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EDITAL Nº 49 /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 25.05.2022 a 08.06.2022 os seguintes despachos: 

 

 

NOME Local da Obra 
Data do 

Despacho 
Natureza da obra 

Ângela Maria Lages Videira Rua Direita, n.º 23 - Bendada 27.05.2022 Defiro o pedido de averbamento 
(substituição do requerente) ao título 
de utilização n.º 20/2010 de edifício 
destinado a comércio / arrumos, nas 
condições da informação da DPUOT 

Maria Cândido Manso Filipe Afonso Rua da Casa do Povo, n.º 4 - Foios 27.05.2022 Defiro pedido de certidão de isenção 
de autorização de utilização dos 
prédios urbanos com os artigos 408  e 
539 por terem sidos construídos antes 
da entrada em vigor do D.L. 166/70 de 
15 de abril, nas condições da 
informação da DPUOT. 

Elsa Cristina Vilar Martins Rua Marques de Pombal, n.º 47 – 
Aldeia de Santo António, 

30.05.2022 Defiro o pedido de autorização de 
utilização para um edifício destinado a 
habitação - legalização, nas condições 
da informação da DPUOT. 

Carlos Fernando Marcos da Inês Avenida de S. Cristóvão nº 106 - 
Soito 

01.06.2022 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. 

Centro Social de Quadrazais Rua das Eiras, n.º 22 - Quadrazais 01.06.2022 Defiro o pedido de emissão de alvará 
de licença de obras de alteração e 
ampliação de equipamento social, nas 
condições da informação da DPUOT. 

José Maria Pires Martins Rua das Pissarinhas, n.º 62 – Vale 
de Espinho 

02.06.2022 Defiro o pedido de emissão de alvará 
de licença de obras de alteração de 
edifício destinado a habitação- 
legalização, nas condições da 
informação da DPUOT. 

Edite Maria dos Santos Moreira Ribeira do Gato – Quinta do Gato - 
Bendada 

02.06.2022 Defiro o pedido de emissão de alvará 
de licença de obras de alteração e 
ampliação de edifício destinado a 
habitação e construção de anexo- 
legalização, nas condições da 
informação da DPUOT. 
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Aida Antunes Ferreira Rua da Fonte nº 40 - Malcata 03.06.2022 Defiro o pedido de autorização de 
utilização para um edifício destinado a 
habitação - legalização, nas condições 
da informação da DPUOT  

Gisela da Luz Figueiredo Nunes Rua principal / Rua da Capela, n.º 
10 – Alagoas, União das 
Freguesias de Sabugal e Aldeia de 
Santo António 

06.06.2022 Defiro pedido de certidão de isenção 
de autorização de utilização do prédio 
urbano sob o artigo 1296 por ter sido 
construído antes da entrada em vigor 
do D.L. 166/70 de 15 de abril, nas 
condições da informação da DPUOT. 

José Vasco - CCH Estrada Nacional 233-3, n.º 34 
Alfaiates 

07.06.2022 Defiro o pedido de emissão de alvará 
de licença 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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