Assembleia de Freguesia de Serpins
EDITAL
Liliana Marisa Lima Santos Lopes, Presidente da Assembleia de Freguesia de Serpins, no uso das competências
que lhe são conferidas pela alínea b) do nº 1 do art.º 14º da Lei 75/2013, de 12 de setembro, torna público que a
Assembleia de Freguesia de Serpins vai reunir, extraordinariamente, no próximo dia 22 de janeiro de 2022, pelas
17h00, no Sede do Rancho Folclórico Flores de Serpins, sito na Senhora da Graça, em Serpins, com a
seguinte:

Ordem de Trabalhos
PONTO 1) – Apreciação, discussão e votação da minuta da Adenda nº 1 ao Auto de Transferências de Recursos
entre o Município da Lousã e a Freguesia de Serpins;
PONTO 2) – Apreciação, discussão e votação da minuta do Contrato Interadministrativo entre o Município da Lousã e
a Freguesia de Serpins para o ano de 2022;
PONTO 3) – Verificação da conformidade dos requisitos relativos ao exercício de funções a meio tempo do
Presidente da Junta;
PONTO 4) – Apreciação, discussão e votação da proposta de doação do jazigo em nome de José Serra à Junta de
Freguesia de Serpins.

Mais se torna público que, nos termos do disposto no art. 49º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado
pela Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, a referida reunião será pública.
Os cidadãos interessados em intervir ou pedir esclarecimentos na reunião deverão fazer a sua inscrição até às
17h00 do dia 20 de janeiro de 2022, através do seguinte endereço de correio eletrónico
assembleia.junta.serpins@sapo.pt ou por telefone para o número 911018081, disponível entre as 9h00 e as 17h00
de segunda a sexta-feira.
Alerta-se que, nos termos do disposto no nº 5 do art. 3º da Lei 1-A/2020, de 19 de março, na sua redação atual,
poderá ser limitado parcialmente o acesso do público à sala da reunião, caso seja necessário assegurar o respeito
pelas regras de distanciamento social e demais orientações da DGS – Direção Geral de Saúde em vigor e que será
obrigatório o uso de máscara.

Serpins, 13 de janeiro de 2022
A Presidente da Assembleia,

(Liliana Marisa Lima Santos Lopes)
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