JUNTA DE FREGUESIA
UNIÃO DE FREGUESIAS DE DURRÃES E TREGOSA
Acta n.º 9/2018
Aos vinte e quatro dias do mês de Maio 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 – Leitura da ata número oito, de 26 de Abril de 2018.————————
Ponto n.º2 – Assuntos relacionados com o Dia da Freguesia, a 17 de Junho.——-—
Ponto n.º3 – Quotas e participação da Junta de Freguesia como sócia da ANAFRE.—
Ponto n.º4 - Transladação de ossadas para o cemitério de Tregosa.———————Ponto n.º5 - Adjudicação da Rua do Giestal, em Tregosa.——————-—————
Ponto n.º6 - Muro de suporte de terras na Rua dos Carvalhinhos, em Durrães.———
Ponto n.º7 - Pavimentação da Travessa do Refujão, em Tregosa.————————
Ponto n.º8 - Apoio financeiro às Associações da União de Freguesias.——————
Ponto n.º9 - Viagens do passeio a Fátima para maiores de 65 anos..———————Ponto n.º10 - Aquisição de três bilhetes de avião para deslocação de três membros da
Comissão de Geminação a Vaulx-Millieu, para as comemorações oficiais do dia Nacional de
França.————————————————-——————-———————————
Ponto n.º11 - Delegação de funções.——————————————————
Ponto n.º12 - Atribuição de salário a meio tempo ao Presidente da Junta de
Freguesia.————-———————————————-—————————————
No ponto número um da ordem de trabalhos, foi lida e aprovada por unanimidade a
ata número oito, que foi assinada por todos os elementos do executivo.————————
No ponto número dois da ordem de trabalhos, no âmbito das celebrações do dia da
freguesia, foram considerados os seguintes assuntos:————————————————
a) Foi deliberado e aprovado por unanimidade homenagear neste dia o Prof. Doutor
Luis Gonzaga de Abreu Novais.———————————————————————
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b) Foi deliberado e aprovado por unanimidade adquirir uma salva de prata e um
pergaminho para oferecer ao homenageado no dia da freguesia.——————————c) Foi deliberado e aprovado por unanimidade oferecer as refeições a todos os
participantes e intervenientes no dia da freguesia.————————————————
d) Foi deliberado e aprovado por unanimidade atribuir um donativo de 250,00€ ao
Centro Social de Durrães para ajudar a custear o aluguer das roupas utilizadas para as
marchas populares, uma das atividades a decorrer no dia da freguesia.———————
e) Foi deliberado e aprovado por unanimidade atribuir um donativo à associação
Futebol Clube Lírio do Neiva, no valor de 1.000,00€, pelo serviço prestado no dia da
freguesia, relativamente à aquisição (arroz, feijão, cebolas, azeite, couves, batatas, pão,
águas, pratos, copos, talheres, entre outros, confecção dos alimentos e respetiva
distribuição e acompanhamento ao longo de toda a tarde.—————————————
f) Foi deliberado e aprovado por unanimidade contratar os “Zés P’reiras Nacionais
de Fragoso” para actuarem durante o dia da Freguesia, pelo valor de 175,00€.————No ponto número três da ordem de trabalhos foi deliberado e aprovado por
unanimidade contactar a ANAFRE no sentido de deixar a participação desta Junta de
Freguesia como sócio deste organismo. Esta decisão prende-se com o facto de o recurso aos
serviços por eles prestado se ter verificado nulo nos últimos anos, e o valor da quota se
apresentar significativamente elevado, não se justificando, portanto, esta despesa no âmbito
da actividade desta Junta de Freguesia.—————————————————————No quarto ponto da ordem de trabalhos, foi deliberada e aprovada por unanimidade a
transladação das ossadas de António de Sá Miranda, do cemitério de Barroselas para o
cemitério de Tregosa, de acordo com o regulamento de taxas.————————————No ponto número cinco da ordem de trabalhos foi deliberada e aprovada por
unanimidade a adjudicação da obra da Rua do Giestal, em Tregosa, a António Rosa &
Sousa, Lda, pelo valor de 4.437,50€+IVA (quatro mil, quatrocentos e trinta e sete euros e
cinquenta cêntimos, mais IVA).————————————————————————No ponto número seis da ordem de trabalhos foi deliberado e aprovado por
unanimidade solicitar orçamentos para a construção de um muro de suporte de terras na Rua
dos Carvalhinhos, em Durrães.————————————————————————
No ponto número sete da ordem de trabalhos, foi deliberado e aprovado por
unanimidade adjudicar a obra da Travessa do Refujão a António Rosa & Sousa, Lda, pelo
valor de 2.475,00€+IVA (dois mil, quatrocentos e setenta e cinco euros).————————
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No ponto número oito da ordem de trabalhos foi deliberada e aprovada por
unanimidade a atribuição dos seguintes apoios financeiros às associações da União de
Freguesias de Durrães e Tregosa:———————————————————————a) Escola Sénior: 1.000,00€.—————-—————————————————
b) Associação Futebol Clube Lírio do Neiva: 1.500,00€———————————c) Casa do Povo de Durrães: 1.000,00€——————————————————
d) Comissão de Festas de São Lourenço de Durrães: 600,00€—————————e) Guias de Durrães: 250,00€——————————————————————
f) Associação Desportiva e Cultural de Tregosa: 1.000,00€——————————g) A Mó: 1.000,00€——————————————————————————
h) Grupo Folclórico de Tregosa: 1.500,00€————————————————i) Arredas Folk Fest: 2.500,00€—————————————————————
j) Comissão de Festas da Senhora do Calvário: 600,00€———————————No ponto número nove da ordem de trabalhos foi deliberado e aprovado por
unanimidade, custear as viagens do passeio a Fátima às pessoas comais de 65 anos,
mediante apresentação do comprovativo de identidade.———————————————
No ponto número dez da ordem de trabalhos, foi deliberada e aprovada por
unanimidade a aquisição de três bilhetes de avião para a deslocação de três elementos da
Comissão de Geminação a Vaulx-Milieu, no âmbito das comemorações oficiais do Dia
Nacional de França. Esta deslocação surge na sequência de convite efetuado pela Comissão
de Geminação de Vaulx-Milieu.————————————————————————No ponto número onze da ordem de trabalhos, foi deliberado e aprovado por
unanimidade delegar delegar as funções do Presidente da Junta de Freguesia na Tesoureira,
Andreia Raquel Faria de Castro, no período de 8 de Junho de 2018 a 16 de Junho de 2018,
por motivos de ausência do Presidente da Junta de Freguesia.————————————No ponto número doze da ordem de trabalhos foi considerada a proposta do
Presidente da Junta de Freguesia para o recebimento de salário a meio tempo. Após
analisada esta proposta e verificado o cumprimento dos requisitos necessários para o
mesmo, e de acordo com a Lei nº7-A/2016, de 30/03 (Orçamento de Estado), a proposta foi
aprovada por unanimidade, sendo que será depois encaminhada para o Presidente de
Assembleia de Freguesia para que, em reunião de Assembleia de Freguesia, de acordo com o
disposto pela Lei, as condições de atribuição deste salário sejam verificadas.——————Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, da qual se lavrou a
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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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