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Freguesia de Serpins

Reunião Ordinária de 18 de dezembro de 2021

Reunião da Freguesia de Serpins

Data da Reunião: 18 de Dezembro de 2021
Local da Reunião: Sede da Junta de Freguesia

PRESENÇAS:
Presidente: Paulo Alexandre Neves Simões
Secretário: Tiago Filipe Soares Adelino
Tesoureiro: Catarina da Silva Simões Tomé

FALTAS:
-------------------

Início de Reunião: Quinze horas

Encerramento: Dezasseis horas 

Resumo Diário da Tesouraria: -------------------

Obs: -------------------
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PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA:
A Sra Tesoureira Catarina Tomé informou que representou o Presidente da Junta na Assembleia
Municipal, pelo facto do Sr. Presidente estar presente na Assembleia de Compartes no mesmo
dia;-----------------------------------------------------------------------------
O Sr Presidente Paulo Simões deu conhecimento das várias reuniões de trabalho realizadas desde a
última reunião do executivo, nomeadamente com: Comissão Municipal de Proteção Civil, Activar,
Presidentes de Junta de Freguesia do Concelho, Movimento pela Conservação e Desenvolvimento dos
Baldios de Serpins, Aflopinhal, Sorgila, Presidente da Câmara, Educadoras do Jardim de Infância de Serpins
e Tiago Pereira.
Teve ainda reuniões relativas ao orçamento para 2022 com a Oposição, elementos da Assembleia de
Freguesia do PS e Presidente do Conselho Diretivo dos
Baldios.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Em representação da Junta de Freguesia, marcou presença na apresentação do livro do serpinense Raul
Cortez, assim como na Assembleia de Compartes e na Assembleia da
Dueceira.----------------------------------------------------------------------------------------------
Durante a sua intervenção, o Sr. Presidente Paulo Simões informou que foram estabelecidos contactos com
o diretor da ARS Centro, Dr. Vítor Bernardo relativamente ao ponto de situação e manifestação de
insatisfação do facto de estar encerrado o  Polo de Saúde de Serpins - Unidade de Saúde Familiar Trevim
Sol. Frisou ainda que foi contactado o Presidente da Câmara, Luís Antunes sobre algumas obras/projetos
para a freguesia de Serpins que poderão ser estudadas e financiadas através da CCDR ou do PRR.
Ressalvou que foi contactada a APIN, na pessoa do Dr. Rui Simões relativamente à faturação e ao número
de contadores de água que estão em nome desta autarquia. O Sr. Presidente da Junta deu nota que foi
contactada a ADFP no sentido de manifestar a não continuidade da Biblioteca Itinerante a partir de janeiro
de 2022, em virtude dos preços elevados a cobrar por este
serviço.-----------------------------------------------------------------------------------------------------
No seu discurso, o Sr. Presidente da Junta, aproveitou para referir que foi dado conhecimento à Câmara
Municipal de algumas anomalias existentes na freguesia. A par disso, referiu que para uma melhor
comunicação com os fregueses iria ser colocado um placar informativo junto ao edifício dos serviços
administrativos da Junta de Freguesia, inaugurados a 13 de dezembro. Frisou na sua intervenção que foi
cancelado o Mercadinho de Natal, devido ao atual estado pandémico que o país atravessa. Terminou
dizendo que têm sido feitas várias limpezas nos lugares da freguesia.------------------------------------------

PERÍODO DA ORDEM DO DIA:  
Presente a Ordem de Trabalhos foram tomadas as seguintes resoluções acerca
dos assuntos dela constantes.
(01) PONTO UM DA ORDEM DO DIA:
Proposta do Sr. Presidente para o exercício a meio tempo dos titulares da Junta
de Freguesia para o ano de 2022; O Presidente da Junta nos termos do nº1 do
artigo 27 da lei nº69/2021 de 20 de Outubro pode exercer o mandato em
regime de meio tempo, contudo propôs ao executivo abdicar desse meio-
tempo. Propondo para o efeito que esse meio-tempo seja exercido no ano de
2022 pelo Secretário da Junta, Tiago Filipe Soares Adelino. O executivo
deliberou com votos a favor do Presidente  e da Tesoureira que seja o
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Secretário da Junta a exercer o mandato em regime de meio-
tempo;------------------------------------------------------------------------------------------------
(02) PONTO DOIS DA ORDEM DO DIA:
Deu entrada no expediente da Junta de Freguesia um requerimento em nome de Maria de Fátima Serra
Simões, a propor a doação do Jazigo em nome de José Serra à Junta de Freguesia de Serpins, do qual a
mesma é detentora, conforme certidão que anexou. Mediante requerimento da proprietária decidiu o
executivo por unanimidade levar à próxima Assembleia de Freguesia para aprovação desta doação.
Entende este órgão executivo propor à Assembleia de Freguesia que não sejam cobradas taxas de limpeza
do Jazigo, pelo facto da mesma pretender doa-lo à
autarquia.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(03) PONTO TRÊS DA ORDEM DO DIA:
Apreciação, discussão e votação sobre proposta da Sociedade São Vicente de Paulo/ Conferência Nossa
Senhora do Socorro para apoiar os cabazes de Natal para 40 famílias carenciadas da freguesia de Serpins.
O executivo decidiu por unanimidade apoiar esta iniciativa, tratando-se este apoio como uma forma de
amenizar as necessidades económicas e sociais destas famílias, dando-lhes um pouco mais de conforto na
época natalícia.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(04) PONTO QUATRO DA ORDEM DO DIA:
Apreciação, discussão e votação de apoio ao atleta Jorge Filipe para a sua
atividade desportiva. O executivo decidiu por unanimidade apoiar com um
montante de 250 euros no ano 2022 ao atleta serpinense Jorge Filipe que
recentemente se sagrou campeão nacional de Trail.----------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------
(05) PONTO CINCO DA ORDEM DO DIA:
Apreciação, discussão e votação da proposta da Sra Tesoureira da alteração orçamental,
nomeadamente da Alteração Orçamento Despesa - 7 (16 de novembro de 2021), Alteração Orçamento
Despesa - 8 (de 26 de novembro de 2021), Alteração Orçamento Despesa - 9 (de 26 de novembro de 2021),
Alteração Orçamento Despesa - 10 (de 28 de novembro de 2021), Alteração Orçamento Despesa - 11 (de 9
de dezembro de 2021), Alteração Orçamento Despesa - 12 (de 17 de dezembro de 2021), Alteração
Orçamento Despesa - 13, 14, 15 e 16 (de 18 de dezembro de 2021). O executivo decidiu por unanimidade
aceitar a proposta devido à aquisição de serviços não previstos no Orçamento de 2021,havendo a
necessidade de efetuar alterações orçamentais;-------------------------------------------------------------

(06) PONTO SEIS DA ORDEM DO DIA:
 Apreciação, discussão e votação da proposta de tolerância de ponto para os
dias 24 e 31 de dezembro para os colaboradores da autarquia. Atendendo à
época festiva, entendeu o executivo por unanimidade conceder estes dias aos
colaboradores.------------------------
(07) PONTO SETE DA ORDEM DO DIA:
Apreciação, discussão e votação da proposta do executivo em realizar, dia 24
de dezembro, testes antigénios à população como forma de passar o "Natal em
segurança". O executivo decidiu por unanimidade apoiar a
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iniciativa.-------------------------------------------------------------- 
(08) PONTO OITO DA ORDEM DO DIA:
Apreciação, discussão e votação da proposta da Direção Geral de Reinserção
dos Serviços Prisionais de Coimbra para serviço comunitário de um cidadão,
para 70 horas de serviço de interesse público. Mediante de tal pedido,
entendeu o executivo da Junta deliberar por unanimidade o cumprimento das
horas na freguesia.----------------------------------------------------------------------
(09) PONTO NOVE DA ORDEM DO DIA:
Apreciação, discussão e votação do pedido da Comissão da Capela da Lomba de Alveite (assunto pendente
do anterior executivo) para cedência de materiais referentes à reparação do telhado da Capela.
Atendendo tratar-se de uma situação pendente e que este executivo prima por honrar compromissos
assumidos decidiu por unanimidade prestar o apoio solicitado.-----------------------------------------

(10) PONTO DEZ DA ORDEM DO DIA:
Apreciação, discussão e votação da proposta do Presidente levar à consideração do executivo tomar uma
posição relativa à não aceitação do orçamento inicialmente proposto na integra relativamente à iluminação
de Natal, pelo facto da empresa Brand Consultancy a quem foi adjudicada a iluminação, não ter cumprido
com os trabalhos inicialmente adjudicados. Entendeu o executivo por unanimidade, deixar passar a época
natalícia e depois acertar com a referida empresa o valor prestado mediante o trabalho executado.------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------

(11) PONTO ONZE DA ORDEM DO DIA:
Apreciação, discussão e votação do apoio para a primeira edição da revista
"Serpins Magazine", da autoria de Tiago Pereira. Entendeu o executivo por
unanimidade e por tratar-se de um importante meio de divulgação e promoção
da Freguesia de Serpins, apoiar esta primeira edição.--------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------
(12) PONTO DOZE DA ORDEM DO DIA:
Apreciação, discussão e votação da aquisição de algum material de escritório
para a nova sede do Conselho Diretivo da Comissão de Compartes,
nomeadamente um computador portátil, bem como a cedência de uma
impressora. O executivo decidiu por unanimidade aprovar este apoio, como
forma de melhorar as condições de trabalho da Comissão de
Compartes;---------------------------------------------------
(13) PONTO TREZ DA ORDEM DO DIA:
Apreciação, discussão e votação da proposta do Sr. Presidente da Junta, em
reunir com o colaborador Paulo Paiva, no sentido de adaptar as suas funções e
rentabilizar o seu potencial fazendo-lhe uma proposta remuneratória de
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acordo com as funções a desempenhar.---------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-

ENCERRAMENTO:
Nada mais havendo a tratar, o Excelentíssimo Presidente do Executivo declarou
encerrada a reunião pelas Dezasseis horas . 
Para constar se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, vai ser assinada.

Serpins, 18 de dezembro de 2021
O Executivo,

_____________________________________________
(Paulo Alexandre Neves Simões)

_____________________________________________
(Tiago Filipe Soares Adelino)

_____________________________________________
(Catarina da Silva Simões Tomé)
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