
 

JUNTA DE FREGUESIA 

UNIÃO DE FREGUESIAS DE DURRÃES E TREGOSA 

Acta n.º 18/2018 

Aos trinta e um dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e dezanove, 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. A 

reunião seguiu com a seguinte Ordem de Trabalhos:————————————————- 

Ponto n.º1 - Informações e leitura do expediente.——————————————- 

Ponto n.º2 - Leitura da ata número dezasseis, de 13 de Dezembro de 2018 e da ata 

número dezassete, de 10 de Janeiro de 2019. ——————————————————— 

Ponto n.º3 - Atribuição de donativo à Associação DC de Taiki-Budô.——————- 

Ponto n.º4 - Construção de cobertura na porta de acesso à cave do edifício da Sede da 

Junta de Freguesia, em Tregosa.————————————————————————- 

Ponto n.º5 - Rectificação de guias, paralelo e mecan no ângulo entre a Rua das Agras 

e a Rua Vale do Neiva, em Tregosa.——————————————————————- 

Ponto n.º6 - Adjudicação da correcção do rego de escoamento de águas pluviais na 

Rua do Rio, em Durrães.——————————————————————————— 

Ponto n.º7 - Aquisição de tubos de cimento para a Rua da Lage, em Tregosa e a Rua 

de Novais, em Durrães.———————————————————————————- 

No ponto número um da ordem de trabalhos, o presidente procedeu à leitura do 

expediente recepcionado desde a última reunião.—————————————————- 

No ponto número dois da ordem de trabalhos, foram lidas e submetidas a votação as 

atas número dezasseis e dezassete, que foram aprovadas por unanimidade. -——————- 

No ponto número três da ordem de trabalhos, foi deliberado por unanimidade atribuir 

à Associação DC de Taiki-Budô um donativo de 150€, de forma a apoiar a atleta  e campeã 

desta União de Freguesias, Mariana Figueiras Marques Barreto, para participar no 

campeonato nacional que se irá realizar no dia 9 de Fevereiro de 2019, em Portimão. ——— 

No ponto número quatro da ordem de trabalhos foi deliberado e aprovado por 
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unanimidade construir uma cobertura na porta de acesso à cave do edifício da sede da Junta 

de Freguesia, em Tregosa.———-———————————————————————- 

No ponto número cinco da ordem de trabalhos foi deliberado por unanimidade 

proceder ao arranjo das guias, paralelo e mecan no ângulo entre a Rua das Agras e a Rua 

Vale do Neiva, em Tregosa, uma vez que as árvores que de lá foram retiradas tinham já 

danificado a pavimentação, necessitando esta de intervenção.————————————- 

No ponto numero seis da ordem de trabalhos foi deliberado por unanimidade 

adjudicar a Rafael da Silva Leite o arranjo de um rego de escoamento de águas pluviais, na 

Rua do Rio, em Durrães, pelo valor de 1.006,30€ (mil e seis euros e trinta cêntimos), isentos 

de IVA.—————————————————————————————————— 

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

aquisição de tubos de cimento para colocar na Rua da Lage, em Tregosa e na Rua de Novais, 

em Durrães, para escoamento de águas.—————————————————————- 

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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