
Freguesia de Milheirós de Poiares

Reunião Ordinária de 06 de abril de 2021

Ao sexto dia do mês de abril 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

No ponto dois da ordem de trabalhos, decidimos pedir orçamentos para a
caixilharia em PVC e vidros para o Edifício da Junta de Freguesia. Foi decidido
também colocar um armário para eletricidade e recolocação do quadro e as
ligações no mesmo, do cemitério novo. Foi também decidido, adquirir cem
livros à Associação Abraçar Milheirós de Poiares, intitulado “Páginas da História
de Milheirós de Poiares”.
 Recebemos o parecer favorável do Paço Episcopal da Diocese do Porto, para a
construção da Casa Mortuária, vamos fazer um contrato Comodato com a
Fábrica da Igreja Paroquial de S. Miguel de Milheirós de Poiares.
Reunimos com o Vereador António Topa, com o Arquiteto Pedro, onde falamos
sobre a 2ª Revisão do PDM e das alterações que vão ser realizadas. Fomos
informados que a Unidade de Saúde Familiar vai ter um novo projeto de
construção.
Reunimos ainda com o Eng.º Figueiredo e o Eng.º Pedro Caetano, das
Infraestruturas de Portugal para verificarmos os locais de passagem das águas
da Mina de Pigeiros e da Mina da Mâmoa, onde está a ser construída a Variante
para Escariz, para que as mesmas fiquem salvaguardadas.

Por nada mais haver a tratar deu-se por encerrada a reunião pelas Vinte horas.
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