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EDITAL Nº 16 /2022 

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

TORNA PUBLICO QUE, no uso da competência própria, cumprimento do disposto no art.º 56 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 

José Manso do Bernardo - CCH Rua da Lameira, n.º 6 – Aldeia do 
Bispo 

02.02.2022 Defiro o pedido de emissão de 
autorização de utilização para um 
edifício destinado a habitação, nas 
condições da informação da DPUOT. 

Maria Matilde Tourais Calamote Estrada Municipal 567, n.º 24 -
Aldeia da Dona - Nave 

04.02.2022 Defiro pedido de certidão de isenção 
de autorização de utilização do prédio 
urbano com o artigo 605 por ter sido 
construído antes da entrada em vigor 
do D.L. 166/70 de 15 de abril, nas 
condições da informação da DPUOT. 

Carina Marques Rocha Fernandes - 
Solicitadora 

Costa – Aldeia da Ponte 04.02.2022 Defiro pedido de certidão de 
confrontações do prédio urbano com o 
artigo 1101, nas condições da 
informação da DPUOT. 

Maria Moreira Esteves Travessa da Cerdeira nº 3 - Foios 08.02.2022 Defiro o pedido de emissão de alvará 
de licença de obras de construção de 
um edifício destinado a habitação - 
legalização, nas condições da 
informação da DPUOT. 

Armando Manuel Cardoso Robalo Rua Dr. Francisco Maria Manso, n.º 
2 – Sabugal, U. F. de Sabugal e 
Aldeia de St.º António 

08.02.2022 Defiro o pedido de autorização de 
utilização para um edifício destinado a 
habitação, comércio / serviços e 
arrumos (legalização), nas condições 
da informação da DPUOT. 

Luís Manuel Rito Gomes Rua das Passadeiras nº 10 - Soito 10.02.2022 Defiro o pedido de emissão de 
autorização de utilização para edifício 
destinado a apoio agrícola - 
legalização, nas condições da 
informação da DPUOT. 

Silvia Leonor Carvalho Martins 
Jorge 

Sitio do Prado - Cerdeira 10.02.2022 Defiro o pedido de emissão de 
autorização de utilização para edifício 
destinado a apoio agrícola - 
legalização, nas condições da 
informação da DPUOT 

EDP, Renovaveis Portugal, SA Sitio da Mina- da União de 
freguesias de Santo Estevão de 
Moita 

10.02.2022 Defiro pedido de aprovação 
licenciamento de obras de construção 
de uma central fotovoltaica, nas 
condições da informação da DPUOT. 
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GRL_ASSINATURA_2 Assinatura 
 
 

Norberto de Oliveira Manso Rua da Igreja, nº 15 Soito 11.02.2022 Defiro pedido de certidão de isenção 
de autorização de utilização do prédio 
urbano com o artigo 378 por ter sido 
construído antes da entrada em vigor 
do D.L. 166/70 de 15 de abril, nas 
condições da informação da DPUOT 

Alexandre Emanuel Cunha Furtado Soito Rio – Aldeia de Santo António  11.02.2022 Defiro o pedido da 1ª prorrogação do 
prazo da comunicação prévia, de 
obras de construção de um edifício 
destinado a habitação (12 meses), nas 
condições da informação da DPUOT. 

MovelQuimica, Dla Zona industrial, lote 27 Sabugal – 
união de freguesias de Sabugal e 
Aldeia de Santo António 

14.02.2022 Defiro o pedido de emissão de 
autorização de utilização para edifício 
destinado a armazém e anexo - 
legalização, nas condições da 
informação da DPUOT 

José António Gonçalves Galhano Ribeiro das Cortes - Foios 14.02.2022 Defiro o pedido de emissão de 
autorização de utilização para edifício 
destinado a apoio agrícola- 
legalização, nas condições da 
informação da DPUOT 

CAMADILE – Imobiliária  Rua dos Lameiros 81/83 Soito 14.02.2022 Defiro o pedido de emissão de alvará 
de licença de obras para um edifício 
destinado a apoio agrícola 
(legalização), nas condições da 
informação da DPUOT. 
 

 
                                                                  

 

 

 

 
 

O Presidente da Câmara Municipal, 
 
 
 
 

(Vítor Manuel Dias Proença) 
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