
MUNIC(PIO DO SABUGAL 
Câmara Municipal 

EDITAL 

N.0,26 /2019
ANTÓNIO DOS SANTOS ROBALO, Presidente da Câmara Municipal do Concelho de Sabugal. 
TORNA PUBLICO QUE, no uso da competência própria, cumprimento do disposto no art. º. 056 da lei 

75/2013 de 12 de setembro, foram proferidos no período de 20.02.2019 a 06.03.2019 os seguintes 

despachos: 

NOME Local da Obra Datado !Natureza da obra 
1 

Despacho 

Manuel Luis Fernandes Rua da Feiteira-Aldeia do 20.02.2019 

Gonçalves Bispo 

João Nabais Furriel Sítio da Capela - Soito 20.02.2019 Defiro pedido de emissão de 
certidão de confrontações do prédio 
rústico com o artigo matricial n" 
21 O 1 nas condições da informação 
daDPUOT. 

Jose Manuel Varandas Martins ,Avenida Senhora dos 21.02.2019 Defiro o pedido de emissão de 
Caminhos, nº 46 V ale de alvará de licença de obras de 
Espinho alteração e ampliação de um

ediflcio destinado a habitaçãc 
legalização), nas cond.icões 

José Manuel V ara.nelas Martins Avenida Senhora dos 25.02.2019 Defiro o pedido de autorização dt
Caminhos nº 46 - Vale de utiJização para urna edificação 
Espinho destinada a habitação (l.egaliz.ação )

1

nas condições informação da
DPUOT 

Anabela Martins Pinbeiro Rua do Fundo da Quinta nº 3- 25.02.2019 !Defiro o pedido de 2ª prorrogação 
A- Cardeal - Remio da licença de obras de alteração de 

um edi:flcio destinado a habitação, 
in8S condições da informação da 
DPUOT 

Sónia Ramos Ribeiro Rua da Ma]badinba nº 18 - 25.02.2019 Defiro o pedido de 1 ª prorrogação 
lRendo da licença de obras de Constru.ção 

de habitação e anexo, nas condições 
da infonnação da DPUOT 

Ana Maria Sanches Cieiro Rua da Ponte nº 8 - Cerdeira 25.02.2019 Defiro pedido de certidão de 
Gonçalves isenção de autorização de uf" M 

. 

do prédio urbano com o artigo 87í 
por ter sido construído antes da 
entrada em vigor do D.L. 166/70 de 
15 de abril, nas condições da 
informação da DPUOT 
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