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MUNICÍPIO DE PENALVA DO CASTELO
CÂMARA MUNICIPAL
DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
UNIDADE ORGÂNIÇA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E DE RECURSOS HUMANOS

EDITAL
REUNIÃO ORDINÃRIA DA CAMARA MUNICIPAL
DE 25/02,/2019
Francisco Lopes de Carvalho, Presidente da Câmara Municipal do
Concelho de Penalva do Castelo:
Faz saber que, e para cumprimento do art.° 56.° do anexo I, da Lei n.°
75/2013, de 12 de setembro, a Câmara Municipal, em sua reunião ordinária de 25
de fevereiro de 2Q19, tgmou a seguinte deliberação:
"16.03 — DECISÕES TOMADAS AO ABRIGO DA DELEGAÇÃO DE
ÇOMPETÊNCIAS —DIVISÃO TÉCNICA DE URBANISMO EHABITAÇÃO:
O senhor Presidente da Câmara deu conhecimento das decisões tomadas pelo senhor VicePresidente ao abrigo da subdelegação de competências, subdelegadas por despacho do
senhor Presidente da Câmara, de trinta de outubro de dois mil e dezassete, no período de
cinco de fevereiro a dezoito de fevereiro de dois mil e dezanove, as quais obtiveram o
seguinte despacho, designadamente:
- Arquitetura:
- Deferido:
- Número sessenta e cinco barra dois mil e doze, de Maria do Céu Rodrigues
Albuquerque, de Vila Cova do Covelo, para reconstrução de um edifício destinado a
habitação (alteração), sito em Antas;
- Número cinquenta e seis barra dois mil e dezoito, de João Ribeiro de Albuquerque, de
Vila Cova do Covelo, para legalização de habitação e anexos, sitos em Vila Cova do
Covelo;
- Número três barra dois mil e dezanove, de José Gomes Soares, de Valamoso —Sezures,
para legalização de um anexo em Valamoso —Sezures;
- Número seis barra dois mil e dezanove, de Francisco Coelho Gomes, de Campina —
Sezures, para construção legalização de anexos, sitos em Campina —Sezures.
- Arquitetura:
- Deferido:
- Número sessenta e cinco barra dóis mil e doze, de Maria do Céu Rodrigues
Albuquerque, de Vila Cova do Covelo, para reconstrução de um edifício destinado a
habitação (alteração), sito em Antas;
- Número doze barra dois mil e dezasseis, de António Augusto de Campos Figueiredo, de
Coimbra, para reconstrução e ampliação de uma moradia unifamiliar, sita em Campina —
Sezures;
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- Número cinquenta e seis baYYa dois mil e dezoito, de João Ribeiro de AlbuqueYque, de
Vila Cova do CoveIo, pata Legalização de habitação e anexos, sitos em Vila Cova do
Canelo;
- Nícmero oitenta barra dois mil e dezoito, de António Manuel de Jesus Gomes, de
Sezures, pata construção de urn edifício destinado a arrumos em Sezures;
- Número cinco baYYa dois mil e dezanove, de Manuel Antunes Figueiredo, de Matela,
para construção de um edifício destinado a Iabitação e anexo ern "FernanteiYa" - Matela.- Outros:
- Comunicação prévia:
-Autorizada:
- Número oito baYYa dois rniI e dezanove, de Elias Almeida Ferreira, de Amiais, para
construção de um anexo em Loteamento "Quinta da Moita", Late três -Penalva do
Castelo.
- Obras isentas de controlo prévio:
- Pedido de informarão prévia:
- Deferido:
- NúmeYo sete baYra dois mil e dezoito, de MaYia Teresa da Costa FeYYeiYa e Silva
Canelas, de "Atoleiros" - Penalva do Castela, pata construção de um pavilhão
industYial/aYmazém com duas frações independentes em "Atoleiros" -Penalva do
Castelo.
- Obras isentas de controlo prévio:
- Obras de escassa relevância urbanística:
- Autorizado:
- NúmeYo seis baYYa dois mil e dezanove, de VítoY Manuel Lopes AmaYal, de Loteamento
Vinha da Estrada, Lote vinte edois - Sangemil, pata pintura exterior de urn edifício, sito
em Loteamento Vinha da Estrada, Lote vinte edois - SangemiI.
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, ~.,_~<«}~~~,~_. ~~~~.~~. ~~~~~~,__ ~1„~~ ~,. `~~~ u•~~_
,Assistente
Técnica da Unidade Orgânica de Gestão Administrativa e de Recursos Humanos
o subscrevi.
Paços do Município de Penalva do Castelo, 26 de fevereiro de 2019.
O Presidente da Çâmara,
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