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ATA OITO/DOIS MIL E QUINZE 
Ao primeiro dia do mês de maio de dois mil e quinze, pelas quinze horas 
e quarenta e cinco minutos, na sede da Junta de Freguesia de Covelas, 
sita na Rua do Soutal, número sessenta e quatro, Covelas, quatro mil 
oitocentos e trinta – cento e vinte e oito Póvoa Lanhoso, reuniram os 
membros da Junta de Freguesia de Covelas, Manuel Freitas Fernandes 
(Presidente), José Filipe Araújo de Sousa (Secretário) e Agostinho Alves 
Fernandes (Tesoureiro), em sessão ordinária, com a seguinte ordem de 
trabalhos: --------------------------------------------------------------------------- 
PONTO UM: Deliberação sobre o texto para os alvarás de concessão de 
terreno no cemitério. -------------------------------------------------------------- 
PONTO DOIS: Assuntos diversos. ----------------------------------------------- 
Após todos os membros terem tomado os seus lugares, o senhor 
Presidente da Junta de Freguesia deu início à sessão com a leitura do 
ponto um. Começou por dizer que deveria haver um texto para os 
alvarás da concessão de terreno no cemitério, para que estejam todos 
em conformidade. -----------------------------------------------------------------  
Após troca de impressões entre todos os membros, estes aprovaram, 
por unanimidade, o seguinte texto: -------------------------------------------- 
“ALVARÁ N.º ---/-----. ------------------------------------------------------------
Concessão de Terreno no Cemitério. ---------------------------------------- 
MANUEL FREITAS FERNANDES, Presidente da Junta de Freguesia de 
Covelas, concelho de Póvoa de Lanhoso, distrito de Braga, no uso da 
competência que lhe confere o disposto na alínea gg), do número um, do 
artigo dezasseis, anexo I, da Lei número setenta e cinco/dois mil e 
treze, de doze de setembro, conjugado com o artigo sessenta e dois, do 
mesmo diploma, e em cumprimento da deliberação tomada por esta 
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Junta de Freguesia, em sua sessão -------- de --- de --- de -----, 
constando na ata ---/-----, é atribuída a concessão perpétua a --------, 
portador do cartão de cidadão número ----------, válido até ---/---/-----, 
contribuinte fiscal número -------------, residente na -----------------------, 
o direito ao uso na aplicação a que é destinado e com sujeição às leis e 
regulamentos de polícia em vigor (Decreto-Lei número quatrocentos e 
onze/noventa e oito, de trinta de dezembro, com as alterações 
introduzidas pelo Decreto-Lei número cinco/dois mil, de vinte e nove de 
janeiro, pelo Decreto-Lei número cento e trinta e oito/dois mil, de treze 
de junho, pelo Decreto-Lei número trinta/dois mil e seis, de onze de 
julho, e pelo Decreto-Lei número cento e nove/dois mil e dez, de catorze 
de outubro e do Regulamento do Cemitério da Freguesia de Covelas, de 
dezassete de abril de dois mil e quinze), de um terreno no Cemitério da 
Freguesia de Covelas, com dois metros quadrados (dois m x um m), 
destinado a uma campa, localizada no Talhão cinco (T--), com o 
número --- (----). ------------------------------------------------------------------- 
Para que sirva de título aos concessionários e para os efeitos legais, se 
passa o presente alvará, que assino e autentico com o selo branco em 
uso nesta Junta de Freguesia. -------------------------------------------------- 
COVELAS, PÓVOA DE LANHOSO – -------/-----/---. ------------------------
O PRESIDENTE DA JUNTA DE FREGUESIA”. ------------------------------- 
Seguidamente, o senhor Presidente da Junta de Freguesia retomou os 
trabalhos, com a leitura do ponto dois. Referiu que em vinte e dois de 
abril de dois mil e quinze, foi celebrado o protocolo sobre as 
competências, de acordo com a Lei número setenta e cinco/dois mil e 
treze, de 12 de setembro, entre a Junta de Freguesia e a Câmara 
Municipal, respeitando o aprovado na Assembleia de Freguesia de 
Covelas, em dezassete de abril de dois mil e quinze. ------------------------ 
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Informou que a obra de construção do muro de suporte da Rua da Rita, 
terá o seu início no dia quatro de maio de dois mil e quinze. -------------- 
No uso da palavra, o senhor Tesoureiro da Junta de Freguesia informou 
que já pediu orçamentos para as pequenas obras que se pretendem 
realizar, para dar satisfação ao acordo de execução. ------------------------ 
Às dezasseis horas e vinte minutos o senhor Presidente da Junta de 
Freguesia deu por encerrada a reunião. ---------------------------------------  
Foi lavrada a presente ata que depois de lida e aprovada vai ser 
assinada, pelos membros da Junta de Freguesia de Covelas. --------------
---------------------------------------------------------------------------------------- 

O Presidente da Junta de Freguesia 
 

_____________________________________________ 
(Manuel Freitas Fernandes) ---------------------------------------------------------------------------------------- 

O Secretário da Junta de Freguesia  
 

_____________________________________________ 
(José Filipe Araújo de Sousa) ---------------------------------------------------------------------------------------- 

O Tesoureiro da Junta de Freguesia  
 

_____________________________________________ 
(Agostinho Alves Fernandes) ----------------------------------------------------------------------------------------
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