
 

JUNTA DE FREGUESIA 

UNIÃO DE FREGUESIAS DE DURRÃES E TREGOSA 

Acta n.º 8/2018 

Aos vinte e seis dias do mês de Abril 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 sete, de 28 de Março de 2018.———————— 

Ponto n.º2 – Adjudicação da obra da Rua de Tregosa, em Tregosa.——-—————- 

Ponto n.º3 –Pavimentação da Rua das Carvalhas, em Tregosa.————————— 

Ponto n.º4 - Alargamento da Rua de São Miguel, em Durrães.————————— 

Ponto n.º5 - Muro de suporte de terras na Rua dos Castelos, em Durrães.————— 

Ponto n.º6 - Apoio financeiro à Fábrica da Igreja de Durrães e à Fábrica da Igreja de 

Tregosa, para colocação de ar condicionado nas capelas mortuárias.—————————— 

Ponto n.º7 - Aquisição de um tapete para a escola primária de Durrães, para a sala 

onde funciona o Jardim de Infância.——————————————————————- 

Ponto n.º8 - Apoio financeiro à Associação de Pais e Encarregados de Educação do 

Agrupamento de Escolas de Fragoso.—————————————————————— 

Ponto n.º9 - Apoio financeiro para a Festa do Senhor, em Tregosa.———————- 

Ponto n.º10 - Delegação de assinatura.————————————————-——- 

Ponto n.º11 - Aquisição de flores para o dia da Mãe.————————————— 

Ponto n.º 12 - Aquisição de exemplares do novo livro de Domingos da Calçada, “A 

voz das sombras”.————————————————-————————————— 

Ponto n.º 13 - Colocação de sistema de rega automática na rotunda de Tregosa.——- 

Ponto n.º 14 - Adjudicação da construção do muro da Rua do Outeiro, em Durrães.— 

Ponto n.º 15 - Aquisição de novo software Modula C.————————————- 

Ponto n.º 16 - Controlo de ervas daninhas em Tregosa.———————————— 

No ponto número um da ordem de trabalhos, foi lida e aprovada por unanimidade a 
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ata número sete, que foi assinada por todos os elementos do executivo.———————— 

No ponto número dois da ordem de trabalhos foi deliberado adjudicar à empresa 

António Rosa & Sousa, Lda, a pavimentação do passeio da Rua de Tregosa, em Tregosa, 

pelo valor de 2,057,00€ (dois mil e cinquenta e sete euros) + IVA.——————————- 

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

unanimidade adjudicar a correcção do pavimento da Rua das Carvalhas, em Tregosa, a 

António Rosa & Sousa, Lda, pelo valor de 1149,50€ (mil, cento e quarenta e nove euros e 

cinquenta cêntimos) + IVA.—————————————————————————— 

No quarto ponto da ordem de trabalhos, foi deliberado e aprovado por unanimidade 

alargar e requalificar a zona envolvente à Capela de São Miguel, na Rua de São Miguel, em 

Durrães.—————————————————————————————————- 

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

unanimidade a proposta de construção de um muro de suporte de terras na Rua dos Castelos, 

em Durrães.———————————————————————————————— 

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

unanimidade o pedido de apoiar financeiramente a Fábrica da Igreja de Durrães e a Fábrica 

da Igreja de Tregosa, na compra de equipamentos de ar condicionado para colocar nas 

capelas mortuárias. Neste sentido, será atribuído a cada uma das Fábricas de Igreja um apoio 

financeiro de 5.166,00€ (cinco mil, cento e sessenta e seis euros), já com IVA incluído.—— 

No ponto número sete da ordem de trabalhos, na sequência de um ofício remetido 

pela educadora do Jardim de Infância da escola primária de Durrães, Maria Manuela 

Gonçalves Guedes Cracel, foi deliberado e aprovado por unanimidade adquirir um tapete 

para a sala do Jardim de Infância, de acordo com orçamento remetido pela mesma, no valor 

de 203,98€ (duzentos e três euros e noventa e oito cêntimos), à empresa Eurodidacta, 

material didáctico.———————————————————————————-—— 

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

atribuição de um apoio financeiro de 100,00€ (cem euros) à Associação de Pais e 

Encarregados de Educação do Agrupamento de Escolas de Fragoso, na sequência de um 

pedido de apoio financeiro por eles remetido.——————————————————— 

No ponto número nove da ordem de trabalhos foi deliberada aprovada por 

unanimidade a atribuição de um apoio financeiro de 250,00€ (duzentos e cinquenta euros) 

para a Festa do Senhor, em Tregosa.——————————————————————- 

No ponto número dez da ordem de trabalhos, na sequência da alteração do software 
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utilizado para registo de canídeos e gatídeos, foi deliberado e aprovado por unanimidade a 

delegação da assinatura dos recibos emitidos pelo software à tesoureira desta União de 

Freguesias.——————————————————————————-—————— 

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

unanimidade adquirir rosas para oferecer às mães, em Durrães e Tregosa, no dia da Mãe.—- 

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

unanimidade adquirir 100 (cem) exemplares da nova obra literária de Domingos da Calçada, 

“A voz das sombras”, pelo valor de 800,00€ (oitocentos euros).———————————- 

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

unanimidade a colocação de rega automática na rotunda de Tregosa.—————————- 

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

unanimidade a adjudicação da construção do muro da Rua de Outeiro, em Durrães, a 

Secundino Gonçalves Ferros, pelo valor de 4.940,00€ (quatro mil, novecentos e quarenta 

euros) + IVA.———————————————————————————————- 

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

unanimidade adquirir novo software informático (Módula C) para gestão diária da Junta de 

Freguesia e para a contabilidade, por forma a dar resposta a novas exigências legais.———- 

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

unanimidade proceder à limpeza de ervas daninhas na zona do Passal, em Tregosa, no 

espaço envolvente da igreja, zona envolvente à escola e envolvente da Senhora do Calvário.- 

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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