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EDITAL Nº 57 /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 22.06.2022 a 06.07.2022 os seguintes despachos: 

 

NOME Local da Obra 
Data do 

Despacho 
Natureza da obra 

Celestina  Batista Louro Avenida Infante D. Henrique, n.º 
56- A - Sabugal 

24.06.2022 Defiro o pedido de autorização de 
utilização para um edifício destinado a 
habitação - Legalização, nas 
condições da informação da DPUOT. 

José Joaquim Capelo Estrada Nacional, n.º 13 - Sabugal 27.06.2022 Defiro o pedido de emissão de alvará 
de licença de obras de construção de 
edifício destinado a habitação, nas 
condições da informação da DPUOT. 

Sérgio Filipe Seno Martins / Carla 
Susana Gonçalves Martins 

Tapada dos Sete Cús – Lote 6  - 
Sabugal 

28.06.2022 Defiro o pedido de emissão de alvará 
de licença de obras de alteração de 
edifício destinado a habitação e 
edificação anexa – Legalização, nas 
condições da informação da DPUOT 

José Pires  - Advogado Ferrarias – Bendada 28.06.2022 Defiro pedido de certidão de isenção 
de autorização de utilização do prédio 
urbano sob o artigo 757 por ter sido 
construído antes da entrada em vigor 
do D.L. 166/70 de 15 de abril, nas 
condições da informação da DPUOT. 

Carina Marques Rocha Fernandes 
– Solicitadora 

Travessa da Faia, n.º 4 – Rebelhos 
/ Bendada 

28.06.2022 Defiro pedido de certidão de isenção 
de autorização de utilização do prédio 
urbano sob o artigo 302, por ter sido 
construído antes da entrada em vigor 
do D.L. 38382/51 de 07 de agosto, nas 
condições da informação da DPUOT. 

Maria da Natividade Gonçalves 
Cunha Raposo e outros 
 
 
 

Rua do Enchido, n.º 1 - Penalobo 28.06.2022 Defiro pedido de prorrogação do prazo 
para levantamento do alvará, por mais 
um ano, de edifício destinado a 
Empreendimento de Turismo em 
Espaço Rural, nas condições da 
informação da DPUOT. 

Carlos Alberto Amaral Dias Chão do Moinho – Cabeça da 
Veiga - Alfaiates 

30.06.2022 Defiro pedido de prorrogação do prazo 
para entrega dos projetos de 
especialidades, por mais 3 meses, de 
obras de construção de parque 
aquático e empreendimento turístico 
no espaço rural, nas condições da 
informação da DPUOT. 

Carina Marques Rocha Fernandes 
– Solicitadora 

Atalaia das Moitas – Vilar Maior 29.06.2022 Defiro pedido de certidão do prédio 
rústico sob o artigo 3401 (atravessado 
por caminho público), nas condições 
da informação da DPUOT. 
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Maria Vitória da Fonseca Brás 
Amaral - Solicitadora 
 

Quinta da Azenha - Sortelha 29.06.2022 Defiro pedido de certidão de isenção 
de autorização de utilização do prédio 
urbano sob o artigo 1061, por ter sido 
construído antes da entrada em vigor 
do D.L. 166/70 de 15 de abril, nas 
condições da informação da DPUOT. 

Ana Cristina Sanches Tomé Estrada Nacional 233-3, n.º 44, 
Lamelas - Rendo 

01.07.2022 Defiro pedido de certidão de isenção 
de autorização de utilização do prédio 
urbano sob o artigo 605, por ter sido 
construído antes da entrada em vigor 
do D.L. 166/70 de 15 de abril, nas 
condições da informação da DPUOT. 

Carina Marques Rocha Fernandes - 
Solicitadora 

Calçada São Sebastião - Sortelha 01.07.2022 Defiro pedido de certidão de isenção 
de autorização de utilização do prédio 
urbano sob o artigo 416, por ter sido 
construído antes da entrada em vigor 
do D.L. 38382/51 de 07 de agosto, nas 
condições da informação da DPUOT. 

António Augusto Gomes Soares Quintas do Anascer - Casteleiro 01.07.2022 Defiro pedido de certidão de isenção 
de autorização de utilização do prédio 
urbano sob o artigo 302, por ter sido 
construído antes da entrada em vigor 
do D.L. 38382/51 de 07 de agosto, nas 
condições da informação da DPUOT. 

Carlus de Almeida 
 

Rua do Pomar, n.º 15 – Vila do 
Touro 

04.07.2022 Defiro o pedido de ocupação da via 
pública, por 3 meses, nas condições 
da informação da DPUOT. 

Maria José Neves Batista Avenida 25 de Abril, n.º 28 - 
Sabugal 

04.07.2022 Defiro o pedido de autorização de 
utilização para um edifício destinado a 
habitação - Legalização, nas 
condições da informação da DPUOT. 

 
 

O Presidente da Câmara Municipal, 
 
 
 
 

(Vítor Manuel Dias Proença) 
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