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EDITAL Nº 63 /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 06.07.2022 a 20.07.2022 os seguintes despachos: 

 

NOME Local da Obra 
Data do 

Despacho 
Natureza da obra 

Maria Zita Nabais apolinário Lopes 
dos Santos 

Rua da Escola Primária, n.º 1 - 
Malcata 

06.07.2022 Defiro o pedido de emissão de alvará 
de licença de obras de alteração e 
ampliação de edifício destinado a 
habitação, nas condições da 
informação da DPUOT 

Adérito Gonçalves Fernandes Rua das Três Bicas, nº 3 - 
Rebolosa 

06.7.222 Defiro o pedido de emissão de alvará 
de licença de obras de alteração de 
edifício destinado a salsicharia de 
Classe D - Indústria, nas condições da 
informação da DPUOT. 

Francisco Lopes Trindade  Estrada Nova de Badamalos, nº 3 - 
Bismula 

06.07.2022 Defiro o pedido de emissão de alvará 
de licença de obras de ampliação de 
edifício destinado a habitação 
construção de piscina – Legalização 
com obras, nas condições da 
informação da DPUOT 

Palmira Almeida André Ribeiro Rua Prado do Concelho – Vila Boa 11.07.2022 Defiro o pedido de emissão de alvará 
de licença de obras de alteração e 
ampliação de edifício destinado a 
habitação – Legalização (com obras 
no interior), nas condições da 
informação da DPUOT 

José Francisco Monteiro - CCH Rua da Regadinha (Moinho Velho) 
– Aldeia da Dona / Nave 

13.07.2022 Defiro o pedido de emissão de alvará 
de licença de obras de alteração e 
ampliação de edifício destinado a 
arrumos - Legalização, nas condições 
da informação da DPUOT. 

Carlos Alberto Soares Tolda Rua do Chafariz, n.º40 (Rua dos 
Lameiros) - Souto 

13.07.2022 Defiro pedido de certidão de isenção 
de autorização de utilização do prédio 
urbano sob o artigo 1002, 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 Joaquim Barreira Valente Salomba - Badamalos 13.07.2022 Defiro o pedido de autorização de 
utilização para um edifício destinado a 
apoio agrícola - Legalização, nas 
condições da informação da DPUOT. 

Meo – Serviços de Comunicações e 
Multimédia, S. A 

Tapada do Barreiro – Forcalhos, 
união de freguesias de Lageosa e 
Forcalhos 

14.07.2022 Defiro o pedido de emissão de 
declaração de utilização de espaço 
publico para posterior pedido de 
energia elétrica, nas condições da 
informação  
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Meo – Serviços de Comunicações e 
Multimédia, S. A 

Sitio do Prado da Vinha – Vila Boa 14.07.2022 Defiro o pedido de emissão de 
declaração de utilização de espaço 
publico para posterior pedido de 
energia elétrica, nas condições da 
informação 

Meo – Serviços de Comunicações e 
Multimédia, S. A 

Rua do Campo de Futebol - 
Quadrazais 

14.07.2022 Defiro o pedido de emissão de 
declaração de utilização de espaço 
publico para posterior pedido de 
energia elétrica, nas condições da 
informação 

 
Maria Amélia Rodrigues 

Rua do Ribeiro – Quintas de São 
Bartolomeu 

15.07.2022 Defiro pedido de certidão de isenção 
de autorização de utilização do prédio 
urbano sob o artigo 381, por ter sido 
construído antes da entrada em vigor 
do D.L. 166/70 de 15 de abril, nas 
condições da informação da DPUOT. 

Maria Amélia Rodrigues Rua do Ribeiro – Quintas de São 
Bartolomeu 

15.07.2022 Defiro pedido de certidão de isenção 
de autorização de utilização do prédio 
urbano sob o artigo 327, por ter sido 
construído antes da entrada em vigor 
do D.L. 166/70 de 15 de abril, nas 
condições da informação da DPUOT. 

Maria Vitória da Fonseca Brás 
Amaral - Solicitadora 

Caminho do Soitinho, Barrocal – 
Quintas de São Bartolomeu 

15.07.2022 Defiro pedido de certidão do prédio 
urbano sob o artigo 408, testando que 
o imóvel não reúne aptidão nem 
funcionalidade própria de edifício, nas 
condições da informação da DPUOT 

Ana Maria dos Anjos Fernandes Tapada dos Sete Cús - Sabugal 18.07.2022 Defiro pedido da 1ª prorrogação da 
comunica prévia por mais 12 meses, 
de obras de construção de obras de 
construção de edificio destino a 
habitação e anexo, nas condições da 
informação da DPUOT. 

Carma Sofia Carvalho Gouveia Rua do Espírito Santo - Casteleiro 18.07.2022 Defiro pedido de certidão de isenção 
de autorização de utilização do prédio 
urbano sob o artigo 83, por ter sido 
construído antes da entrada em vigor 
do D.L. 166/70 de 15 de abril, nas 
condições da informação da DPUOT 

Maria Vitória da Fonseca Brás 
Amaral - Solicitadora 

Rua da Ladeira nº 12 -Urgueira, 
união de freguesias de Sabugal e 
Aldeia de Santo António 

18.07.2022 Defiro pedido de certidão de isenção 
de autorização de utilização do prédio 
urbano sob o artigo 472, por ter sido 
construído antes da entrada em vigor 
do D.L. 166/70 de 15 de abril, nas 
condições da informação da DPUOT 

Horácio Lopes Alexandrino - 
Advogado 

Estrada Nacional – Sabugal, união 
de freguesias de Sabugal e Aldeia 
de Santo António 

18.07.2022 Defiro pedido de certidão de isenção 
de autorização de utilização do prédio 
urbano sob o artigo 1759, por ter sido 
construído antes da entrada em vigor 
do D.L. 166/70 de 15 de abril, nas 
condições da informação da DPUOT 
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Manuel Pina Esteves Rua do Valcôvo - Nave 18.07.2022 Defiro pedido de certidão de isenção 
de autorização de utilização do prédio 
urbano sob o artigo 561, por ter sido 
construído antes da entrada em vigor 
do D.L. 166/70 de 15 de abril, nas 
condições da informação da DPUOT 

Carlos Alexandre Mestre de Matos Rua Principal nº 33 - Rebelhos - 
Bendada 

18.07.2022 Defiro o pedido de ocupação da via 
publica com andaimes, numa área de 
30 m2 e pelo período de 1 mês, para 
obras de conservação e manutenção 
de habitação, nas condições da 
informação da DPUOT 

 

 
 

O Presidente da Câmara Municipal, 
 
 
 
 

(Vítor Manuel Dias Proença) 
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