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EDITAL Nº 67 /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 20.07.2022 a 03.08.2022 os seguintes despachos: 

 

NOME Local da Obra 
Data do 

Despacho 
Natureza da obra 

Lactibar – Lacticínios do Sabugal, 
S.A. 

Quinta do Costa - Rendo 21.07.2022 Defiro o pedido de aditamento ao 
alvará de autorização de utilização n.º 
35/2013 para um edifício destinado a 
estabelecimento industrial do leite e 
derivados - Legalização, nas 
condições da informação da DPUOT. 

Maria Augusta Barbora Rua do Colégio nº 24 – Aldeia da 
Ponte 

21.07.2022 Defiro o pedido de autorização de 
utilização para um edifício destinado a 
habitação - Legalização, nas 
condições da informação da DPUOT 

Carlos Alberto Maia Lopes Rua de Baixo nº 20 – 22 – Malcata 21.07.2022 Defiro o pedido de emissão de alvará 
de licença de obras de construção de 
edifício destinado a habitação 
legalização, nas condições da 
informação da DPUOT 

Maria Emilia Monteiro Pereira Rua Gil Vicente, n.º 11 – Sabugal 21.07.2022 Defiro o pedido de informação prévia 
de obras de ampliação de edifício 
destinado a habitação, nas condições 
da informação da DPUOT 

Luis Domingos Viñolas, Unipessoal, 
Lda 

Barrocal Longo – Zona de 
Localização Empresarial – Lote 32 
– Quintas de São Bartolomeu 

21.07.2022 Defiro o pedido de emissão de alvará 
de licença de obras de construção de 
edifício destinado a indústria pecuária / 
aviário, nas condições da informação 
da DPUOT. 

Aurora Jesus da Costa Lourenço 
Tavares 

Rua da Fonte, n. º1 - Caldeirinhas - 
Sortelha 

25.07.2022 Defiro pedido de certidão de isenção 
de autorização de utilização do prédio 
urbano sob o artigo 1058, por ter sido 
construído antes da entrada em vigor 
do D.L. 166/70 de 15 de abril, nas 
condições da informação da DPUOT. 

Palmira Almeida André Ribeiro Prado do Concelho – Vila Boa 28.07.2022 Defiro o pedido de autorização de 
utilização para um edifício destinado a 
habitação - Legalização, nas 
condições da informação da DPUOT. 

Sociedade de Investimentos Pedro 
Oliveira, Unipessoal Lda 
 

Fonte Moreira - Alfaiates 28.07.2022 Defiro o pedido de autorização de 
utilização para um edifício destinado a 
habitação, nas condições da 
informação da DPUOT. 
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Carlos Fernando Marcos da Inês - 
CCH 

Avenida de São Cristóvão nº 106 - 
Souto 

28.07.2022 Defiro o pedido de autorização de 
utilização para um edifício destinado a 
habitação – legalização com obras, 
nas condições da informação da 
DPUOT. 

Regina Alves Paulino Figueiredo Rua do Bairro da Cruz das Almas - 
Casteleiro 

28.07.2022 Defiro pedido de certidão de isenção 
de autorização de utilização do prédio 
urbano sob o artigo 554, 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 Manuel Nunes Travessa Dr. João Lopes nº 1 – 
Sabugal, da união de freguesias  

28.07.2022 Defiro o pedido de autorização de 
utilização para um edifício destinado a 
habitação, edificação anexa e piscina, 
nas condições da informação da 
DPUOT. 

 
 
 

O Presidente da Câmara Municipal, 
 
 
 
 

(Vítor Manuel Dias Proença) 
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