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EDITAL Nº 46 /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 11.05.2022 a 25.05.2022 os seguintes despachos: 

 

 

NOME Local da Obra 
Data do 

Despacho 
Natureza da obra 

Manuel Rodrigues Soares Rua do Forte, nº 61 Soito 11.05.2022 Defiro o pedido de averbamento da 
licença de utilização para um edifício 
destinado a habitação, nas condições 
da informação da DPUOT. 

Ana Bela Martins Pinheiro Rua do Fundo da Quinta nº 3 
Cardeal - Rendo 

11.05.2022 Defiro o pedido de autorização de 
utilização para um edifício destinado a 
habitação, nas condições da 
informação da DPUOT. 

Isabel Maria Bicha Pereira Coelho e 
outros 

Bairro da Fonte dos Prados nº 5 - 
Rebolosa 

11.05.2022 Defiro o pedido de autorização de 
utilização para um edifício destinado a 
habitação, nas condições da 
informação da DPUOT. 

Gracinda Correia - CCH Rua Sr.ª do Rosário - Bismula 18.05.2022 Defiro o pedido de autorização de 
utilização para um edifício destinado a 
arrumos- legalização, nas condições 
da informação da DPUOT. 

Aida Antunes Ferreira Rua da Fonte, n.º 40 - Malcata 18.05.2022 Defiro o pedido de emissão de alvará 
de licença de obras de alteração e 
ampliação de edifício destinado a 
habitação - Legalização, nas 
condições da informação da DPUOT. 

Maria do Céu Pires Nobre Simões Estrada Nacional, n.º233-3, n.º 49 
Nave 

19.05.2022 Defiro o pedido de averbamento 
(substituição do requerente) ao título 
de utilização de edifício destinado a 
serviços de restauração ou de 
bebidas, nas condições da informação 
da DPUOT. 

Fernando Luis Janela Birra Rua da Casa Nova, n.º 19 – 
Quintas de São Bartolomeu 

23.05.2022 Defiro o pedido de autorização de 
utilização para um edifício destinado a 
habitação - legalização, nas condições 
da informação da DPUOT. 

Isabel Fernandes Alves Sanches - 
CCH 

Balsas – Vale de Espinho 23.05.2022 Defiro o pedido de averbamento 
(substituição do requerente) ao título 
de utilização de edifício destinado a 
apoio agrícola e anexo - legalização, 
nas condições da informação da 
DPUOT. 
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O Presidente da Câmara Municipal, 
 
 
 
 

(Vítor Manuel Dias Proença) 


		2022-05-25T15:58:17+0100


		2022-05-25T15:58:44+0100




