JUNTA DE FREGUESIA
UNIÃO DE FREGUESIAS DE DURRÃES E TREGOSA
Acta n.º 5/2018
Aos vinte e seis dias do mês de Janeiro 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 – Obras concluídas na União de Freguesias de Durrães e Tregosa.———Ponto n.º2 – Adjudicação da poda das árvores da União de Freguesias de Durrães e
Tregosa.—————————————————————————————————Ponto n.º3 – Obras na Rua do Olival, em Tregosa.——————————————
Ponto n.º4 - Muro de suporte de terras na Rua de Tregosa, em Tregosa.————
Ponto n.º5 - Aquisição de sinalética com nome da Freguesia e Geminação com
Vaulx-Milieu.———————————————————————————————Ponto n.º6 - Adjudicação da obra do muro do Caminho dos Sobreiros——————No ponto número um da ordem de trabalhos foi dada a informação da conclusão das
obras na Rua de Gondiche, em Tregosa, bem como do muro de suporte de terras na Rua de
Tregosa, em Tregosa.————————————————————————————No ponto número dois da ordem de trabalhos foi deliberada a adjudicação da poda
das árvores da União de Freguesias de Durrães e Tregosa à empresa Verde Minho Jardinagem, por um valor anual de 600,00€ + IVA.————————————————No ponto número três da ordem de trabalhos foi deliberado e aprovado por
unanimidade adjudicar a obra da Rua do Olival, em Tregosa, a António Rosa & Sousa, Lda,
pelo valor de 2012,00€+IVA.—————————————————————————
No quarto ponto da ordem de trabalhos, foi deliberado e aprovado por unanimidade
adjudicar a obra de construção do muro de suporte de terras na Rua de Tregosa a Secundino
Gonçalves Ferros, pelo valor de 2850,00€+IVA.—————————————————No ponto número cinco da ordem de trabalhos foi deliberada e aprovada por
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unanimidade a aquisição de novas placas com indicação do nome da freguesia e da
geminação com Vaulx-Milieu, para colocar em todas as entradas da União de Freguesias de
Durrães e Tregosa.—————————————————————————————No sexto ponto da ordem de trabalhos foi deliberado e aprovado por unanimidade
adjudicar a obra de construção do muro do Caminho do Sobreiro, em Durrães, a Secundino
Gonçalves Ferros pelo valor de 2600,00€+IVA.——————————————————
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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