JUNTA DE FREGUESIA
UNIÃO DE FREGUESIAS DE DURRÃES E TREGOSA
Acta n.º 21/2019
Aos vinte e seis dias do mês de Abril 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. Seguiu a
reunião com a seguinte Ordem de Trabalhos:———————————————Ponto n.º1 - Informações e leitura do expediente.——————————————Ponto n.º2 - Leitura da ata número vinte, de 28 de Março de 2019. ———————
Ponto n.º3 - Apreciação e votação da adjudicação da obra de construção de mesas e
bancos de pedra no Largo de São Miguel, em Durrães.———————————————
Ponto n.º4 - Apreciação e votação da adjudicação da construção de muro de suporte
de terras no Caminho da Laje, em Durrães.———————————————————Ponto n.º5 - Apreciação e votação da aquisição de rosas para oferecer no Dia da Mãe.
Ponto n.º6 - Apreciação e votação da atribuição de um donativo ao Grande Prémio de
Ciclismo de Barroselas.———————————————————————————
Ponto n.º7 - Apreciação e votação de assuntos relacionados com o dia da Freguesia.Ponto n.º8 - Apreciação e votação de autorização de adopção de todas as diligências
necessárias para a realização do dia da Freguesia.—————————————————
Ponto n.º9 - Apreciação e votação da autorização de despesas relacionadas com a
representação da União de Freguesias de Durrães e Tregosa, em Vaulx-Millieu no dia 16 de
Junho de 2019.———————————————————————————————
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, foi lida e submetida a votação a ata
número vinte, que foi aprovada por unanimidade. -———-—————————————No ponto número três da ordem de trabalhos, foi objeto de apreciação a adjudicação
da obra de construção de mesas e bancos em pedra no Largo de São Miguel, em Durrães, à
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empresa Secundino Gonçalves Ferros. Atendendo que o secretário desta Junta de Freguesia é
familiar do titular da empresa em causa, informou o mesmo da existência de impedimento
pelo que se ausentou da reunião, de modo a não participar na votação. Após o abandono do
local do Secretário, Joaquim Gonçalves Ferros, os demais membros desta Junta de Freguesia
aprovaram por unanimidade adjudicar na modalidade de ajuste direto esta obra à empresa
Secundino Gonçalves Ferros, pelo valor de 2175,00€ (dois mil, cento e setenta e cinco
euros) + IVA à taxa em vigor. Finda a votação, o Presidente da Junta autorizou que o
Secretário retomasse o seu lugar e funções.———————————————————No ponto número quatro da ordem de trabalhos, foi objeto de apreciação a
adjudicação da obra de construção de um muro no Caminho da Laje, em Durrães, à empresa
Secundino Gonçalves Ferros. Atendendo que o secretário desta Junta de Freguesia é familiar
do titular da empresa em causa, informou o mesmo da existência de impedimento pelo que
se ausentou da reunião, de modo a não participar na votação. Após o abandono do local do
Secretário, Joaquim Gonçalves Ferros, os demais membros desta Junta de Freguesia
aprovaram por unanimidade adjudicar na modalidade de ajuste direto esta obra à empresa
Secundino Gonçalves Ferros, pelo valor de 1400 (mil e quatrocentos euros) + IVA à taxa em
vigor. Finda a votação, o Presidente da Junta autorizou que o Secretário retomasse o seu
lugar e funções.——————————————————————————————No ponto número cinco da ordem de trabalhos foi deliberado por unanimidade
adquirir rosas para oferecer às mães no dia da mãe, na União de Freguesias.——————No ponto número seis da ordem de trabalhos, foi objeto de apreciação a solicitação
de um donativo para a realização do Grande Prémio de Ciclismo de Barroselas, cujo
percurso inclui a passagem por esta União de Freguesias. Foi deliberado por unanimidade
apoiar este evento com um donativo de 500,00€.—————————————————No ponto número sete da ordem de trabalhos foi deliberado por unanimidade
realizar, neste ano, o dia da Freguesia, em Tregosa no dia 16 de Junho. Foi também
deliberado por unanimidade homenagear o padre Ernesto Carvalho de Faria.——————No ponto número oito da ordem de trabalhos foi deliberado por unanimidade adotar
todas as diligências necessárias para a realização do dia da freguesia.—————————No ponto número nove da ordem de trabalhos, foi deliberado por unanimidade
autorizar a aquisição de dois bilhetes de avião para a deslocação de dois membros da
Comissão de Geminação a Vaulx-Millieu, no dia 16 de Junho de 2019, para participação na
comemoração francesa da geminação com esta União de Freguesias.—————————Página 2! de 3

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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