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EDITAL Nº 14 /2022 

VITOR MANUEL DIAS PROENÇA, Presidente da Câmara Municipal do Concelho do Sabugal. 

TORNA PÚBLICO QUE, no uso da competência delegada a que se refere o nº 1, art.º 34, da lei 75/2013 de 12 de setembro, foram 

proferidos, no período de 02.02.2022 a 16.02.2022 os seguintes despachos: 

 

NOME Local da Obra 
Data do 

despacho 
Natureza da obra 

Associação de Lar e Centro de dia de 

São Salvador de Casteleiro 

 Rua das Escolas - 

Casteleiro  

02.02.2022 Defiro a aprovação do projeto de arquitetura de 

obras de alteração ampliação   de edifício 

destinado a serviços administrativos, nas 

condições da informação da DPUOT. 

Associação do Lar e Centro de Dia 

de São Salvador do Casteleiro 

Rua das Escola - Casteleiro 02.02.2022 Defiro a aprovação do projeto de arquitetura de 

obras de alteração e ampliação de um edifício 

destinado a equipamento de apoio social ERPI e 

SAD, nas condições da informação da DPUOT. 

Sociedade de Investimentos 

Agrícolas Pedro Oliveira Unipessoal, 

Lda. 

 

Marco – Aldeia Velha 02.02.2022 Defiro a aprovação do projeto de arquitetura de 

obras de construção de um edifício destinado a 

apoio agrícola, nas condições da informação da 

DPUOT. 

Alcino Antunes da Silva  Rua do Ribeiro - Nave 02.02.2022 Defiro a aprovação do projeto de arquitetura de 

obras de alteração e ampliação de edifício 

destinado a habitação, nas condições da 

informação da DPUOT. 

Manuel Lourenço Rodrigues Rua do Arrabalde, n. º 36 - 

Alfaiates 

02.02.2022 Defiro a aprovação do projeto de arquitetura de 

obras de alteração de edifício destinado a 

habitação - Legalização, nas condições da 

informação da DPUOT. 

Gracinda Carreira – Cabela de Casal 

da Herança de 

Rua da Senhora do Rosário 

- Bismula 

04.02.2022 Defiro a aprovação do projeto de arquitetura de 

obras de alteração e ampliação de um edifício 

destinado a arrumos - legalização, nas 

condições da informação da DPUOT. 

Edite Maria dos Santos Moreira Ribeira do Gato – Quinta do 

Gato - Bendada 

07.02.2022 Defiro a aprovação do projeto de arquitetura de 

obras de alteração e ampliação de um edifício 

destinado a habitação e construção de anexo - 

Legalização, nas condições da informação da 

DPUOT. 

Júlio Augusto Arrais Capela – Colonía Agricola 

Martim Rei – Sabugal, 

União de Freguesias de 

Sabugal e Aldeia de Stº 

António 

07.02.2022 Defiro a aprovação do projeto de arquitetura de 

obras de alteração e ampliação de um edifício 

destinado a Habitação e construção de anexo - 

Legalização, nas condições da informação da 

DPUOT 
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Artur Martins Rua da Igreja nº 24 – Moita 

– União de frehguesias de 

Santo Estevão e Moita 

08.02.2022 Defiro o pedido de licenciamento de obras de 

ampliação de edifício destinado a garagem - 

legalização, nas condições da informação da 

DPUOT. 

Santa Casa da Misericordia de 

Sabugal 

Largo Padre Manuel Nabais 

Caldeira - Sabugal 

08.02.2022 Defiro a aprovação do projeto de arquitetura de 

obras de alteração e ampliação de um edificio 

destinado a equipamento de apoio social – 

(ERPI, SAD e CD), nas condições da 

informação da DPUOT 

Dora Susana Esteves Sitio das Eiras – Ozendo - 

Quadrazais 

08.02.2022 Defiro o pedido de anulação do requerimento nº 

1120/2022, nas condições da informação da 

DPUOT 

Dominique André Sitio de Valongo – 

Forcalhos – União de 

freguesias de Sabugal e 

Aldeia de Santo António 

10.02.2022 Defiro a aprovação do projeto de arquitetura de 

obras de construção de um edifício destinado a 

apoio agricola, nas condições da informação da 

DPUOT 

Carlos Fernandes Marcos da Inês - 

CCH 

Avenida São Cristovão nº 

106 - Soito 

 

10.02.2022 Defiro a aprovação do projeto de arquitetura de 

obras de alteração e ampliação de um edificio 

destinado a habitação (legalização), nas 

condições da informação da DPUOT 

Manuel Jose Lopes Quinta da Galiana - 

Quadrazais 

10.02.2022 Defiro o pedido de licenciamento de obras de 

alteração ampliação de edifício destinado a 

habitação e instalações agricolas- legalização, 

nas condições da informação da DPUOT. 

Associação Social de idosos do 

Divino Santo Cristo 

Rua do Centro de Dia - 

Nave 

11.02.2022 Defiro a aprovação do projeto de arquitetura de 

obras de alteração e ampliação de um edificio 

destinado a equipamento de apoio social – 

(ERPI, nas condições da informação da DPUOT 

 

 

 

 

O Presidente da Câmara Municipal, 
 
 
 
 

(Vítor Manuel Dias Proença) 
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