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EDITAL Nº 8 /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 19.01.2022 a 02.02.2022 os seguintes despachos: 
 

 

NOME Local da Obra 
Data do 

Despacho 
Natureza da obra 

Artur Lourenço Travessa da Fonte, n.º 10 
Caldeirinhas - Sortelha 

19.01.2022 Defiro pedido de certidão de isenção 
de autorização de utilização do prédio 
urbano com o artigo 1231 por ter sido 
construído antes da entrada em vigor 
do D.L. 166/70 de 15 de abril, nas 
condições da informação da DPUOT. 

João José Garrido Lavrador Chã - Soito 19.01.2022 Defiro o pedido de emissão de 
autorização de utilização para um 
edifício destinado a armazém de 
matérias-primas (legalização), nas 
condições da informação da DPUOT. 

Júlio Gabriel Casanova Nabais Rua do Adro / Rua de S. João, n.º 4 
– Aldeia Velha 

20.01.2022 Defiro pedido de certidão testando que 
o imóvel sob o artigo 271, não reúne 
aptidão nem funcionalidade própria de 
edifício, nas condições da informação 
da DPUOT. 

Ismael Catarino Costa Lavadeira - Quadrazais 20.01.2022 Defiro pedido de certidão de isenção 
de autorização de utilização do prédio 
urbano com o artigo 1443 por ter sido 
construído antes da entrada em vigor 
do D.L. 166/70 de 15 de abril, nas 
condições da informação da DPUOT. 

Maria Vitória da Fonseca Brás 
Amaral 

Macedoura / Rua Escura, n.º 3 – 
Cardeal - Rendo 

20.01.2022 Defiro pedido de certidão de isenção 
de autorização de utilização do prédio 
urbano com o artigo 529 por ter sido 
construído antes da entrada em vigor 
do D.L. 166/70 de 15 de abril, nas 
condições da informação da DPUOT. 

Cartório Notarial – Paula Sobreiros Rua da Eirinha – Rapoula do Côa 20.01.2022 Defiro pedido de certidão de isenção 
de autorização de utilização do prédio 
urbano com o artigo 267 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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Miguel Angel Alfonso Galan Quinta das Batoquinhas – Aldeia da 
Ribeira 

26.01.2022 Defiro o pedido de emissão de 
autorização de utilização para edifício 
destinado a atividade pecuária 
(legalização), nas condições da 
informação da DPUOT. 

Vitória Brás Amaral, solicitadora Rua do Enchido nº 11 - Badamalos 27.11.2022 Defiro pedido de certidão de isenção 
de autorização de utilização do prédio 
urbano com o artigo 604 por ter sido 
construído antes da entrada em vigor 
do D.L. 166/70 de 15 de abril, nas 
condições da informação da DPUOT 

Pedro Manuel de Abreu e Silva da 
Veiga Montez 

Sortelha – Sabugal 27.01.2022 Defiro pedido de certidão de isenção 
de autorização de utilização do prédio 
urbano com os artigos 
6,14,53,66,69,81,70,695, por ter sido 
construído antes da entrada em vigor 
do D.L. 38382/51 de 7 de agosto, nas 
condições da informação da DPUOT. 

Rui Filipe Leal João Vale da Carreta – Lote 22 – 
Sabugal, U.F. de Sabugal e Aldeia 
de Stº António 

27.01.2022 Defiro o pedido da 2ª prorrogação do 
prazo da comunicação prévia, de 
obras de construção de um edifício 
destinado a habitação (6 meses), nas 
condições da informação da DPUOT. 

 

 

 
 

O Presidente da Câmara Municipal, 
 
 
 
 

(Vítor Manuel Dias Proença) 
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