JUNTA DE FREGUESIA
UNIÃO DE FREGUESIAS DE DURRÃES E TREGOSA
Acta n.º 4/2017
Aos vinte e oito dias do mês de Dezembro do ano de dois mil e dezassete, pelas
dezassete horas, no edifício da União de Freguesias de Durrães e Tregosa, sito na Rua Nova,
n.º22, em Durrães, reuniu-se a Junta de Freguesia desta União. A reunião foi presidida por
José Neiva Dias, Presidente da Junta de Freguesia, e contou com a presença do Secretário,
Joaquim da Conceição Gonçalves Ferros e da Tesoureira, Andreia Raquel Faria de Castro.
Após leitura do expediente, seguiu a reunião com a seguinte Ordem de Trabalhos:------------Ponto n.º1 – Alargamento da Rua do Sobreiro, em Durrães-------------------------------Ponto n.º2 – Adjudicação da obra da Rua de Gondiche, em Tregosa.--------------------Ponto n.º3 – Sinalética furtada.----------------------------------------------------------------Ponto n.º4 – Pagamento de almoços aos funcionários da Câmara Municipal de
Barcelos.---------------------------------------------------------------------------------------------------Ponto n.º5 – Reunião de Assembleia de Freguesia extraordinária para discussão e
aprovação da geminação com a Vila Francesa de Vaulx Milieu.----------------------------------No ponto número um da ordem de trabalhos foi deliberado e aprovado por
unanimidade a realização de obras de alargamento e construção de muro de suporte de terras
na Rua do Sobreiro, em Durrães. Foi deliberado solicitar orçamentos para a realização desta
obra, que vem no sentido de melhorar a circulação dos camiões e tratores que vêm do espaço
florestal e que, devido às manobras que realizam neste momento, acabam por danificar as
estradas e partir as grelhas das caixas de escoamento de águas.-----------------------------------No ponto número dois da ordem de trabalhos foi deliberada a adjudicação da obra da
Rua de Gondiche à empresa “António Rosa & Sousa, Lda”, pelo valor de 10.824,00€ + IVA.
Foram ainda apresentados mais dois orçamentos para esta obra, a saber, pela empresa
“Manuel do Carmo & Cruz, Lda”, um valor de 11.506,00€ (valor já com IVA), e pela
empresa “BBB – Boaventura e Boaventura”, um valor de 13.616,79€ + IVA.------------------No terceiro ponto da ordem de trabalhos, o Presidente da Junta de Freguesia
informou que foram furtados um sinal de limite de velocidade (40km/h) na Rua de Tregosa,
em Tregosa, e o sinal de identificação da Rua de Gondiche, em Tregosa. Por este motivo, foi
deliberada a compra de novos sinais para substituição dos sinais aqui identificados.----------No quarto ponto da ordem de trabalhos, foi deliberado e aprovado por unanimidade
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pagar os almoços aos funcionários da Câmara Municipal de Barcelos que se deslocaram à
União de Freguesias de Durrães e Tregosa para realização de trabalhos diversos com a
máquina retroescavadora e o camião. -----------------------------------------------------------------No ponto número cinco da ordem de trabalhos foi deliberado e aprovado por
unanimidade solicitar ao Presidente da Assembleia de Freguesia uma reunião extraordinária
para discussão e aprovação da geminação da União de Freguesias de Durrães e Tregosa com
a vila francesa de Vaulx Milieu, com base nas inúmeras vantagens que esta colaboração
pode trazer para a população desta União de Freguesias. Neste sentido, será elaborada a
proposta a submeter à Assembleia de Freguesia.-----------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, da qual se lavrou a
presente acta que após lida e aprovada, vai ser assinada pelos membros da Junta de
Freguesia.---------------------------------------------------------------------------------------------------

O Presidente,
___________________________________
(José Neiva Dias)
O Secretário,
____________________________________
(Joaquim da Conceição Gonçalves Ferros)
A Tesoureira,
__________________________________
(Andreia Raquel Faria de Castro)
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