
Página 1 de 4 
 

 

 

JUNTA DE FREGUESIA 

UNIÃO DE FREGUESIAS DE DURRÃES E TREGOSA 

Acta n.º 3/2017 

 

Aos vinte quatro dias do mês de Novembro 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, 

com a seguinte Ordem de Trabalhos:------------------------------------------------------------------- 
Ponto n.º1 – Leitura da ata número dois, de 27 de Outubro de 2017.—————-------- 

Ponto n.º2 – Compra de postais para enviar às diversas entidades do Concelho.——— 

Ponto n.º3 – Compra de chocolates para oferecer às crianças de Durrães e Tregosa e 

aos idosos  do Centro Social de Durrães.————————————————————-- 

Ponto n.º4 – Compra de chocolates para às diversas entidades do Concelho. ———— 

Ponto n.º5 – Pedido de alimentos para a constituição de cabazes de Natal para as 

famílias carenciadas de Durrães e Tregosa.———————————————————— 

Ponto n.º6 – Compra de livros de emolumentos.----------------------------------------------- 

Ponto n.º7 - Donativo para a festa do menino, em Tregosa.---------------------------------- 

Ponto n.º8 - Substituição dos candeeiros do Salão Nobre de Tregosa.---------------------- 

Ponto n.º9 - Criação de uma abertura no gradeamento do Cemitério de Durrães.--------- 

Ponto n.º10 - Mudança de localização de árvores em Tregosa.------------------------------ 

Ponto n.º11 - Compra de carrinha ligeira de mercadorias para o serviço da Junta de 

Freguesia.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto n.º12 - Adjudicação da Iluminação de Natal da União de Freguesias.-------------- 

Ponto n.º13 - Pagamento do serviço de Coveiro.---------------------------------------------- 

Ponto n.º14 - Construção de abrigo de paragem de autocarros, na Rua de Tregosa, em 

Tregosa.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto n.º15 - Materiais entregues pelo executivo cessante.---------------------------------- 

Ponto n.º16 - Aquisição de recipientes de sabão líquido, suportes de papel e papel para 

as casas de banho.----------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto n.º17 - Apoio financeiro para aquisição de uma carrinha, em Tregosa.------------- 

Ponto n.º18 - Compra de botas de trabalho para oferecer aos cantoneiros no Natal.------ 
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Ponto n.º19 - Pagamento às águas de Barcelos.------------------------------------------------ 

Ponto n.º20 - Apreciação dos documentos a enviar para o Presidente de Assembleia de 

Freguesia, para a reunião ordenaria da mesma Assembleia.----------------------------------------- 

No ponto número um da ordem de trabalhos, foi lida e aprovada por unanimidade a ata 

n.º2, que foi assinada por todos os elementos do executivo.—————————————- 

No ponto número dois da ordem de trabalhos foi deliberada a compra  de postais para 

enviar no período de Natal às diversas entidades do Concelho de Barcelos.  Foi aprovada por 

unanimidade a compra de 30 postais à Associação Portuguesa Amigos de Raoul Follereau 

(APARF). ———————————————----------------------------------------------------- 

No ponto número três da ordem de trabalhos foi deliberada e aprovada por 

unanimidade a compra de chocolates para oferecer às crianças da União de Freguesias e aos 

idosos dos Centro Social de Durrães.—————————————————————— 

No ponto número quatro da ordem de trabalhos foi proposta a compra de chocolates 

para oferecer instituições locais. Esta proposta foi aprovada por unanimidade.—————— 

No ponto número cinco da ordem de trabalhos, foi deliberado e aprovado por 

unanimidade o pedido de alimentos para a constituição de cabazes para entregar no Natal às 

famílias carênciadas da União de Freguesias. Este pedido será realizado, nos dias oito, nove 

e dez de Dezembro de 2017.----------------------------------------------------------------------------- 

No ponto número seis da ordem de trabalhos foi proposta e aprovada por unanimidade 

a compra de livros de emolumentos para a Junta de Freguesia do número 1501 ao número 

2500. ——-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

No ponto número sete da ordem de trabalhos foi deliberado e aprovado por 

unanimidade contribuir com um donativo de 150,00 euros para a festa do Menino, em 

Tregosa, tendo sido este donativo solicitado pela Fábrica da Igreja Paroquial de Santa Maria 

de Tregosa.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

No ponto número oito da ordem de trabalhos, foi deliberada e aprovada por 

unanimidade a troca dos atuais candeeiros do Salão Nobre de Tregosa por iluminação de 

LED’s.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

No ponto número nove da ordem de trabalhos foi deliberada a criação de uma abertura  

no gradeamento do cemitério de Durrães para permitir retirar o excesso de terra das 

sepulturas. Esta proposta foi aprovada por unanimidade.-------------------------------------------- 

No ponto número dez da ordem de trabalhos foi deliberada e aprovada por 

unanimidade a proposta de transplantar três árvores da Rua da Igreja, em Tregosa, e três 

árvores da Rua Vale do Neiva, também em Tregosa, para outro local. Esta medida torna-se 

indispensável, uma vez que neste momento estas árvores se encontram a danificar os 
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passeios, sendo, por este motivo, indispensável uma intervenção no sentido de prevenir 

danos maiores.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

No ponto número onze da ordem de trabalhos foi deliberada aquisição de uma carrinha 

ligeira de mercadorias para o serviço da Junta de Freguesia da União de Freguesias. Esta 

proposta foi aprovada por unanimidade.--------------------------------------------------------------- 

No ponto número doze da ordem de trabalhos foi confirmada a adjudicação da 

iluminação de Natal da União de Freguesias à empresa IlimiGomes, pelo valor de 1300,00 

(mil e trezentos) euros, já com IVA.-------------------------------------------------------------------- 

No ponto número treze da ordem de trabalhos foi confirmado o pagamento de 170,00 

(cento e setenta) euros ao coveiro pelo serviço prestado no dia ?? de Novembro, no 

cemitério de Durrães.------------------------------------------------------------------------------------- 

No ponto número catorze da ordem de trabalhos foi aprovada por unanimidade a 

proposta de construir um abrigo para paragem de autocarros na Rua de Tregosa, em Tregosa, 

junto à rotunda.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

No ponto número quinze da ordem de trabalhos foi confirmada a entrega de um 

conjunto de materiais por elementos do executivo cessante. A tesoureira do executivo 

cessante entregou ao Presidente de Assembleia cessante, que por sua vez entregou ao atual 

Presidente de Assembleia, o qual fez chegar ao Presidente de Junta, no dia 12 de Novembro, 

um disco externo que esteve em sua posse durante o mandato de 2013 a 2016. Também foi 

entregue no mesmo dia um conjunto de chaves. No dia 24 de Novembro, o Presidente de 

Assembleia cessante entregou ao atual Presidente de Assembleia, o carimbo da Assembleia 

de Freguesia, que se encontrava em sua posse.-------------------------------------------------------- 

No ponto número dezasseis da ordem de trabalhos foi deliberada e aprovada por 

unanimidade a compra de suportes de papel para limpar as mãos, recargas de papel e 

recipientes para sabão líquido para as casas de banho dos edifícios da Junta de Freguesia em 

Durrães e Tregosa.---------------------------------------------------------------------------------------- 

No ponto número dezassete da ordem de trabalhos foi deliberada a atribuição de um 

apoio financeiro para a compra de uma carrinha em Tregosa. Devido aos encargos 

financeiros que a Junta de Freguesia apresenta de momento, este apoio não foi aprovado.---- 

No ponto número dezoito da ordem de trabalhos, foi deliberada e aprovada por 

unanimidade a compra de botas de trabalho para oferecer aos cantoneiros aos serviço desta 

União de Freguesias.-------------------------------------------------------------------------------------- 

No ponto número dezanove da ordem de trabalhos foi aprovada a realização de um 

pagamento às águas de Barcelos no valor de 1448,43 (mil quatrocentos e quarenta e oito 

euros e quarenta e três cêntimos), provenientes de uma ligação ilícita para fins de rega, no 
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jardim público entre a Rua de Vilar e a Rua de Sertão. Segundo as Águas de Barcelos, esta 

ligação remonta pelo menos a Agosto de 2013, e não existia por nenhuma das partes (Águas 

de Barcelos e Junta de Freguesia da União de Freguesias de Durrães e Tregosa) nenhum 

conhecimento desta ligação. No entanto, foi dado um prazo até dia 27 de Novembro do 

corrente ano para efetuar o pagamento.--------------------------------------------------------------- 

No ponto número vinte da ordem de trabalhos foi analisada toda a informação 

financeira (receitas e despesas) do ano de 2017, bem como a informação financeira (receitas 

e despesas) prevista para o ano de 2018. Foi ainda analisado o Plano Plurianual de 

Investimentos (2017 a 2021).  Todos os documentos foram aprovados por unanimidade. Foi 

ainda realizado o documento de “Informação Escrita do Presidente”, que foi também 

aprovado por unanimidade. Toda esta informação foi preparada para enviar ao Presidente de 

Assembleia de Freguesia para a próxima reunião ordinária desse órgão.-------------------------- 

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, da qual se lavrou a 

presente ata 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) 

 


