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EDITAL 
 

REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE 10/10/2022  

 

Francisco Lopes de Carvalho, Presidente da Câmara Municipal do 
Concelho de Penalva do Castelo: 

 
Faz saber que, e para cumprimento do art.º 56.º do anexo I, da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, a Câmara Municipal, em sua reunião ordinária de 10 
de outubro de 2022, tomou a seguinte deliberação: ----------------------------------------  
 
“DECISÕES TOMADAS AO ABRIGO DA DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS  
 
DIVISÃO TÉCNICA DE URBANISMO E HABITAÇÃO: ----------------------------  
O Presidente da Câmara deu conhecimento das decisões tomadas pelo senhor Vice-
Presidente ao abrigo da subdelegação de competências, subdelegadas por despacho do 
senhor Presidente da Câmara, de quatro de novembro de dois mil e vinte e um, no período 
dois a dezanove de setembro de dois mil e vinte e dois, as quais obtiveram o seguinte 
despacho, designadamente: --------------------------------------------------------------------------  
- Arquitetura: ----------------------------------------------------------------------------  
- Deferido: -------------------------------------------------------------------------------  
- Número setenta e oito barra dois mil e vinte e um, de Humberto Mário Soares 
Fernandes, de Pousadas, para construção de uma moradia unifamiliar e muro de vedação, 
em Pousadas; ------------------------------------------------------------------------------------------  
- Número dezoito barra dois mil e vinte e dois, da firma “José Albuquerque Loureiro 
Unipessoal, Limitada”, com sede em Esmolfe, para legalização de uma lagoa para rega, na 
“Tapada do Frade” – Esmolfe; ----------------------------------------------------------------------  
-Número trinta e sete barra dois mil e vinte e dois, de Cristina Dolores Gonçalves Rebelo, 
da Quinta da Regada da Pedra, para construção de uma moradia unifamiliar, na Quinta 
da Regada da Pedra; ----------------------------------------------------------------------------------  
- Número quarenta barra dois mil e vinte e dois, de António João Almeida Craveiros 
Quadros e Outro, da Cabanões – Viseu, para reconstrução de um edifício sito na Rua 
Primeiro de Dezembro – Penalva do Castelo; -----------------------------------------------------  
- Números quarenta e quatro barra dois mil e vinte e dois, de Olívia Maria Gonçalves 
Ferreira, da Quinta da Vinha – Pindo, para construção de um telheiro na Quinta da 
Vinha – Pindo. ----------------------------------------------------------------------------------------  
- Licenciamento: -------------------------------------------------------------------------  
- Deferido: -------------------------------------------------------------------------------  
- Número cinquenta e seis barra dois mil e vinte e um, de José Carlos Coelho Jorge, de 
Mareco, para reconstrução de um edifício, sito em Mareco; ------------------------------------  
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- Número cinquenta e nove barra dois mil e vinte e um, de Márcia Nascimento Costa 
Rodrigues, da Amadora, para legalização de um edifício, sito nos Olivais – Ínsua; ---------  
- Número setenta e um barra dois mil e vinte e um, de Vasco Aristides Batista Silva, de 
Abraveses, para construção de um anexo em Vila Cova do Covelo; ---------------------------  
- Número setenta e sete barra dois mil e vinte um, de António Manuel Almeida Costa, de 
Moinhos da Roda, para construção de uma moradia unifamiliar e muro de vedação, no 
lote número três, no Loteamento de Moinhos da Roda ou Enxudre – Germil; ---------------  
- Número setenta e nove barra dois mil e vinte e um, de Ana Cristina Barreiros dos 
Santos, de Vila Cova do Covelo, para legalização de uma habitação, sita em Vila Cova do 
Covelo; --------------------------------------------------------------------------------------------------  
- Número quinze barra dois mil e vinte e dois, de Ana Cláudia Almeida Rebelo, do 
telhado – Pindo, para construção de uma moradia unifamiliar e anexo, na “Lavoeira” – 
Roriz; ---------------------------------------------------------------------------------------------------  
- Número dezoito barra dois mil e vinte e dois, da firma “José Albuquerque Loureiro 
Unipessoal, Limitada”, com sede em Esmolfe, para legalização de uma lagoa para rega, na 
“Tapada do Frade” – Esmolfe; ----------------------------------------------------------------------  
- Número vinte e nove barra dois mil e vinte e dois, de José Fernando carvalho Lopes, da 
Murqueira, para construção de uma moradia unifamiliar e anexo, em “Rocha” – Lisei. ---  
- Outros: ---------------------------------------------------------------------------------  
- Obras de Escassa Relevância Urbanística: ------------------------------------------  
- Autorizado: ----------------------------------------------------------------------------  
- Número quarenta e quatro barra dois mil e vinte e dois, de Luís Alberto da Silva Castro, 
de Braga, para substituição de telha e armação de uma cobertura, em Cantos de Baixo. ---  
- Pedido de Informação Prévia: --------------------------------------------------------  
- Deferido: -------------------------------------------------------------------------------  
- Número um barra dois mil e vinte e dois, da firma “Ritmos D´Avenida Unipessoal, 
Limitada”, com sede em Lisei, para ampliação de um aviário em Lisei. -----------------------  
A Câmara tomou conhecimento.” ------------------------------------------------------------------  
 

Para constar e devidos efeitos se publica o presente Edital e outros de 
igual teor que vão ser afixados nos lugares públicos do costume. 

E eu,                                                                                         , Chefe da Unidade 
Orgânica de Gestão Administrativa e de Recursos Humanos o subscrevi. 

 
Paços do Município de Penalva do Castelo, 10 de outubro de 2022. 

O Presidente da Câmara, 
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