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Reunião da Freguesia de Serpins

Data da Reunião: 03 de Dezembro de 2022

Local da Reunião: Sede da Junta de Freguesia

PRESENÇAS:

Presidente: Paulo Alexandre Neves Simões

Secretário: Tiago Filipe Soares Adelino

Tesoureira: 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:
O Sr Presidente Paulo Simões deu conhecimento das várias reuniões de trabalho realizadas desde a última reunião
do executivo, nomeadamente com: Fundo Revive Natureza/Casas do Guarda, Fundo Revive Natureza/Estações,
Padre António, Executivo Municipal, Vicentinas e Centro Paroquial.

O executivo representou a Junta de Freguesia  no seminário “O Papel das Políticas Públicas na Promoção da
Conservação da Natureza da Mata do Sobral”,  no almoço do 27º aniversário do Corpo dos Bombeiros de Serpins,
na inauguração da Barbearia Ventura e da AgroSerpinense.

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 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.----------------------------

(02) PONTO DOIS DA ORDEM DO DIA:
Apreciação, discussão e votação da proposta do executivo em realizar um jantar de natal com colaboradores e
membros da assembleia de Serpins, dia 17 de dezembro, assim como dar uma lembrança alusiva a esta época aos
participantes. O executivo decidiu por unanimidade realizar esta iniciativa que possibilita assim a todos os
participantes viver um momento de convívio e de festa, numa época tão especial como é o Natal.--------------------------

(03) PONTO TRÊS DA ORDEM DO DIA:
Apreciação, discussão e votação da proposta do executivo em reforçar/apoiar o ensino das crianças da EB1 Casal
Santo António. Considerando que o ensino é uma das principais preocupações deste executivo e que é uma mais
valia para toda a comunidade escolar reforçar a oferta existente na EB1 Casal Santo António, o executivo decidiu
por unanimidade convidar uma professora da freguesia para iniciar, em 2023, um projeto de "Sala de Estudo
Apoiado", permitindo um reforço das atividades desenvolvidas pelo Centro Paroquial depois das aulas. O executivo
considera que o apoio escolar pode ser um bom complemento às aulas ministradas na escola. Afinal, são uma
forma de o estudante rever a matéria, esclarecer dúvidas, adquirir novos conhecimentos e curiosidades relativas a
determinados temas, e claro, ter a garantia do acompanhamento profissional de um docente pronto a atender às
suas necessidades particulares. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(04) PONTO QUATRO DA ORDEM DO DIA:
Apreciação, discussão e votação da proposta da Associação Desportiva Serpinense em apoiar os fatos de
treino dos atletas do clube. Para melhorar as condições da prática desportiva dos atletas da Associação
Desportiva Serpinense, principalmente os escalões de formação que a maior parte inicia a prática
desportiva, o executivo decidiu por unanimidade apoiar esta aquisição. --------------------------------------------------
-----------------------------------------------

(05) PONTO CINCO DA ORDEM DO DIA:
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Apreciação, discussão e votação da proposta do executivo relativamente à iluminação de Natal. Face à
crise económica e tendo em consideração a eficiência energética, o executivo decidiu por unanimidade
não colocar iluminação de natal. Em contra partida decidiu lançar o desafio às associações e a ACTIVAR
para que fossem colocados elementos decorativos de Natal (tipo madeira e materiais reciclados), pela
freguesia. Entendeu o executivo que esta medida que além do aspeto ambiental, é uma medida mais justa
e que abrange mais lugares e pessoas da freguesia. Entendeu o executivo ainda que o eventual
investimento na iluminação de Natal que fosse canalizado no almoço solidário que irá ser realizado em
prol da comunidade sénior e das famílias carenciadas, assim como nos cabazes de Natal. Uma solução
“amiga” do ambiente, original, económica e, ao mesmo tempo, que irá permitir a muitos serpinenses viver
um Natal diferente.----------------------------------------------------------------------------

(06) PONTO SEIS DA ORDEM DO DIA:
Apreciação, discussão e votação da proposta do executivo para a implementação de espaços de leitura na
freguesia. O executivo tem em curso um projeto para a criação de um espaço físico biblioteca/leitura. Até
ao mesmo vir a ser concretizado, pretendemos colocar estantes para que os leitores possam usufruir de
um momento de leitura/lazer em estabelecimento da freguesia a convidar ou simplesmente levar para
casa e devolver o mesmo ou outro que assim entenda. --------------------------------------------------------------------------
------------------------------------

(07) PONTO SETE DA ORDEM DO DIA:
Apreciação, discussão e votação da proposta do executivo para escrever uma carta aberta para o Ministro
da Saúde, no sentido de manifestar a preocupação e o desagrado dos serviços de saúde prestados no
Concelho, principalmente na Freguesia de Serpins.-----------------------------------------------

(08) PONTO OITO DA ORDEM DO DIA:
Apreciação, discussão e votação da proposta do executivo para a substituição das placas toponímicas da
freguesia. Atendendo ao estado atual de degradação da maioria das placas toponímicas existentes na
freguesia, o executivo decidiu por unanimidade fazer uma avaliação e possível substituição.----------------------

(09) PONTO NOVE DA ORDEM DO DIA:
Apreciação, discussão e votação do executivo relativo a uma melhor definição do polo industrial de Vale
da Ursa. Considerando que é uma preocupação deste executivo o desenvolvimento industrial e comercial
da freguesia e porque inclusivamente existem potenciais investidores para aquele espaço, entendeu o
executivo por unanimidade apresentar uma proposta de resolução definitiva para o mesmo, ao
Presidente do Conselho Diretivo da Comunidade dos Baldios de Serpins e à Câmara Municipal da Lousã
para que possamos de uma vez por todas resolver este impasse.------------------------------------------------------------

(10) PONTO DEZ DA ORDEM DO DIA:
Considerando que o comércio local é importante para o desenvolvimento económico/financeiro da
freguesia de Serpins e para a criação de emprego, entendeu o executivo por unanimidade diligenciar junto

Freguesia de Serpins

Reunião Ordinária de 03 de dezembro de 2022

Página 3 de 5
Freguesia de Serpins • Tel • Feiras dos Bois, Apartado n.º 8 • 3200-318 Serpins • Email:junta.serpins@sapo.pt



da Associação Empresarial da Lousã e/ou outras entidades reunir com os mesmos e apresentar propostas
com vista à promoção, divulgação e expansão do tecido empresarial da nossa freguesia. -------------------------

(11) PONTO ONZE DA ORDEM DO DIA:
Atendendo à devastação das culturas agrícolas e florestais na freguesia, é entendimento do executivo
diligenciar junto da Louzancaça - União de Caçadores e Pescadores da Lousã - UCPL para que sejam
tomatas as devidas medidas no sentido de mitigar este flagelo. -------------------------------------------------------------

(12) PONTO DOZE DA ORDEM DO DIA:
Apreciação, discussão e votação do executivo para as novas instalações da Junta de Freguesia/CTT e
Balcão de Cidadão. Atendendo que a Junta de Freguesia não dispões de instalações próprias com as
condições necessárias para prestar estes serviços à população, entendeu o executivo por unanimidade
propor à Câmara Municipal da Lousã a transferência a título definitivo da antiga Escola Primária da Feira
dos Bois para o efeito. Posteriormente ser a mesma requalificada através de financiamento.--------------------

(13) PONTO TREZ DA ORDEM DO DIA:
Apreciação, discussão e votação do executivo para as novas instalações dos serviços operacionais da
Junta. Atendendo que o atual Mercado, que irá sofrer obras de requalificação e que o atual estaleiro será
transferido para outro local. Entendeu o executivo por unanimidade que o local ideal e aproveitando já um
edifício existente, propriedade da Junta, que estes serviços operacionais, transitem para o antigo Quartel
dos Bombeiros, sito na Feira dos Bois. A requalificação do mesmos será feita através de financiamento e
de recursos próprios da Junta de Freguesia. De referir que, por unanimidade, ficou decidido que as
associação nomeadamente os Serpentinos e os Escuteiros passarão a ocupar a parte de baixo do
Mercado. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(14) PONTO QUATORZE DA ORDEM DO DIA:
Apreciação, discussão e votação do executivo relativo aos limites de freguesia , nomeadamente na
localidade de Golpilhares, limite Serpins/Vilarinho. Decidiu o executivo por unanimidade encetar
diligências com a União de Freguesias de Lousã e Vilarinho para que e de acordo com os atuais limites a
situação seja regularizada, visto que o limite administrativo definido pela linha da CAOP não corresponde
à realidade, nomeadamente à existência dos marcos. ----------------------------------------------------------------------------

(15) PONTO QUINZE DA ORDEM DO DIA:
Apreciação, discussão e votação do executivo para a contratação pública de serviços de jardinagem e
serviços de silvicultura para o ano 2023. Decidiu o executivo por unanimidade encetar os trabalhos
tendentes à abertura da contração pública para esses fins. -------------------------------------------------------------------

(16) PONTO DEZASSEIS DA ORDEM DO DIA:
Apreciação, discussão e votação do executivo para a colocação do nome da freguesia "Serpins", na
rotunda D. Manuel. O executivo decidiu por unanimidade solicitar orçamento e eventual execução à
empresa José Garcia LDA, do nome em chapa de ferro. --------------------------------------------------------------------------
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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, 03 de dezembro de 2022
 

Presidente, 

(Paulo Alexandre Neves Simões)

Secretário, 

(Tiago Filipe Soares Adelino)

Tesoureira, 

(Catarina da Silva Simões Tomé)
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