JUNTA DE FREGUESIA
UNIÃO DE FREGUESIAS DE DURRÃES E TREGOSA
Acta n.º 11/2018

Aos vinte e seis dias do mês de Julho 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 dez, de 28 de Junho de 2018.————————
Ponto n.º2 – Adjudicação de muro na Rua dos Castelos.———————————Ponto n.º3 – Aquisição de motor de captação de água.————————————Ponto n.º4 - Assinatura do Protocolo 200% com a Câmara Municipal de Barcelos.—
Ponto n.º5 - Clarificação do serviço de transporte de utentes para a USF Sra. da
Lapa.——————————————————————————————————Ponto n.º6 - Mapas informativos de Durrães e Tregosa.————————————
Ponto n.º7 - Colocação de Tout Venant na Rua de São Miguel, em Durrães.————
Ponto n.º8 - Pedido de camião à Câmara Municipal de Barcelos.————————Ponto n.º9 - Aquisição de suportes de escrita para as cadeiras utilizadas nas reuniões
de assembleia.———————————————————————————————
Ponto n.º10 - Colocação de caixa de derivação de águas na Rua dos Sobreiros, em
Tregosa.—————————————————————————————————Ponto n.º11 - Passagem de tubo de águas provenientes do monte, na Rua dos
Sobreiros, em Tregosa.———————————————————————————Ponto n.º12 - Colocação de aterro na Rua de São Miguel, em Durrães.——————
Ponto n.º13 - Aquisição de espelhos e sinais de STOP.————————————Ponto n.º14 - Inscrição da Junta de Freguesia como sócia da Associação “Combóios
XXI”.——————————————————————————————————Ponto n.º15 - Apoio logístico aos consortes/regantes das água da nascente de Chaves.
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Ponto n.º16 - Concessões nos cemitérios.—————————————————No ponto número um da ordem de trabalhos, foi lida e aprovada por unanimidade a
ata número dez, que foi assinada por todos os elementos do executivo.—————————
No ponto número dois da ordem de trabalhos, foi adjudicada a Secundino Gonçalves
Ferros a construção de muro de suporte de terras na Rua dos Castelos, em Durrães, pelo
valor de 4.960,00€+IVA (quatro mil, novecentos e sessenta euros, mais IVA).——————
No ponto número três da ordem de trabalhos foi deliberado e aprovado por
unanimidade adquirir um motor de captação de água, para facilitar a captação da mesma
para a rega dos jardins e canteiros da União de Freguesias.—————————————No quarto ponto da ordem de trabalhos, foi deliberada e aprovada por unanimidade a
competência do Presidente da Junta da União de Freguesias, para assinar o Protocolo de
200% com a Câmara Municipal de Barcelos.———————————————————
No ponto número cinco da ordem de trabalhos, relativamente ao serviço de
transporte de utentes aprovado na ata n.º2/2017, de 20 de Outubro, foi clarificado que este é
assegurado pelo Centro Social de Durrães, pelo valor anual de 2000,00€, sendo o serviço de
motorista assegurado pelo valor mensal de 100,00€+IVA.-—————————————No ponto número seis da ordem de trabalhos foi deliberado e aprovado por
unanimidade fazer mapas com roteiros informativos de Durrães e Tregosa, uma vez que a
procura deste tipo de informação por parte de turistas tem sido frequente.———-————No ponto número sete da ordem de trabalhos foi deliberada e aprovada por
unanimidade a aquisição de “Tout Venant” para colocar na Rua de São Miguel, na zona de
alargamento da mesma.————————————————-———————————No ponto número oito da ordem de trabalhos foi deliberado e aprovado por
unanimidade solicitar à Câmara Municipal de Barcelos o serviço de um camião para a
realização de diversos trabalhos na União de Freguesias.——————————————No ponto número nove da ordem de trabalhos foi aprovada por unanimidade a
compra de seis suportes de escrita para aplicar nas cadeiras utilizadas por parte dos membros
da Assembleia de Freguesias durante as reuniões.—————————————————No ponto número dez da ordem de trabalhos foi aprovado por unanimidade autorizar
a família Salvador, da Rua de Casais, a colocar uma caixa de derivação de águas na Rua dos
Sobreiros, em Tregosa.———————————————————————————No ponto número onze da ordem de trabalhos, foi deliberado e aprovado por
unanimidade autorizar Lurdes Passos a passar de tubo de águas provenientes do monte pela
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Rua dos Sobreiros, em Tregosa.————————————————————————No ponto número doze da ordem de trabalhos, foi deliberado e aprovado por
unanimidade adquirir um motor de captação de água, de forma a facilitar os trabalhos de
rega dos espaços públicos da União de Freguesias.————————————————No ponto número treze da ordem de trabalhos, foi deliberada e aprovada por
unanimidade a aquisição de dois espelhos e um sinal de STOP para colocar em Tregosa.—No ponto número catorze da ordem de trabalhos, foi deliberada e aprovada por
unanimidade a inscrição da Junta de Freguesia como associada da “Combóios XXI”, devido
às vantagens que esta pode trazer no âmbito do apoio e aconselhamento referentes às
situações que surjam referentes Linha do Minho, no troço que passa pela União de
Freguesias.————————————————————————————————No ponto número quinze da ordem de trabalhos foi deliberada a proposta de apoiar
logísticamente os regantes/consortes das águas da nascente de Chaves. Antes de iniciar a
discussão deste ponto, o Presidente da Junta pediu escusa na análise e votação, visto ser
parte interessada. Assim, este ponto, trazido a esta reunião a pedido dos cidadãos desta
União de Freguesias que são consortes da água referida, foi apenas deliberado pelo
secretário e tesoureira. Após analisado, o apoio logístico aos regantes foi aprovado.———No ponto número dezasseis da ordem de trabalhos foi deliberado e aprovado por
unanimidade que, no que se refere a receitas obtidas com os cemitérios, os valores
arrecadados serão para ser utilizados na freguesia extinta em que a receita é obtida, isto é,
receitas obtidas através do cemitério de Tregosa, serão aplicadas em obras e benfeitorias na
extinta freguesia de Tregosa, da mesma forma que receitas obtidas no cemitério de Durrães,
serão aplicadas em obras e benfeitorias na freguesia de Durrães.———————————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.---------------------------------------------------------------------------------------------------
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O Presidente,
___________________________________
(José Neiva Dias)
O Secretário,
____________________________________
(Joaquim da Conceição Gonçalves Ferros)
A Tesoureira,
__________________________________
(Andreia Raquel Faria de Castro)
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