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EDITAL Nº 9 /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 19.01.2022 a 02.02.2022 os seguintes despachos: 

 

NOME Local da Obra 
Data do 

despacho 
Natureza da obra 

Luís Fernando Mendonça de Sousa 

Andresen 

Rua da Ladeirinha - Fóios 19.01.2022 Defiro a aprovação do projeto de arquitetura de 

obras de alteração e ampliação de edifício 

destinado a habitação unifamiliar, nas condições 

da informação da DPUOT. 

Sara Leal Jorge Sítio da Consulação - 

Forcalhos 

20.01.2022 Defiro a aprovação do projeto de arquitetura de 

obras de construção de um edifício destinado a 

armazém de matérias-primas, nas condições da 

informação da DPUOT. 

Paulo Jorge Correia da Silva Sítio da Malota – Vila Boa 21.01.2022 Defiro a aprovação do projeto de arquitetura de 

obras de construção de um edifício destinado a 

habitação e anexos, nas condições da 

informação da DPUOT. 

Daniel Ferreira Domingues Cabeço da Ponte / Rua da 

Peniz – Aldeia de Santo 

António 

25.01.2022 Defiro a aprovação do projeto de arquitetura de 

obras de edificação (alteração durante a 

execução da obra) de edifício destinado a 

habitação e edificação anexa, nas condições da 

informação da DPUOT. 

Maria Moreira Esteves Travessa da Cerdeira nº 3 - 

Foios 

27.01.2022 Defiro o pedido de licenciamento de obras de 

construção de edifício destinado a habitação – 

legalização, nas condições da informação da 

DPUOT. 

Artur Martins Rua da Igreja, n.º 24 – 

Moita, U.F. de Santo 

Estêvão e Moita 

27.01.2022 Defiro a aprovação do projeto de arquitetura de 

obras de alteração e ampliação de um edifício 

destinado a garagem (legalização), nas 

condições da informação da DPUOT. 

Liga dos Amigos de Aldeia de Santo 

António 

Sítio do Chão da Fonte – 

Aldeia de Santo António, U. 

F. de Sabugal e Aldeia de 

St.º António 

27.01.2022 Defiro a aprovação do projeto de arquitetura de 

obras de alteração e ampliação de um edifício 

destinado a Equipamento de Apoio Social, nas 

condições da informação da DPUOT. 

Daniel Ferreira Domingues Cabeço da Ponte / Rua da 

Peniz – Aldeia de Santo 

António 

31.01.2022 Defiro o pedido de licenciamento de obras de 

construção de edifício destinado a habitação e 

anexo - alterações durante o decorrer da obra, 

nas condições da informação da DPUOT. 
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Filipe Miguel Santos Nunes Fonte da Bica – Sabugal, U. 

F. de Sabugal e Aldeia de 

St.º António 

31.01.2022 Defiro o pedido de licenciamento de obras de 

construção de edifício destinado a habitação e 

piscina, nas condições da informação da 

DPUOT. 

Maria Florinda Afonso Fernandes Rua da Atalaia nº 15 - Nave 31.01.2022 Defiro a aprovação do projeto de arquitetura de 

obras de alteração e ampliação de um edifício 

destinado a Habitação - legalização, nas 

condições da informação da DPUOT 

Olimpia de Jesus e Orlindo Jesus Rua Direita - Rebelhos 31.01.2022 Defiro a aprovação do projeto de arquitetura de 

obras de alteração de um edifício destinado a 

garagem - legalização, nas condições da 

informação da DPUOT 

 

 
 

O Presidente da Câmara Municipal, 
 
 
 
 

(Vítor Manuel Dias Proença) 
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