JUNTA DE FREGUESIA
UNIÃO DE FREGUESIAS DE DURRÃES E TREGOSA
Acta n.º 10/2018

Aos vinte e oito dias do mês de Junho 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 nove, de 24 de Maio de 2018.————————
Ponto n.º2 – Muro da Rua de São Miguel.——————————————-———
Ponto n.º3 – Adjudicação do muro entre a Rua de Outeiro e a Rua dos Carvalhinhos,
em Durrães.————————————————————————————————
Ponto n.º4 - Aplicação de herbicida na União de Freguesias.———-——————Ponto n.º5 - Construção de instalações sanitárias junto à Capela de São Miguel.——
Ponto n.º6 - Atribuição de donativo à associação Futebol Clube Lírio do Neiva para
aquisição de carrinha.——————————————————————————-——
Ponto n.º7 - Requalificação da Rua das Pedrosas, em Tregosa.———-——————
Ponto n.º8 - Embelezamento da rotunda de Tregosa.—————————————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 da requalificação e
melhoramento de condições das ruas das zonas de São Miguel e dos Castelos, em Durrães,
foi dado início à construção do muro de suporte de terras da Rua de São Miguel, com vista
ao alargamento deste recinto.—————————-————————————————
No ponto número três da ordem de trabalhos foi deliberado e aprovado por
unanimidade adjudicar a Secundino Gonçalves Ferros a construção do muro entre a Rua dos
Carvalhinhas e a Rua de Outeiro, em Durrães, pelo valor de 2965,00€+IVA (dois mil,
novecentos e sessenta e cinco euros, mais IVA).——————————————————
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No quarto ponto da ordem de trabalhos, foi deliberada e aprovada por unanimidade
colocação de herbicida nas ruas e caminhos da União de Freguesias, com vista ao controlo
de infestastes.———————————————————————————————No ponto número cinco da ordem de trabalhos foi deliberada e aprovada por
unanimidade a proposta de construção de sanitários no largo da capela de São Miguel, de
forma a melhorar as condições de todos aqueles que se deslocam a este espaço por altura das
festividades que ali decorrem.-————————————————————————No ponto número seis da ordem de trabalhos foi deliberado e aprovado por
unanimidade atribuir um donativo de 500,00€ ao Futebol Clube Lírio do Neiva para
aquisição de uma carrinha de transporte.———-—————————————————No ponto número sete da ordem de trabalhos foi deliberada e aprovada por
unanimidade a proposta de requalificação da Rua das Pedrosas.———————————No ponto número oito da ordem de trabalhos foi deliberado e aprovado por
unanimidade proceder ao embelezamento da rotunda de Tregosa, através da colocação de
flores na mesma.——————————————————————————————
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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