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EDITAL Nº 33 /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 30.03.2022 a 13.04.2022 os seguintes despachos: 

 

NOME Local da Obra 
Data do 

despacho 
Natureza da obra 

Fundação Padre José Miguel Teixugueiras - Soito 29.03.2022 Defiro o pedido de licenciamento de obras de 

construção de edifício destinado a pavilhão 

desportivo, nas condições da informação da 

DPUOT 

 

Ana Maria Fernandes 

Rua da Capela- Monte 

Novo – União de freguesias 

de Pousafoles do Bispo, 

Penalobo e Lomba 

29.03.2022 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. 

Maria Arminda Leite Almeida 

Bragança  

Rua António José de 

Almeida, nº 13, Sabugal 

União de freguesias de 

Sabugal e Aldeia de santo 

Antonio 

29.03.2022 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. 

Lactibar, Lacticínios do Sabugal, SA Quinta do Costa  - Rendo 30.03.2022 Defiro a aprovação do projeto de arquitetura de 

obras de alteração e ampliação de um edifício 

destinado a estabelecimento Industrial do Leite 

e Derivados - legalização, nas condições da 

informação da DPUOT 

Carlos Fernando Marcos da Ines – 

C.C.H 

Avenida de São Miguel, nº 

16 Soito 

30.3.2022 Defiro o pedido de licenciamento de obras de 

alteração e ampliação de edifício destinado a 

habitação, nas condições da informação da 

DPUOT. 

Leopoldina Afonso Gonçalves Rua Nova nº 18-A – Aldeia 

do Bispo 

31.03.2022 Defiro a aprovação do projeto de arquitetura de 

obras de ampliação de edifício destinado a 

habitação e anexo (legalização), nas condições 

da informação da DPUOT. 

Eliana Garrido Lavrador e Tiago 

Alexandre Tomé  Morgado 

Rua Trás do Soito S/N - 

Soito 

31.03.2022 Defiro o pedido de licenciamento de obras de 

alteração e ampliação de edifício destinado a 

habitação, nas condições da informação da 

DPUOT 

Maria do Rosário Fernandes Azevedo 

Brigas Afonso 

Rua da Madalena, n.º 7 – 

Sabugal, U.F de Sabugal e 

Aldeia de Santo António 

01.04.2022 Defiro a aprovação do projeto de arquitetura de 

obras de alteração  e ampliação de um edifício 

destinado a Habitação, nas condições da 

informação da DPUOT. 
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João Antonio Ramos Fonseca Nunes Prado dos Carvalhos  

Forcalhos  

01.04.2022 Defiro o pedido de licenciamento de obras de 

construção e alteração de edifício destinado a 

habitação, nas condições da informação da 

DPUOT 

Elsa Cristina Vilar Martins Rua da Estrada, nº 47 

Aldeia de Santo António  

08.04.2022 Defiro o pedido de licenciamento de obras de 

obras alteração e ampliação de edifício 

destinado a habitação e anexo, nas condições 

da informação da DPUOT. 

António Gonçalves Pires Rua do Porto – Vale de 

Espinho 

08.04.2022 Defiro a aprovação do projeto de arquitetura de 

obras de construção de edifício destinado a 

habitação e anexo, 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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