
 

Documento assinado digitalmente. Esta assinatura digital é equivalente à assinatura autografa. 

 
Este documento quando impresso é validado pelo Selo Branco/Carimbo do Município do Sabugal  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

EDITAL Nº 71 /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 03.08.2022 a 17.08.2022 os seguintes despachos: 

 

NOME Local da Obra 
Data do 

Despacho 
Natureza da obra 

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

05.08.2022 Defiro o pedido de autorização de 
utilização para um edifício destinado a 
arrumos - Legalização, nas condições 
da informação da DPUOT 

Alberto Teixeira da Fonseca Rua Paroquial, n.º 5 - Cerdeira 04.08.2022 Defiro pedido de certidão de isenção 
de autorização de utilização do prédio 
urbano sob o artigo 519 por ter sido 
construído antes da entrada em vigor 
do D.L. 38382/51 de 07 de agosto, nas 
condições da informação da DPUOT 

Horácio Lopes Alexandrino - 
Advogado 

Rua da Ponte, n.º 9 Vilar Maior 04.08.2022 Defiro pedido de certidão de isenção 
de autorização de utilização do prédio 
urbano sob o artigo 1346 por ter sido 
construído antes da entrada em vigor 
do D.L. 166/70 de 15 de abril, nas 
condições da informação da DPUOT. 

Manuel Saldenha Monteiro Rua do Chão da Corte – Martim 
Pega / Seixo do Côa 

04.08.2022 Defiro pedido de certidão do prédio 
urbano sob o artigo 519, não reúne 
aptidão nem funcionalidade própria de 
edifício, nas condições da informação 
da DPUOT 

José Marco Vicente Covelo - Sortelha 05.08.2022 Defiro o pedido de emissão de alvará 
de licença de obras de construção de 
muro de vedação, nas condições da 
informação da DPUOT. 

Sandra Quelhas - Solicitadora Restolinho – Torre / Sabugal 09.08.2022 Defiro pedido de certidão de isenção 
de autorização de utilização do prédio 
urbano sob o artigo 1483, 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 Luis Henriques Gaspar Rua da Carreira, n.º 9 - Casteleiro 09.08.2022 Defiro pedido de certidão de isenção 
de autorização de utilização do prédio 
urbano sob o artigo 617 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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Francisco André Vicente Caminho da Senhora – Aldeia da 
Ponte 

10.08.2022 Defiro o pedido de emissão de alvará 
de licença de obras de construção de 
edifício destinado a arrumos 
(legalização), nas condições da 
informação da DPUOT 

Maria da Conceição Pires Rua da Procissão, n.º 9 A – 
Rapoula do Côa 

11.08.2022 Defiro pedido da 1ª prorrogação da 
licença de obras n.º 43/2020, por mais 
12 meses, de obras de construção de 
edificio destino a habitação, nas 
condições da informação da DPUOT. 

António Mendes Monteiro Estrada Municipal 567, 58 - Bismula 11.08.2022 Defiro o pedido de autorização de 
utilização para um edifício destinado a 
habitação - legalização, nas condições 
da informação da DPUOT. 

Manuel Lourenço Rodrigues  Rua dos Arrabaldes, n.º 36 - 
Alfaiates 

11.08.2022 Defiro o pedido de emissão de alvará 
de licença de obras de alteração de 
edifício destinado a habitação 
(legalização), nas condições da 
informação da DPUOT 

Filipe Brázia D ´Almeida Rua do Fontanhão, n.º 2 – Vila Boa 11.08.2022 Defiro o pedido de emissão de alvará 
de licença de obras de demolição e 
alteração de edifício destinado a 
habitação e construção de piscina, nas 
condições da informação da DPUOT 

 
 

O Presidente da Câmara Municipal, 
 
 
 
 

(Vítor Manuel Dias Proença) 
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