
 

 

ATA  

Ao vigésimo oitavo dia do mês de dezembro de dois mil e vinte, pelas vinte e uma horas reuniu, 

em sessão ordinária a Assembleia de Freguesia de Milheirós de Poiares, no salão Nobre da Junta 

de Freguesia de Milheirós de Poiares. ----------------------------------------------------------------

Estiveram presentes os membros da Assembleia de Freguesia eleitos pelo “Mais Milheirós” e os 

do PSD, bem como o executivo da Junta de Freguesia. ------------------------------------------------------

O presidente da Assembleia de Freguesia, informou que dada a situação do Covid-19 e que todos 

os membros da assembleia têm o teor dos documentos, os mesmos não serão lidos mas que 

havendo dúvidas serão esclarecidos, o que foi aceite por unanimidade. -------------------------------

Período antes da Ordem do dia: ----------------------------------------------------------------------------------- 

Foi apresentada pelo executivo, uma proposta recebida, para o arrendamento do espaço 
(panorama). A mesma foi discutida e teve a seguinte votação:  

Foi votado por duas abstenções e dois votos a favor por elementos do PSD bem como dos cinco 
elementos do Mais Milheirós. -------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto dois da ordem do dia. --------------------------------------------------------------------------------------

No ponto dois ponto um, foi votada a ata da última reunião da Assembleia de Freguesia, que foi 

aprovada por unanimidade. --------------------------------------------------------------------------------------

No ponto dois ponto quatro, foi apresentado as Opções do Plano e Orçamento que foi votado 

com quatro abstenções dos elementos do PSD e cinco a favor dos elementos do Mais Milheirós.  

Plano Orçamental Plurianual que foi votado com quatro abstenções dos elementos do PSD e 

cinco a favor dos elementos do Mais Milheirós. --------------------------------------------------------------- 

Plano Plurianual de Investimentos que foi votado com quatro abstenções dos elementos do PSD 

e cinco a favor dos elementos do Mais Milheirós. ------------------------------------------------------------ 

No ponto dois ponto cinco, foi apresentado e votado o Regulamento de taxas e licenças para 

ano 2021, que foi votado por unanimidade. -------------------------------------------------------------------- 

No ponto dois ponto seis, foi apresentada a Autorização Prévia para os Compromissos 

Plurianuais, que foi votado por unanimidade. ---------------------------------------------------------------- 

No ponto dois ponto sete foi discutido e votado o mapa de pessoal para ano 2021, o mesmo foi 

votado por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

No ponto três, abertura ao público. ------------------------------------------------------------------------------

Houve lugar a uma intervenção. ----------------------------------------------------------------------------------- 

Esta ata foi colocada a votação, tendo sido aprovada por unanimidade. ------------------------------- 

  


