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EDITAL Nº 42 /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 27.04.2022 a 11.05.2022 os seguintes despachos: 

 

Albertina Lameiras da Fonseca Rua da Igreja – Santo Estevão, 
União de freguesias Santo Estêvão 
e Moita 

27.04.2022 Defiro o pedido de autorização de 
utilização para um edifício destinado a 
habitação, nas condições da 
informação da DPUOT. 

António Carlos Achando Rua de Santo António, n.º 14 – 
Aldeia Velha 

02.05.2022 Defiro o pedido de prorrogação do 
alvará de licença de obras n.º 55/2020, 
por 03 meses, de edifício destinado a 
habitação, nas condições da 
informação da DPUOT. 

Albertina Santos Neves Rua Barbosa do Bocage – Sabugal, 
U. F. de Sabugal e Aldeia de Stº 
António 

02.05.2022 Defiro o pedido de emissão de alvará 
de licença de obras de alteração de 
edifício destinado a habitação e 
comércio / serviços - Legalização, nas 
condições da informação da DPUOT. 

Lactibar – Lacticínios do Sabugal, 
S.A. 

Quinta do Costa - Rendo 02.05.2022 Defiro o pedido de emissão de alvará 
de licença de obras de alteração e 
ampliação de edifício destinado a 
estabelecimento de industrial do leite e 
derivados - Legalização, nas 
condições da informação da DPUOT. 

Maria Moreira Esteves Travessa da Cerdeira, n.º 3 - Foios 04.05.2022 Defiro o pedido de autorização de 
utilização para um edifício destinado a 
habitação - legalização, nas condições 
da informação da DPUOT. 

João António Ramos Fonseca 
Nunes 

Prado dos Carvalhos – Forcalhos, 
União das Freguesias de Lajeosa e 
Forcalhos 

05.05.2022 Defiro o pedido de emissão de alvará 
de licença de obras de construção 
(legalização) e alteração de edifício 
destinado a habitação, nas condições 
da informação da DPUOT. 

Isabel Maria Vaz Guerrilha Rua 25 de Abril, n.º 69 – Vale de 
Espinho 

06.05.2022 Defiro pedido de certidão de isenção 
de autorização de utilização do prédio 
urbano com o artigo 1440 por ter sido 
construído antes da entrada em vigor 
do D.L. 166/70 de 15 de abril, nas 
condições da informação da DPUOT. 

Tiago Esteves Dias Largo da Igreja, n.º 1 – Pousafoles 
do Bispo, União das Freguesias de 
Pousafoles do Bispo, Pena Lobo e 
Lomba 

06.05.2022 Defiro pedido de certidão de isenção 
de autorização de utilização do prédio 
urbano com o artigo 763 por ter sido 
construído antes da entrada em vigor 
do D.L. 166/70 de 15 de abril, nas 
condições da informação da DPUOT. 
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O Presidente da Câmara Municipal, 
 
 
 
 

(Vítor Manuel Dias Proença) 
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