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EDITAL Nº 58 /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 22.06.2022 a 06.07.2022 os seguintes despachos: 

 

NOME Local da Obra 
Data do 

despacho 
Natureza da obra 

Hugo Miguel Paiva Martins Sítio da Fousquinha - 

Sabugal 

27.06.2022 Defiro o projeto de arquitetura de obras de 

construção de edifício destinado a habitação, 

nas condições da informação da DPUOT. 

José Augusto Vaz Rua da Alcoitada, n.º 1 - 

Ruvina 

27.06.2022 Defiro o projeto de arquitetura de obras de 

alteração e ampliação de edifício destinado a 

habitação - legalização, nas condições da 

informação da DPUOT. 

João José Garrido Lavrador Fonte Mestre - Soito 28.06.2022 Defiro o projeto de arquitetura de obras de 

alterações durante a execução da obra e 

averbamento de técnico, de edifício destinado a 

habitação, nas condições da informação da 

DPUOT. 

Maria do Rosário Fernandes Azevedo 

Brigas Afonso 

Rua da Madalena, n.º 7 - 

Sabugal 

28.06.2022 Defiro o pedido de licenciamento de obras de 

alteração e ampliação de um edifício destinado 

a habitação, nas condições da informação da 

DPUOT. 

Celeste Dias Basílio Rua das Casilhas - Cortinas 

- Forcalhos 

01.07.2022 Defiro o projeto de arquitetura de obras de 

construção de edifício destinado a arrumos 

agrícola, nas condições da informação da 

DPUOT. 

Paulo Jorge Correia da Silva Malota – Vila Boa 04.07.2022 Defiro o pedido de licenciamento de obras de 

construção de edifício destinado a habitação e 

anexos com legalização, nas condições da 

informação da DPUOT. 

José Augusto de Almeida - CCH Rua Barbosa do Bocage, 

n.º24 - Sabugal 

04.07.2022 Defiro o projeto de arquitetura de obras de 

alteração e ampliação de edifício destinado a 

habitação - legalização, nas condições da 

informação da DPUOT 

Alípio Antunes Martins Fundo da Quinta - Cardeal / 

Rendo 

04.07.2022 Defiro o projeto de arquitetura de obras de 

construção de edifício destinado a arrumos, nas 

condições da informação da DPUOT 
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O Presidente da Câmara Municipal, 
 
 
 
 

(Vítor Manuel Dias Proença) 
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