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Aos vinte e oito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte, pelas vinte

horas, decorreu na sede da Junta de Freguesia a Sessão Ordinária da Assembleia da

Freguesia de Serpins, com seguinte ordem de trabalhos:

PONTO 1 — Informação do Presidente da Junta sobre a Atividade da mesma no quarto

trimestre de 2020.

PONTO 2 — Discussão e votação do Orçamento, Plano de Atividades e Mapa de Pessoal

para o ano de 2021.

PONTO 3 — Discussão e votação das taxas e licenças a vigorar durante o ano de 2021.

PONTO 4 — Inclusão do nome José Guilherme das Neves Eliseu na Toponímia da

Freguesia.

Faltou à Assembleia de Freguesia Vanda Costa (PS), tendo sido substituída por

Rui Costa (PS), foi justificada a falta.

Os trabalhos foram iniciados com a leitura da convocatória pelo Presidente da

Mesa de Assembleia. Seguidamente procedeu-se à leitura da ata referente à sessão

anterior tendo sido aprovada com uma abstenção de Rui Costa (PS).

Inscreveu-se para o período antes da ordem do dia: Rui Costa (PS).

Rui Costa (PS) começou por esclarecer os presentes quanto ao motivo da sua

abstenção. Explicou que esta deveu-se apenas pela ausência na sessão anterior.

Continuando mostrou a sua aversão pelos comportamentos menos adequados adoptados

pelo Miguel Gonçalves e pela sua manifesta falta de educação evidenciada na última

assembleia de freguesia. Prosseguiu, felicitando o executivo da junta de freguesia pelas

obras de requalificação desenvolvidas na zona da praia fluvial, após a tempestade que

devastou aquela área. Seguidamente propôs à assembleia de freguesia, um Voto de

Reconhecimento para os quatro atletas que se sagraram campões nacionais na

modalidade de badminton. Questionou as obras do Metro Bus, nomeadamente, a

intervenção que está a decorrer nos pilares da ponte e o concurso para concessão do

Parque de Campismo, solicitando informação quanto à identidade do vencedor do

respetivo concurso. Para concluir, em relação ao terreno situado na Fonte Fria que após

o fecho da empresa Naturapproach, resultaram no abandono das instalações, questionou

o executivo da junta sobre possíveis alternativas para o reaproveitamento daquele local.

Finalizou a intervenção, questionando a futura exploração de castanheiros no baldio da

Boavista, e perguntou se a empresa vai mesmo avançar com a plantação ou se desistiu.

Fernando Carvalho, Presidente da Mesa de Assembleia, tomou a palavra para

questionar os membros da assembleia sobre a proposta de Voto de Reconhecimento aos



quatros atletas campões nacionais na modalidade de badminton, tendo sido aprovado

por unanimidade.

Em respostas às questões levantadas pelo membro Rui Costa (PS) o Presidente

da Junta de Freguesia refere que as obras junto aos pilares da ponte, segundo os

tecnicos, têm como principal objectivo reforçar os alicerces. Quanto ao concurso para a

concessão do Parque de Campismo, começa por esclarecer que a concessão do mesmo é

adjudicada à proposta economicamente mais favorável. Contudo e, após as

incongruências verificadas quanto a proposta mais favorável, o executivo decidiu a

anulação do concurso. Em relação ao terreno situado na localidade da Fonte Fria,

informa que as instalações são propriedade da empresa, e o terreno é propriedade da

Junta de Freguesia. Relativamente ainda a este assunto, informou que os sócios da

empresa foram contactados, com vista a obtermos respostas para a situação em apreço.

Quanto à exploração de castanheiros, situados nos baldios da Boavista, esclarece que a

empresa não desistiu do concurso, verificando-se apenas um atraso a nível das

candidaturas.

Terminado o período antes da ordem do dia, entrou-se no ponto um da ordem de

trabalho Informação do Presidente da Junta sobre a actividade da mesma no

quarto Trimestre de 2020, tendo para os devidos efeitos, sido distribuído pelos

respectivos membros, a referida informação. Após prestação de esclarecimentos por

parte do Presidente da Junta, não se registou nenhum pedido de esclarecimento por parte

dos membros de assembleia de freguesia.

Terminado o ponto um da ordem de trabalhos entrou-se no ponto 2- Discussão

e votação do Orçamento, Plano de Atividades e Mapa de Pessoal para o ano de 2021. O

Presidente da Junta, após a prestação de esclarecimentos, refere que o orçamento de

uma autarquia, bem como de qualquer outra entidade, constitui-se como uma mera

previsão para o ano em referência.

O Presidente da Mesa de Assembleia Fernando Carvalho (PS) solicitou apenas

dois esclarecimentos, relativos ao plano plurianual de investimento. Relativo à rubrica

0701040000 - sede da junta de freguesia, nomeadamente, o previsto para a mesma e a

rubrica 070104100 - viadutos, arruamentos e obras complementares finalmente.

Em respostas às questões colocadas pelo PMA, o Presidente da Junta de
Freguesia refere que atendendo a que o edificio onde se encontra a sede da Junta de

Freguesia, em grande parte cedido de forma gratuita à Administração Regional de

Saúde (ARS), não oferece as melhores condições. O projeto definido prevê a ampliação

das instalações onde decorre a extensão de saúde com a inclusão de dois gabinetes, uma

sala de espera e uma copa. Em relação à segunda questão, começou por esclarecer que a

Rua do Monte terá um novo pavimento e que os custos inerentes à obra serão
suportados pela Junta de Freguesia e não pela Camara Municipal da Lousã.

Rui Costa (PS) questionou o valor que a CML irá disponibilizar, uma vez que as

estradas são da competência da mesma. Prosseguiu, pedindo esclarecimento sobre os



valores orçamentados pelo executivo da junta para o consumo dos contadores da água,

cujo pagamento é efetuado pela mesma.

Em respostas às questões levantadas pelo membro Rui Costa (PS), o Presidente da

Junta de Freguesia refere que a CML não irá contribuir para o financiamento na obra da

Rua do Monte, tendo colocado, inclusive, alguns entraves à execução da mesma. Em

relação aos consumos dos contadores da água, informa que a Junta de Freguesia é

detentora de 16 contadores, estimando que o valor destinado ao pagamento dos

consumos dos mesmos, seja de um valor aproximado de (Seis Mil) Euros

anuais,

Não havendo mais questões por parte dos membros de assembleia de freguesia, o

Presidente da Mesa da Assembleia colocou a votação o ponto dois - Discussão e

votação do Orçamento, Plano de Atividades e Mapa de Pessoal para o ano de 2021,

tendo sido aprovado por unanimidade.

Terminado o Ponto dois da ordem de trabalhos entrou-se no ponto três Discussão

e votação das taxas e licenças a vigorar durante o ano de 2021.

O Presidente da Juntab Freguesia esclarece que não houve nenhuma alteração às

taxas e licenças a vigorar no próximo ano. Não havendo nenhuma questão por partes

dos membros da assembleia, o Presidente da Mesa colocou à votação este ponto tendo

sido aprovado por unanimidade.

Terminado o ponto três entrou-se no ponto quatro Inclusão do nome José

Guilherme das Neves Eliseu na Toponímia da Freguesia.

Rui Costa (PS) felicitou o executivo da junta de freguesia pela iniciativa e pediu

esclarecimento sobre a localização da respectiva rua contemplada, tendo sugerido que a

toponímia proposta pudesse substituir a da Rua do Monte.

O Presidente da Junta de Freguesia informa que o local ainda não está definido,
O sugestão realizada poderá assumir-se como uma hipótese.e realça que a 

Não havendo mais questões por parte dos membros da assembleia o Presidente

da Mesa colocou à votação tendo sido aprovado por unanimidade.

Inscreveram-se no período aberto ao público: José Patrício.

José Patrício refere que a carta que entregou na última sessão ordinária lavrada

por vários cidadãos residentes na freguesia não pretendia manifestar o desagrado pelo

ponto 2 e 3 tal como foi redigido, mas sim pelas questões trâmites legais. Por outro

lado, questionou o Presidente da Junta de Freguesia sobre os valores provenientes dos

baldios e o destino dos mesmos.

Em resposta, o Presidente da Junta de Freguesia mencionou que os valores

provenientes dos baldios da Fonte Fria e da Mata do Sobral são aproximadamente de

58.000.00€ e 10.000.00€. Sublinha também que as receitas que provém da Mata do



Sobral resulta da venda de material lenhoso. Por último, reforça novamente que os

valores provenientes dos baldios são aplicados na freguesia. As receitas oriundas dos

respectivos baldios estão incluídas no orçamento da Junta de Freguesia, não sendo

possível serem contempladas num orçamento à parte, exclusivo dos Baldios, por esta

situação se constituir como ilegal.

De seguida, o Presidente da Mesa de Assembleia, pôs à votação em minuta, para

efeitos imediatos os pontos 2, 3 e 4 da ordem de trabalhos, tendo estes sido aprovada

por unanimidade.

Concluída a ordem de trabalhos, e não havendo outros assuntos a tratar, o

Presidente da Mesa deu por encerrada a sessão, da qual para que conste, foi lavrada a

presente acta que vai ser assinada por todos os membros da Mesa.
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