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EDITAL Nº 20 /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 16.02.2022 a 02.03.2022 os seguintes despachos: 

 

NOME Local da Obra 
Data do 

despacho 
Natureza da obra 

Maria José Neves Batista Avª 25 de Abril, nº 28 

Sabugal- União de 

freguesias de Sabugal e 

Aldeia de Santo Antonio 

16.02.2022 Defiro a aprovação do projeto de arquitetura de 

obras de alteração ampliação   de edifício 

destinado a habitação e anexo, nas condições 

da informação da DPUOT. 

Orlindo Jesus  Rua Principal, nº 70B - 

Rebelhos 

16.02.2022 Defiro o pedido de licenciamento de obras de 

alteração de edifício destinado a garagem - 

legalização, nas condições da informação da 

DPUOT. 

Maria do Céu Franco Rodrigues 

Ramos 

Poças, Rua de São Miguel- 

Rendo 

16.02.2022 Defiro a aprovação do projeto de arquitetura de 

obras de alteração e ampliação de um edifício 

destinado a armazém, com proposta de 

execução de obra, nas condições da informação 

da DPUOT. 

 

Manuel Lourenço Rodrigues 

Rua do Arrabalde nº 36 - 

Alfaiates 

16.02.2022 Defiro o pedido de licenciamento de obras de 

alteração de edifício destinado a habitação - 

legalização, nas condições da informação da 

DPUOT. 

Joaquim Neves Rodrigues Rua Principal nº 3 - 

Penalobo 

16.02.2022 Defiro a aprovação do projeto de arquitetura de 

obras de construção de edifício destinado a 

habitação, nas condições da informação da 

DPUOT. 

Palmira dos Anjos Meirinho Rua Dr. Francisco Maria 

Manso - Quadrazais 

16.02.2022 Defiro o licenciamento de obras de demolição e 

construção de edifício destinado a habitação, 

nas condições da informação da DPUOT. 

Fernando Carrillo Carvalho Rua do Vale – A, n. º 15 

Soito 

22.02.2022 Defiro o pedido de licenciamento de obras de 

alteração e ampliação de edifício destinado a 

habitação e construção de anexos - legalização, 

nas condições da informação da DPUOT. 

Carlos Alberto Maia Lopes Rua de Baixo, n.º 20 - 

Malcata 

22.02.2022 Defiro a aprovação do projeto de arquitetura de 

obras de construção de um edifício destinado a 

habitação - Legalização, nas condições da 

informação da DPUOT. 
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GRL_ASSINATURA_2 Assinatura 
 
 

João José Carvalho Rodrigues Rua do Vale, n.º 10 Soito 22.02.2022 Defiro a aprovação do projeto de arquitetura de 

obras de construção de um edifício destinado a 

Habitação, anexo e piscina, nas condições da 

informação da DPUOT. 

Celestina Batista Louro Avª Infante D. Henrique nº 

56 A Sabugal 

22.02.2022 Defiro a aprovação do projeto de arquitetura de 

obras de construção de um edifício destinado a 

habitação anexo e piscina- Legalização, nas 

condições da informação da DPUOT. 

José Rodrigues Gonçalves Estrada Nacional 233, n.º 

35 – Santo Estêvão, União 

de Freguesias de Santo 

Estêvão e Moita 

23.02.2022 Defiro a aprovação do projeto de arquitetura de 

obras de construção de um edifício destinado a 

arrumos – c/ Legalização, nas condições nas 

condições da informação da DPUOT. 

Aida Antunes Ferreira Rua da Fonte, n.º 40 - 

Malcata 

23.02.2022 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 

Sociedade de Investimentos Agrícola 

Pedro Oliveira, Unipessoal Lda. 

Perquinte - Foios 24.02.2022 Defiro a aprovação do projeto de arquitetura de 

obras de demolição e construção de um edifício 

destinado a pavilhão agrícola, nas condições 

nas condições da informação da DPUOT. 

EDP- Renováveis Portugal, S.A. Mina do Orgueirel – Santo 

Estêvão, União de 

Freguesias de Santo 

Estêvão e Moita 

24.02.2022 Defiro o pedido de licenciamento de 

infraestruturas para obras de construção de 

central fotovoltaica, nas condições da 

informação da DPUOT. 

 

 
 

O Presidente da Câmara Municipal, 
 
 
 
 

(Vítor Manuel Dias Proença) 
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