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EDITAL Nº 21 /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 16.02.2022 a 02.03.2022 os seguintes despachos: 

NOME Local da Obra 
Data do 

Despacho 
Natureza da obra 

Flávio David Gonçalves da Cruz Chão da Pena – Trigais - Bendada 16.02.2022 Defiro o pedido de emissão de 
autorização de utilização para um 
edifício destinado a apoio agricola, nas 
condições da informação da DPUOT. 

Filipe Miguel Santos Nunes e Ana 
Isabel Fernandes Martins  

Fonte da Bica – Sabugal União de 
freguesias de Sabugal e Aldeia de 
Santo Antonio  

16.02.2022 Defiro o pedido de emissão de alvará 
de licença de obras de construção de 
um edifício destinado a habitação, nas 
condições da informação da DPUOT. 

José Manuel Alves Gomes Vale de Cabreiros - Quadrazais 18.02.2022 Defiro o pedido da 1ª prorrogação do 
alvará de licença de obras n.º 48/2021, 
de obras de construção de um edifício 
destinado a apoio agrícola (3 meses), 
nas condições da informação da 
DPUOT. 

Artur Martins Rua da Igreja, n.º 24 - Moita 21.02.2022 Defiro o pedido de emissão de alvará 
de licença de obras de ampliação de 
um edifício destinado a garagem - 
legalização, nas condições da 
informação da DPUOT. 

António Lourenço Rasteiro Fontão – Arrifana / Vilar Maior, 
União das Freguesias de Aldeia da 
Ribeira, Vilar Maior e Badamalos 

22.02.2022 Defiro o pedido de autorização de 
utilização para um edifício destinado a 
apoio agrícola (legalização), nas 
condições da informação da DPUOT. 

João Carlos Antunes Janela Longarela – Sabugal, União de 
Freguesias de Sabugal e Aldeia de 
Stº António 

22.02.2022 Defiro o pedido de autorização de 
utilização para um edifício destinado a 
apoio agrícola (legalização), nas 
condições da informação da DPUOT. 

 

 
 

O Presidente da Câmara Municipal, 
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