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05-01-2021
Ao quinto dia do mês de janeiro de dois mil e vinte e um, reuniu o executivo da Junta de
Freguesia de Milheirós de Poiares, em sessão ordinária, na sede da Junta de Freguesia sita na
Praça de Miguel nº 19 pelas dezassete horas e tinta minutos sob a presidência do Presidente da
Junta e estando presentes todos os seus membros, com a seguinte ordem de trabalhos:---------1 – Apresentação e votação da ata da última reunião. ------------------------------------------------------2- Outros assuntos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------No ponto um da ordem de trabalhos, a ata foi aprovada por unanimidade. --------------------------Foi elaborada uma ata em minuta no dia quinze de dezembro de dois mil e vinte, em que foram
discutidos e aprovados o Orçamento e o Plano Plurianual de Investimentos, o Regulamento e
Tabela de Taxas e Licenças e os seus anexos, para o ano de dois mil e vinte e um, em que a
mesma foi aprovada por unanimidade. -------------------------------------------------------------------------No ponto dois da ordem de trabalhos, desde a última reunião, reunimos com Ricardo Martins
que nos informou que poderia estar interessado no aluguer do espaço panorama. ----------------Com o Dr. Sérgio Cirino e Orlando Loureiro, para analisar a situação do terreno na Urbanização
da Gândara/Mamoa em que estamos em litígio com o Sr. Elias Pereira. -------------------------------Com o Vereador António Topa e o Arquiteto João Soares para falarmos das obras que
pretendemos que sejam realizadas no próximo ano, em que ficou de fazer uma visita de trabalho
para se acertar pormenores. ---------------------------------------------------------------------------------------Com um técnico da Empresa de Certificação energética, que apresentou o projeto das obras.
Com o Engenheiro José Carlos Cardoso, para ele fazer um projeto para as obras de reabilitação
do edifício da Junta de Freguesia bem como de acompanhar tecnicamente as futuras obras da
Casa Mortuária. -------------------------------------------------------------------------------------------------------Com a Sr.ª Anny Alves, que nos informou que a parcela n.º 18 da Variante para Escariz, que não
é da Junta, como as Infraestruturas de Portugal nos aviam informado, mas sim dela. -------------Com o Engenheiro José Amaral, que nos apresentou o levantamento topográfico realizado na
Urbanização da Gândara aos lotes n.º 65, 66 e 67, bem como os seus custos. -----------------------Decidimos: aprovar o Plano Energético para o Edifício da Junta de Freguesia, que terá um custo
de cerca de 50.000,00€ (cinquenta mil euros). ----------------------------------------------------------------Publicamos editais para o aluguer da loja n.º 5 – R/C e o espaço do antigo Panorama e da loja
n.º 6 – 1º piso. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------Para o serviço de limpeza do Edifício da Junta, Centro Comercial e CCMP. ----------------------------Publicamos ainda edital para o Serviço de Limpeza, abertura e encerramento dos cemitérios e
dos W.C públicos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------Entregar os seguros á empresa Diaza – Consultores de Seguros, onde o pagamento dos mesmos
será realizado diretamente à empresa. -------------------------------------------------------------------------Que a aquisição de consumíveis será atribuída à empresa Dottnet. Clinic. ----------------------------Os serviços de telecomunicações, à MEO empresas. --------------------------------------------------------Estas adjudicações tiveram a análise de custos e qualidade oferecida. ---------------------------------Contratar por mais alguns meses o Sr. Leonel Gonçalves. --------------------------------------------------Contratar os serviços de consultoria jurídica ao Dr. Gonçalo Silva. --------------------------------------Contratar os Serviços de contabilidade à Dr.ª Sónia Ramos. -----------------------------------------------Levar à Assembleia de Freguesia, a proposta que recebemos para o aluguer do Espaço do
Panorama, para a mesma ser discutida. -------------------------------------------------------------------------

Solicitar aos partidos e movimentos políticos, elementos para a formação das mesas eleitorais
para a Eleição do Presidente da República de 24-01-2021. ------------------------------------------------Comprar Material Retificado, para colocar na Rua do Sargêdo. ------------------------------------------Aquisição de alguns bens alimentares, para completar os cabazes de Natal, para o concurso do
comércio local. --------------------------------------------------------------------------------------------------------Dado que não se realizaram as marchas populares 2020, devido à Pandemia do Covid-19, que
havíamos decidido no inicio do ano 2020, de apoiar a sua realização, com a verba de 750,00€
por cada uma das quatro zonas, e que apenas foram levantadas as verbas de três zonas, Gaiate
pela Sr.ª Hermínia Moreira, Pereiro pela Sr.ª Isabel Valente e Dentazes pela Sr.ª Maria Manuela
de Sousa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Por nada mais haver a tratar deu-se por encerrada a reunião pelas vinte horas. ---------------------
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