JUNTA DE FREGUESIA
UNIÃO DE FREGUESIAS DE DURRÃES E TREGOSA
Acta n.º 6/2018
Aos vinte e dois dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e dezoito, 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 – Discussão e votação da pavimentação do Caminho do Sobreiro, em
Durrães.—————————————————————————————————
Ponto n.º2 – Discussão e votação da correção de um muro na Rua do Rio, em
Durrães.—————————————————————————————————
Ponto n.º3 –Adjudicação da obra do muro das Carvalhas, em Tregosa.—————Ponto n.º4 - Adjudicação da obra da Rua do Ribeiro, em Durrães.————————
Ponto n.º5 - Discussão e votação da proposta de oferta de cravos aos pais, no dia do
pai.———————————————————————————————————
Ponto n.º6 - Discussão e votação da proposta de abertura da sede da Junta de
Freguesia, em Durrães e Tregosa, ao compasso Pascal, no dia de Páscoa————————
Ponto n.º7 - Discussão e votação da proposta de abertura de uma conta num posto de
combustível.————————————————————————————————
No ponto número um da ordem de trabalhos foi deliberada a proposta para
pavimentação do Caminho do Sobreiro, em Durrães. Esta proposta surge uma vez que, com
o alargamento da estrada, torna-se necessária uma intervenção no sentido de corrigir o
pavimento da rua. A proposta foi aprovada por unanimidade—————————————
No ponto número dois da ordem de trabalhos foi deliberada a correção de um muro
na Rua do Rio, uma vez que, após intervenção da Câmara Municipal num muro de suporte
de terras que se encontrava em situação de desmoronamento, que levou a um alargamento da
estrada nesse local, o muro do terreno adjacente ficou desenquadrado da via. Uma vez que
o proprietário do terreno cede parte da sua parcela para correcção desta situação, e tendo em
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conta a significativa melhoria que esta correção acrescenta à circulação rodoviária, foi esta
proposta deliberada em reunião de junta, tendo sido aprovada por unanimidade.—————No ponto número três da ordem de trabalhos foi deliberado e aprovado por
unanimidade adjudicar a obra do Muro das Carvalhas, em Tregosa, a Secundino Gonçalves
Ferros, pelo valor de 4450,00€+IVA.——————————————————————No quarto ponto da ordem de trabalhos, foi deliberado e aprovado por unanimidade
adjudicar a obra de construção da Rua do Ribeiro, em Durrães, a António Rosa & Sousa,
Lda, pelo valor de 8017,00€+IVA.———————————————————————No ponto número cinco da ordem de trabalhos foi deliberada e aprovada por
unanimidade a proposta de oferta de cravos aos pais, no dia do pai, em Durrães e Tregosa.—
No sexto ponto da ordem de trabalhos foi deliberado e aprovado por unanimidade a
proposta de receber nos edifícios da Junta de Freguesia, em Durrães e em Tregosa, o
compasso Pascal.——————————————————————————————
No ponto número sete da ordem de trabalhos foi deliberada e aprovada por
unanimidade a proposta de abertura de uma conta num posto de combustível, de forma a que
os pagamentos relativos aos gastos com combustível, aditivos, e outros produtos adquiridos,
sejam efectuados mensalmente.————————————————————————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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