificação da Ermida de Santa Luzia; 

• Reunião com a União de Freguesia de V.N.S. Bento e Vale Vargo e a Junta de Freguesia de 

Ficalho para tratar de assuntos relacionados com alterações ao Agrupamento de Postos da 

GNR; 

• Colaboração com a CDU na realização de Jantar Comício em Serpa 

o Cedência de utensílios de cozinhas  

• Colaboração com Manuel Ramos Espada na realização de festa de aniversario 

o Cedência de mesas e cadeiras 



2 

 

• Colaboração com a Associação de Futebol de Beja na realização de formação de treinadores 

o Cedência do Polivalente  

• Colaboração com o Piense Sporting Clube nas deslocações do campeonato Sénior  

o Cedência do autocarro 

• Colaboração com o Grupo Coral “As Ceifeiras de Pias” nas deslocações  

o Cedência do autocarro 

• Colaboração com Cristina Maria Moita na realização de festa de aniversario 

o Isenção de 75% do valor da taxa de cedência do Polivalente 

• Participação nas Jornadas Europeias do Património em Serpa;  

• Participação no 10º aniversario do Grupo Coral Feminino "As Ceifeiras de Pias" 

Outubro 

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

contentores de RSU; 

• Entrega no Ecocentro da Resialentejo de 6210 kg: 

o Monos e Monstros domésticos - 4420 kg 

o Plástico – 0 kg 

o Vidro – 180 kg 

o Cartão – 640kg 

o Metais – 380kg 

o Equipamentos Eléctricos – 590kg 

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; 

• Colaboração a Associação de Karaté de Beja na realização de aulas de Karaté 

o Cedência do Polivalente 

• Colaboração a Associação Aquaserpa na realização de aulas de Zumba 

o Cedência do Polivalente 

• Colaboração com o Instituto de Emprego e Formação Profissional  

o Disponibilização de sala para atendimento de utentes. 

• Colaboração com os participantes da freguesia de Pias na realização da Corrida Mulher 

Sempre:  

o Cedência do autocarro. 

• Remoção de RCD’s depositados ilegalmente na freguesia; 

• Participação nas actividades comemorativas da Sociedade 5 de Outubro; 

• Reunião com a Direcção do Agrupamento de Escolas para discutir assuntos relacionados 

com a EBI/JI de Pias; 

• Reunião com os elementos do CLAIM de Pias para balanço da actividade realizada pelo 

Centro e articulação de acções futuras; 

• Realização do Passeio Sénior 2019 à cidade de Setúbal; 
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• Colaboração com Jaime Mariano Coelho na apresentação de um livro 

o Isenção do pagamento da taxa de cedência do Polivalente 

• Trabalhos preparatórios para a realização das Eleições Legislativas; 

 
Novembro 

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

contentores de RSU; 

• Entrega no Ecocentro da Resialentejo de 2000 kg: 

o Monos e Monstros domésticos - 1280 kg 

o Plástico – 0 kg 

o Vidro – 0 kg 

o Cartão – 140kg 

o Metais – 360kg 

o Equipamentos Eléctricos – 220kg 

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; 

• Colaboração a Associação de Karaté de Beja na realização de aulas de Karaté 

o Cedência do Polivalente 

• Colaboração a Associação Aquaserpa na realização de aulas de Zumba 

o Cedência do Polivalente 

• Remoção de RCD’s depositados ilegalmente na freguesia; 

• Colaboração com o Instituto de Emprego e Formação Profissional  

o Disponibilização de sala para atendimento de utentes. 

• Execução de trabalhos de manutenção em bermas, linhas de água e sumidouros. 

• Reunião com o presidente da CMS para tratar de assuntos relacionados com a freguesia de 

Pias; 

• Colaboração com Maria Campos na realização de festa de aniversario 

o Isenção de 75% do valor da taxa de cedência do Polivalente 

• Colaboração com Inês Cavaqueira na realização de festa de aniversario 

o Isenção de 75% do valor da taxa de cedência do Polivalente 

• Execução de levantamento de pontos de IP apagados na freguesia e posterior apresentação 

de 21 reclamações à EDP; 

• Reunião com a direcção da Associação de Jovens de Pias para tratar de assuntos 

relacionados com a actividade da associação; 

• Colaboração com Cristina Maria Moita na realização de festa de aniversario 

o Cedência de mesas e cadeiras 

• Colaboração com o Grupo de Teatro Experimental de Pias na realização dos “Palcos de 

Outono. 
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o Cedência do Polivalente 

• Reunião com a Unidade de Intervenção da GNR sobre as condições do Posto Territorial da 

GNR de Pias; 

• Colaboração com o Piense Sporting Clube na realização de jantar. 

o Cedência do Polivalente 

• Colaboração com a Associação de Pais da EBI/JI na realização da Festa de São Martinho 

o Cedência do Polivalente 

• Reunião com os moradores da zona do Parque Desportivo de Pias para tratar de assuntos 

relacionados com o escoamento de águas pluviais da zona em questão; 

• Participação na Assembleia Municipal de Serpa;  

• Colaboração com Marisa Teodoro na realização de festa de aniversario 

o Isenção de 75% do valor da taxa de cedência do Polivalente 

• Realização de trabalhos de reposição de calçada, reparação de linhas de água e colocação 
de portinholas. 

• Participação no congresso da Associação Nacional de Municípios Portugueses  

Dezembro 

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

contentores de RSU; 

• Entrega no Ecocentro da Resialentejo de 0 kg: 

o Monos e Monstros domésticos - 0 kg 

o Plástico – 0 kg 

o Vidro – 0 kg 

o Cartão – 0kg 

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; 

• Colaboração a Associação de Karaté de Beja na realização de aulas de Karaté 

o Cedência do Polivalente 

• Colaboração a Associação Aquaserpa na realização de aulas de Zumba 

o Cedência do Polivalente 

• Remoção de RCD’s depositados ilegalmente na freguesia; 

• Colaboração com o Instituto de Emprego e Formação Profissional  

o Disponibilização de sala para atendimento de utentes. 

• Reunião com os produtores de vinho do concelho para tratar da participação dos mesmos 

nas actividades da Mostra Pias; 

• Reunião com o Piense Sporting Clube e com a Associação de Pais da EBI/JI para tratar de 

assuntos relacionados com a participação das associações na Mostra Pias; 
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• Reunião com o CADES para tratar de questões logísticas da Mostra Pias; 

• Colaboração com a Associação de Jovens na limpeza das margens da Barragem do Enxoé.  

• Reunião com os promotores do abaixo-assinado sobre a problemática das culturas 

intensivas; 

• Colaboração com Patrícia Veredas na realização de festa de aniversario 

o Isenção de 75% do valor da taxa de cedência do Polivalente 

• Colaboração com Maria Gregório a na realização de festa de aniversario 

o Isenção de 75% do valor da taxa de cedência do Polivalente 

o Cedência de sacos e de carrinha 

• Reunião com os elementos da Missão País para articular questões relacionadas com 

actividades programa para fevereiro de 2020; 

• Realização da Mostra Pias – Vinho, Cultura, Gastronomia 

• Realização das actividades de Natal na freguesia 

o Decoração da arvore de Natal em colaboração com a EBI/JI e creche da Fundação 

o Montagem do presépio em colaboração com o Grupo Coral “As ceifeiras de Pias 

o Realização da Festa de Natal 

o Tradicional Lume no Adro da Igreja 

• Execução de trabalhos de construção civil no Posto Territorial da GNR, nomeadamente a 

requalificação do wc’s para a instalação permanente de 16 militares em Pias. 

• Participação no jantar de Natal da Câmara Municipal de Serpa. 

 

 
 
Anexos: 

1. Resumo Diário de Tesouraria do dia 23 de dezembro de 2019. 

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

 

Pias, 26 de dezembro de 2019 

O Presidente da Junta de Freguesia 

 


