JUNTA DE FREGUESIA
UNIÃO DE FREGUESIAS DE DURRÃES E TREGOSA
Acta n.º 15/2018
Aos vinte e nove dias do mês de Novembro 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 catorze, de 25 de Outubro de 2018.——————
Ponto n.º2 - Apreciação dos documentos a enviar para o Presidente de Assembleia de
Freguesia, para análise em reunião ordinária desse órgão. ——————————————
Ponto n.º3 - Contratação de serviço de uma máquina para retirar as árvores da Rua
Vale do Neiva e da Rua das Agras, que se encontram a danificar os passeios.——————Ponto n.º4 - Aquisição de chocolates para a festa do menino, em Tregosa.————Ponto n.º5 - Adjudicação da pavimentação da Calçada da Azenha Nova, em Durrães.No ponto número um da ordem de trabalhos, foi lida e aprovada por unanimidade a
ata número catorze, que foi assinada por todos os elementos do executivo.———————No ponto número dois da ordem de trabalhos, foi analisada a informação financeira
(receitas e despesas) até ao mês de Novembro do ano de 2018, bem como a informação
financeira (receitas e despesas) prevista para o ano de 2019. Foi ainda analisado o Plano
Plurianual de Investimentos. 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.————————No ponto número três da ordem de trabalhos foi deliberado e aprovado por
unanimidade contratar o serviço de uma máquina para arrancar as árvores que se encontram
a danificar os passeios na Rua Vale do Neiva e na Rua das Agras.———————————
No quarto ponto da ordem de trabalhos, foi deliberado e aprovado por unanimidade
adquirir chocolates para a comissão de festas da Festa do Menino, em Tregosa, oferecer no
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final da celebração.—————————————————————————————No ponto número cinco da ordem de trabalhos, foi deliberado e aprovado por
unanimidade adjudicar a António Rosa e Sousa, Lda a pavimentação da Calçada da Azenha
Nova, em Durrães, pelo valor de 2,700,00€+IVA.—————————————————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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