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Freguesia de Serpins

Reunião Ordinária de 21 de novembro de 2021

Reunião da Freguesia de Serpins

Data da Reunião: 21 de Novembro 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: dez

Encerramento: doze

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

Obs: -------------------
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PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA:
A Sra Tesoureira Catarina Tomé referiu que devido à aquisição de serviços não
previstos no Orçamento de 2021, houve necessidade de efetuar alterações
orçamentais;
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------
O Sr Presidente Paulo Simões deu conhecimento das várias reuniões de trabalho já realizadas,
nomeadamente com: Aflopinhal, Professoras e Educadores da Escola de Casal Santo António e Jardim de
Infância de Serpins, Associação de Pais, Presidentes de Junta de Freguesia do Concelho da Lousã, Proteção
Civil, Executivo da Câmara Municipal da Lousã e Associações da Freguesia de Serpins. Deu ainda
conhecimento ter estado presente numa reunião no âmbito do UrbLousã e SIT Flex, assim como de
contactos informais realizados e que permitiram à Comissão de Baldios de Serpins ter uma nova sede,
localizada numa das salas do Pavilhão Gimnodesportivo de Serpins;
No seu discurso, o Presidente da Junta de Freguesia, aproveitou para falar um pouco da atividade desta
junta de freguesia, nomeadamente dos trabalhos de adaptação que tem vindo a ser feitos no espaço dos
CTT e que permitirá otimizar os serviços da Junta de Freguesia. A par disso, Paulo Simões disse que foi feito
um levantamento topográfico do Cemitério que visa o seu melhoramento. De acordo com as suas palavras,
tem sido diligenciado junto da Câmara Municipal várias situações que carecem de resolução e através de
um trabalho de parceria entre a Junta e a Câmara algumas já foram resolvidas. Paulo Simões disse ainda
que têm sido feitas limpezas de várias ruas,, bermas e valetas da freguesia, assim como limpezas florestais
com o apoio da Câmara Municipal e da Dueceira. Terminou a sua intervenção destacando a criação de uma
página no Facebook que vem facilitar o acesso à informação a toda a comunidade;------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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:
Apreciação, discussão e votação da adjudicação da contabilidade da Junta de
Freguesia: Após solicitada proposta à  empresa CWA  (200 euros + iva) e a Ana
Paula Costa (300 euros + iva), o executivo deliberou por unanimidade adjudicar
à empresa CWA;----------------------------
(02) PONTO DOIS DA ORDEM DO DIA: 
Apreciação, discussão e votação da adjudicação da iluminação de Natal: Foram
pedidos vários orçamentos, nomeadamente a Bruno Silva, Fernando Som Ideal,
Mário Carvalho e a Brand Consultancy . Todos alegaram ter muito trabalho
nesta época do ano e só a Brand Consultancy apresentou proposta e
disponibilidade para fazer o trabalho no valor de 4000 euros já com iva. Face
ao exposto, o executivo decidiu adjudicar por unanimidade à empresa Brand
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Consultancy por 4000
euros;--------------------------------------------------------------------------------
(03) PONTO TRÊS DA ORDEM DO DIA: 
Apreciação, discussão e votação de entrega de fardamento aos colaboradores da Junta de Freguesia: O
executivo decidiu por unanimidade adjudicar a entrega de fardamento aos funcionários da autarquia à
Lousã Textil, no valor de 1476 já com iva;---------------------
(04) PONTO QUATRO DA ORDEM DO DIA: 
Apreciação, discussão e votação  da entrega de software dos serviços da Junta de Freguesia: O executivo
decidiu por unanimidade adjudicar o software de gestão dos serviços prestador pela Junta de Freguesia à
empresa GES Autarquia, no valor de 1476€ já com iva, durante o período de um
ano;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(05) PONTO CINCO DA ORDEM DO DIA: 
Apreciação, discussão e votação da aquisição de material informático e instalação:  Após análise dos
orçamentos de aquisição de material informático e respetiva instalação, nomeadamente computadores e
terminal de gestão de assiduidade,  à empresa ALTINFOS (4216,91 já com iva) e à Wave com (4860 euros +
iva), o executivo decidiu por unanimidade atribuir a adjudicação à empresa ALTINFOS;-------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(06) PONTO SEIS DA ORDEM DO DIA: 
Apreciação, discussão e votação das Taxas para 2022: Após análise das Taxas
em vigor no ano 2021, o executivo decidiu por unanimidade não fazer
alterações, aprovando por unanimidade as Taxas para 2022;
(07) PONTO SETE DA ORDEM DO DIA:
Apreciação, discussão e aprovação do Orçamento 2022, assim como o Plano Plurianual de Investimento e o
Plano Plurianual de Atividades para 2022. O executivo deliberou por unanimidade aprovar e levar os
referidos documentos a aprovação na Assembleia de Freguesia para deliberação.

ENCERRAMENTO:
Nada mais havendo a tratar, o Excelentíssimo Presidente do Executivo declarou
encerrada a reunião pelas doze. 
Para constar se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, vai ser assinada.
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Serpins, 21 de novembro de 2021
O Executivo,

_____________________________________________
(Paulo Alexandre Neves Simões)

_____________________________________________
(Tiago Filipe Soares Adelino)

_____________________________________________
(Catarina da Silva Simões Tomé)
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