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EDITAL Nº 32 /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 30.03.2022 a 13.04.2022 os seguintes despachos: 

 

 

NOME Local da Obra 
Data do 

Despacho 
Natureza da obra 

Artur Jorge Correia Carriço Vale da Carreta, lote 17 Sabugal – 
União de Freguesias de Sabugal e 
Aldeia de Santo Antonio 
 

29.03.2022 Defiro o pedido de autorização de 
utilização para um edifício destinado a 
habitação e anexo, nas condições da 
informação da DPUOT. 

Fernando Carrilho Carvalho Rua do Vale – A, 15 - Soito 30.03.2022 Defiro o pedido de autorização de 
utilização para um edifício destinado a 
habitação e anexo - legalização, nas 
condições da informação da DPUOT. 

Orlindo de Jesus e Olimpia de 
Jesus 

Rua Direita - Rebelhos 30.03.2022 Defiro o pedido de autorização de 
utilização para um edifício destinado a 
garagem - legalização, nas condições 
da informação da DPUOT 

.Lopes Oliveira £ Filhos  Quinta da Galiana - Quadrazais 290.03.2022 Defiro o pedido de averbamento do 
processo de obras de alteração e 
ampliação nº 78 de 2021, nas 
condições da informação da DPUOT. 

Dominique André Valongo – Forcalhos, U.F. Lajeosa 
e Forcalhos 

01.04.2022 Defiro o pedido de emissão de alvará 
de licença de construção de edifício  
destinado a apoio agrícola - 
legalização, nas condições da 
informação da DPUOT. 

Raul Augusto Clara  Rua da Fontainha S/N Sortelha 01.04.2022 Defiro pedido de certidão de isenção 
de autorização de utilização do prédio 
urbano com o artigo 49 por ter sido 
construído antes da entrada em vigor 
do D.L. 166/70 de 15 de abril, nas 
condições da informação da DPUOT. 

Raul Augusto Clara  Rua DÁ Mesquita - Sortelha 01.04.2022 Defiro pedido de certidão de isenção 
de autorização de utilização do prédio 
urbano com o artigo 21 por ter sido 
construído antes da entrada em vigor 
do D.L. 166/70 de 15 de abril, nas 
condições da informação da DPUOT. 

Eliana Garrido Lavrador e Tiago 
Alexandre Tomé Morgado 

Travessa dos Prados, n.º 1- Soito 08.04.2022 Defiro o pedido de emissão de alvará 
de licença de obras de alteração e 
ampliação de edifício  destinado a 
habitação, nas condições da 
informação da DPUOT 
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Maria Luísa Figueira Nunes 

Rua Nuno Montemor, 107 - 
Sabugal 

08.04.2022 Defiro o pedido de autorização de 
utilização para um edifício destinado a 
habitação, nas condições da 
informação da DPUOT 

Nuno José Gomes Afonso Rua da Cruzinha – Salomba / 
Badamalos, União de Freguesias 
de Aldeia da Ribeira, Vilar Maior e 
Badamalos 

04.04.2022 Defiro o pedido de prorrogação do 
alvará de licença de obras n.º 19/2020, 
por 12 meses, de edifício destinado a 
habitação, nas condições da 
informação da DPUOT. 

Vítor Manuel Rei Barbeira (Quinas 
Imobiliária) 

Rua do Pereiro / Rua da Padaria, 
n.º 15 - Soito 

12.04.2022 Defiro pedido de certidão de isenção 
de autorização de utilização do prédio 
urbano com o artigo 927 por ter sido 
construído antes da entrada em vigor 
do D.L. 166/70 de 15 de abril, nas 
condições da informação da DPUOT 

Isabel Perloiro Meirinho - Advogada Avenida de São Cristóvão, 132 
Soito 

 Defiro pedido de certidão de isenção 
de autorização de utilização do prédio 
urbano com o artigo 931 por ter sido 
construído antes da entrada em vigor 
do D.L. 166/70 de 15 de abril, nas 
condições da informação da DPUOT 

 
 
 

Sabugal, 13 de abril de 2022 

 
 

O Presidente da Câmara Municipal, 
 
 
 
 

(Vítor Manuel Dias Proença) 
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