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EDITAL Nº 64 /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 06.07.2022 a 20.07.2022 os seguintes despachos: 

 

NOME Local da Obra 
Data do 

despacho 
Natureza da obra 

Francisco André Vicente Caminho da Senhora – 

Aldeia da Ponte 

06.07.2022 Defiro o projeto de arquitetura de obras de 

construção de edifício destinado a arrumos - 

Legalização, nas condições da informação da 

DPUOT. 

Luís Eduardo Pires Barreiros – Aldeia do Bispo 06.07.2022 Defiro o projeto de arquitetura de obras de 

construção de edifício destinado a habitação e 

anexo, nas condições da informação da 

DPUOT. 

Carlos Alberto Maia Lopes Rua de Baixo, n.º 20 - 22 - 

Malcata 

06.07.2022 Defiro o pedido de licenciamento de obras de 

construção de um edifício destinado a habitação 

e anexo - Legalização, nas condições da 

informação da DPUOT. 

Luis Domingues Viñolas, Unipessoal, 

Lda 

Barrocal Longo – Zona de 

Localização Empresarial – 

Lote 32 - Quintas de São 

Bartolomeu 

06.07.2022 Defiro o pedido de licenciamento de obras de 

construção de um edifício destinado a indústria 

pecuário/aviário, nas condições da informação 

da DPUOT. 

Jean Manuel Lopes Sítio da Freiria – Rua da 

Relva - Souto 

06.07.2022 Defiro o projeto de arquitetura de obras de 

construção de edifício destinado a habitação, 

nas condições da informação da DPUOT. 

Alberto Neves Rua do Barrocal nº 4 - 

Quadrazais 

06.07.2022 Defiro o pedido de licenciamento de obras de 

alteração e ampliação de um edifício destinado 

a habitação - legalização, nas condições da 

informação da DPUOT. 

António José de Almeida Ribeiro 

Martins CCH 

 

Avenida Nossa Senhora 

dos Caminhos nº 68 – Vale 

de Espinho 

06.07.2022 Defiro o pedido de licenciamento de obras de 

construção de edifício destinado a arrumos de 

alfaias agrícolas, nas condições da informação 

da DPUOT. 

José Augusto Vaz Rua Cabeço da Acoitada nº 

1 - Ruvina 

06.072022 Defiro o pedido de licenciamento de obras de 

alteração e ampliação de edifício destinado a 

habitação - legalização, nas condições da 

informação da DPUOT. 
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João José Garrido Lavrador Fonte Mestre - Soito 06.07.2022 Defiro o pedido de licenciamento de obras de 

alteração durante a execução da obra - 

construção de um edifício destinado a 

habitação, anexo e muro de vedação, nas 

condições da informação da DPUOT. 

João José Garrido Lavrador Fonte Mestre - Soito 08.07.2022 Defiro pedido da 2ª prorrogação do prazo para 

conclusão das obras de construção, por mais 3 

meses, de edifício destinado a habitação, nas 

condições da informação da DPUOT. 

Belmira Correia dos Santos Rua do Forno nº 18 - Souto 13.07.2022 Defiro o projeto de arquitetura de obras de 

alteração e ampliação, nas condições da 

informação da DPUOT 

Celeste Dias Basílio Rua das Casilhas – 

Cortinas – Forcalhos, união 

de freguesias de Lageosa e 

Forcalhos 

13.07.2022 Defiro o pedido de licenciamento de obras de 

construção de edifício destinado a arrumos 

agrícolas, nas condições da informação da 

DPUOT. 

Bernardino Afonso Sanches Rua do Nuno nº 8 – Aldeia 

Velha 

13.07.2022 Defiro o projeto de arquitetura de obras de 

alteração e ampliação de um edifício destinado 

a habitação, nas condições da informação da 

DPUOT 

David António Moura Cerdeira Cimo do Enchido – Seixo do 

Côa, união de freguesias de 

Seixo do Côa e Valongo  

18.07.2022 Defiro o projeto de arquitetura de obras de 

construção de um edifício destinado a 

habitação, nas condições da informação da 

DPUOT 

 
 
 

O Presidente da Câmara Municipal, 
 
 
 
 

(Vítor Manuel Dias Proença) 
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