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MUNICÍPIO DE PENALVA DO CASTELO
CÂMARA MUNICIPAL
DNISÃO ADMINISTRATNA E FINANCEIRA
UNIDADE ORGÂNICA DE GESTÃO ADMINISTRATNA E DE RECURSOS HUMANOS

EDITAL
REUNIÃO ORDINÁRIA DA GAMARA MUNICIPAL
DE 22,/06/2020
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 22
de junho de 2020, tomou a seguinte deliberação:
"16.03 - 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 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
dois a quinze de junho de dois mil e vinte, as quais obtiveram o seguinte despacho,
designadamente:
- Arquitetura:
- Deferido:
- Número vinte e três barra dois mil e vinte, de Liliana Patricia Lopes Amaral Gonçalves,
de Vilar de Ordem - Povolide, para construção de uma moradia unifamiliar e
reconstrução do muro de vedação em Encoberta - Pindo;
- Número vinte e seis barra dois mil e vinte, de José António Almeida Domingos, de Rua
do Barro Branco, número cinco -Pousadas, para legalização de uma moradia, sita em
Barro Branco -Pousadas;
- Número vinte e oito barra dois mil e vinte, de Jorge reconstrução/ampliação de um
edifício, sito em Rua do Cruzeiro -Sezures;
- Número vinte e nove barra dois mii e vinte, de José Manuel da Costa Cabral, de Rua
três de maio, número oito -Aldeia das Posses, para construção de um edifício de apoio à
atividade agrícola em "fumarada" -Aldeia das Posses.
- Outros:
- Obras de Escassa Relevância Urbanística:
- Autorizado:
- Número dezassete barra dois mil e vinte, de António Manuel Barbosa Soares, de Quelha
do Cícero, número um -Sezures, para substituição da telha e armação de uma cobertura,
sita em Quelha do Cícero, número um.
- Obras Isentas de Controlo Prévio:
Destaque de Parcela:
i
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- Deferido:
- Número quatro barra dois mil e vinte, de Guilherme Luís Gonçalves Lopes, de Rua do
Vale -Fundo de Vila.
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, ~ ~,~- ~~~ ~. `Jr~: c... 1~1~ t~~~, ~.ck.d, `~~~ ~, ,Assistente
Técnica da Unidade Orgânica de Gestão Administrativa e de Recursos Humanos
o subscrevi.
Paços do Município de Penalva do Castelo, 23 de junho de 2020.
O Presidente da Câmara,
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