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REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

 

Aos onze dias do mês de Janeiro de dois mil e quinze, pelas treze horas, 

realizou-se na sede da União das Freguesias de Messegães, Valadares e 

Sá, sita na Rua da Misericórdia, lugar da Vila, Valadares, nos termos do 

artº.22º da Lei n.º75/2013 de 12 de Setembro, uma reunião extraordinária 

da Junta de Freguesia, presidida pelo Sr. José Carlos de Eça Dias, 

Presidente, secretariada pelo Sr. Norberto Gonçalves Pereira, secretário, 

presente também o tesoureiro, Sr. Evaristo Manuel Peixoto Gonçalves, 

dando-se, de imediato, ao início dos trabalhos, conforme se segue:---------- 

 

PONTO UM E ÚNICO: 

 

APRECIAÇÃO E DELIBERAÇÃO SOBRE A CONCESSÃO DE 

SEPULTURAS PERPÉTUAS. 

 Por motivos de força maior, tendo em conta o interesse 

manifestado, a título de urgência, em requerimento de Elísio Dias 

Gama, que solicita uma parcela de terreno no talhão nº.3 do 

cemitério de Santa Eulália, para construção de um jazigo, foi o 

mesmo apreciado por este executivo, merecendo a sua aprovação 

por unanimidade, conforme a seguinte deliberação:-----------------------

-“ Concede-se a Elísio Dias Gama, residente no Rosal, Valadares, 

concelho de Monção, 9 (nove) metros quadrados de terreno, no 

talhão nº3 do cemitério de Santa Eulália – Valadares, pela 

importância de 1 500 € (mil e quinhentos euros), sendo-lhe 

atribuído o nº.2”.------------------------------------------------------------------------- 

A presente concessão, pela importância acima mencionada, só foi 

possível, pelo facto do Sr. Elísio Dias Gama ter cedido, à União de 

Freguesias, por permuta, as concessões que lhe tinham sido 

atribuídas em 1998, conhecimento nº350/3669 (2m2) e 2006, guia 

nº.1, (2m2), no talhão nº.2, situadas ao lado do jazigo da Srª. Maria 

das Dores Afonso Janeca. Foi-lhe concedido o respectivo alvará e 

feito o registo em livro próprio, em conformidade com o que fica 

expresso.----------------------------------------------------------------------------------- 



 Também em requerimento, datado de dez de Janeiro de dois mil e 

quinze, do Sr. José Rodrigues Esteves, residente no lugar da 

Quinta, Sá, 4950-740 – Monção, no qual solicita uma parcela de 

terreno, para construção de um jazigo, no talhão nº3, foi, de igual 

forma, aprovado por unanimidade conceder-lhe tal pretensão, 

sendo-lhe atribuído 9 (nove) metros quadrados de terreno no talhão 

nº3, nº.1, no cemitério de Santa Eulália – Valadares, pela 

importância de 2 000€ (dois mil euros). Passou-se-lhe o respectivo 

alvará e foi feito o registo em livro próprio.------------------------------------ 

             E não havendo, neste momento, mais nada a tratar, o Presidente 
deu por encerrada, desta forma, a reunião, pelas catorze horas, da qual se 
lavrou a presente ata, que lida em voz alta e aprovada, vai ser assinada 
pelo Presidente do executivo e por mim, Norberto Gonçalves Pereira, que 
a subscrevi.----------------------------------------------------------------------------------------- 

 
O Presidente, 

________________________________ 
(José Carlos de Eça Dias) 

 
O Secretário, 

 
__________________________________ 

(Norberto Gonçalves Pereira 
 

  

 

 
 


