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EDITAL Nº 45 /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 11.05.2022 a 25.05.2022 os seguintes despachos: 

 

NOME Local da Obra 
Data do 

despacho 
Natureza da obra 

Tiago Pereira Campo  EN 233 – Picoto, Aldeia de 

Santo António - Sabugal 

11.05.2022 Defiro o projeto de arquitetura de construção de 

edifício destinado a habitação, nas condições da 

informação da DPUOT. 

Leonel dos Santos Martins Rua Alexandre Herculano – 

União de freguesias de 

Sabugal e Aldeia de Santo 

António 

13.05.2022 Defiro o projeto de arquitetura e respetivo 

licenciamento das obras de alteração e 

ampliação de uma edificação destinada a 

habitação – alterações durante o decorrer da 

obra, nas condições da informação da DPUOT. 

Bernardino Gonçalves Paulos Rua Muralha do Arrabalde 

nº 40 A - Alfaiates 

13.05.2022 Defiro o pedido de licenciamento de obras de 

alteração de um edifício destinado a habitação e 

ampliação de edifício destinado a arrumos – 

legalização com obras, nas condições da 

informação da DPUOT 

José Joaquim Gonçalves Martins Sítio da Valça - Alfaiates 18.05.2022 Defiro o projeto de arquitetura de obras de 

construção de edifício destinado a apoio 

agrícola - legalização, nas condições da 

informação da DPUOT. 

Maria de Lurdes Gonçalves Nunes 

Oliveira Lopes 

Rua da Fonte Nova - Fóios 18.05.2022 Defiro o projeto de arquitetura de obras de 

alteração e ampliação de um edifício destinado 

a habitação – moradia unifamiliar e obras de 

construção de piscina, nas condições da 

informação da DPUOT 

Palmira Almeida André Ribeiro Rua do Prado do Concelho 

– Vila Boa 

23.05.2022 Defiro o pedido de licenciamento de obras de 

alteração e ampliação de edifício destinado a 

habitação (com obras interiores) - Legalização, 

nas condições da informação da DPUOT 

Maria do Céu Cabral Dias Estrada Nacional 324, n.º 

58 – Rapoula do Côa 

23.05.2022 Defiro o pedido de licenciamento de obras de 

alteração e ampliação de edifícios destinados a 

empreendimento de turismo no espaço rural – 

casa de campo, nas condições da informação 

da DPUOT. 
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Edite Maria dos Santos Moreira Ribeiro do Gato – Quinta do 

Gato - Bendada 

24.05.2022 Defiro o pedido de licenciamento de obras de 

alteração e ampliação de edifício destinado a 

habitação e construção de anexo - Legalização, 

nas condições da informação da DPUOT 

 

 

 
 

O Presidente da Câmara Municipal, 
 
 
 
 

(Vítor Manuel Dias Proença) 
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