JUNTA DE FREGUESIA
UNIÃO DE FREGUESIAS DE DURRÃES E TREGOSA
Acta n.º 7/2018
Aos vinte e oito dias do mês de Março 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 – Adjudicação da obra de correção do muro da Rua do Rio, em Durrães.Ponto n.º2 – Venda da capela-jazigo n.º3 do setor 2, no cemitério de Durrães.———
Ponto n.º3 –Atribuição de um donativo à Fábrica da Igreja de Tregosa.—————Ponto n.º4 - Adjudicação do projeto de alargamento da Rua do Loreto, em Durrães.Ponto n.º5 - Discussão e votação da utilização da verba de 20.000,00€ obtida com a
venda da capela-jazigo n.º3 do cemitério de Durrães.————————————————
Ponto n.º6 - Discussão e votação da proposta de apoio financeiro às associações da
União de Freguesias.————————————————————————————
Ponto n.º7 - Discussão e votação da proposta de apoio financeiro à Associação
Tertúlia Barcelense.—————————————————————————————
Ponto n.º8 - Adjudicação da aplicação de herbicida na União de Freguesias.————
Ponto n.º9 - Atribuição de subsidio de apoio à natalidade.———————————
Ponto n.º10 - Compra de doces e bebidas para a recepção do compasso Pascal.——Ponto n.º11 - Adjudicação da obra do Caminho dos Sobreiros, em Durrães.————
Ponto n.º 12 - Discussão e votação dos documentos da prestação de contas, da conta
de gerência relativa ao ano de 2017 (dois mil e dezassete).—————————————
No ponto número um da ordem de trabalhos foi deliberada a adjudicação obra de
correção do muro da Rua do Rio, em Durrães, bem como a colocação de tubos de
escoamento de águas pluviais e correção da pavimentação, à empresa Panorama Pioneiro,
pelo valor de 2000,00€ (dois mil euros) mais IVA.—————————————————
No ponto número dois da ordem de trabalhos foi deliberada a venda da capela-jazigo
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n.º3 do setor 2, no cemitério de Durrães, a Luís Pinheiro, pelo valor de 20.000,00€ (vinte mil
euros).——————————————————————————————————No ponto número três da ordem de trabalhos foi deliberado e aprovado por
unanimidade atribuir um donativo de 100,00€ (cem euros) à Fábrica da Igreja de Tregosa, no
sentido de apoiar a uma representação pascal.——————————————————No quarto ponto da ordem de trabalhos, foi deliberado e aprovado por unanimidade
adjudicar o projeto de alargamento da Rua do Loreto, em Durrães, a VAO - Valdemar
Azevedo Oliveira, pelo valor de 1000,00€ (mil euros) mais IVA.———————————
No ponto número cinco da ordem de trabalhos foi deliberada e aprovada por
unanimidade a proposta de aplicar os 20.000,00€ obtidos com a venda da capela-jazigo n.º3
no alargamento da Rua de São Miguel, Rua do Fojo e Rua dos Castelos, em Durrães.———
No ponto número seis da ordem de trabalhos foi deliberada e aprovada por
unanimidade a proposta de continuar a apoiar financeiramente as Associações da União de
Freguesias.————————————————————————————————No ponto número sete da ordem de trabalhos foi aprovada por unanimidade a
proposta de atribuição de um apoio no valor de 300,00€ (trezentos euros), à Associação
Tertúlia Barcelense.—————————————————————————————
No ponto número oito da ordem de trabalhos foi deliberada a aplicação de herbicida
nas bermas da rede viária da União de Freguesias pela empresa Vereda Limpa.—————No ponto número nove da ordem de trabalhos foi aprovada por unanimidade a
atribuição de 300,00€ (trezentos euros) relativos a um apoio à natalidade, em Tregosa.——No ponto número dez da ordem de trabalhos foi deliberada a compra de doces e
bebidas para a receção do compasso Pascal nos edificamos da Junta de Freguesia em
Durrães e em Tregosa.————————————————————————————
No ponto número onze da ordem de trabalhos foi deliberada e aprovada por
unanimidade a adjudicação da obra de pavimentação do Caminho dos Sobreiros, em
Durrães, a António Rosa & Sousa, Lda, pelo valor de 4.487,80€+IVA.—————————
No ponto número doze da ordem de trabalhos, tendo em conta os documentos de
prestação de contas analisados, verifica-se que no ano económico de dois mil e dezassete, a
receita orçamental total do ano foi de 289.144,39€ (duzentos e oitenta e nove mil, cento e
quarenta e quatro euros e trinta e nove cêntimos), dos quais 159.432,89€ (cento e cinquenta
e nove mil, quatrocentos e trinta e dois euros e oitenta e nove cêntimos) se referem a receitas
correntes, e 81.388,70€ (oitenta e um mil, trezentos e oitenta e oito euros e setenta cêntimos)
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se referem a receitas de capital.————————————————————————Relativamente às receitas de operações de tesouraria, estas foram de 0,00€ (zero
euros e zero cêntimos).———————————————————————————Da gerência anterior, transitou um saldo de 48.322,80€ (quarenta e oito mil, trezentos
e vinte e dois euros e oitenta cêntimos).—————————————————————
No que respeita à despesa orçamental total, esta apresenta um valor de 224.903,39€
(duzentos e vinte e quatro mil, novecentos e três euros e trinta e nove cêntimos), sendo
100.612,20€ (cem mil, seiscentos e doze euros e vinte cêntimos) relativos à despesa
corrente, e 124.291,19€ (cento e vinte e quatro mil, duzentos e noventa e um euros e
dezanove cêntimos) relativos à despesa de capital.—————————————————
As despesas extra-orçamentais foram de 0,00€ (zero euros e zero cêntimos).———Transita para a gerência seguinte um saldo de 64.241,00€ (sessenta e quatro mil,
duzentos e quarenta e um euros e zero cêntimos).—————————————————Após analise dos documentos apresentados, foram os mesmos submetidos a votação,
tendo sido aprovados por unanimidade.—————————————————————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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