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EDITAL Nº 80 /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 31.08.2022 a 14.09.2022 os seguintes despachos: 

 

NOME Local da Obra 
Data do 

Despacho 
Natureza da obra 

Luís Alves Covas – Cardeal - Rendo 01.09.2022 Defiro pedido de certidão de isenção 
de autorização de utilização do prédio 
urbano sob o artigo 482 por ter sido 
construído antes da entrada em vigor 
do D.L. 38382/51 de 07 de agosto, nas 
condições da informação da DPUOT 

Amílcar José Barbosa Rua do Forno nº 24 – quintas São 
Bartolomeu 

01.09.2022 Defiro pedido de certidão de isenção 
de autorização de utilização do prédio 
urbano sob o artigo 239 por ter sido 
construído antes da entrada em vigor 
do D.L. 38382/51 de 07 de agosto, nas 
condições da informação da DPUOT 

José Augusto Vaz Rua Cabeço da acoitada nº 1 – 
Ruvina, união de freguesias de 
Ruvina, Ruivós e Vale das Éguas 

06.09.2022 Defiro o pedido de autorização de 
utilização para um edifício destinado a 
habitação - legalização, nas condições 
da informação da DPUOT 

José Manuel de Marcos Grancho Rua das Passadeiras nº 15 - Soito 06.09.2022 Defiro o pedido de autorização de 
utilização para um edifício destinado a 
habitação - legalização, nas condições 
da informação da DPUOT 

Edgar Moiteiro Alves Rua do Canal nº 1 – Alagoas, união 
de freguesias de Sabugal e Aldeia 
de Santo António 

06.09.2022 Defiro o pedido de ocupação da via 
pública com andaimes, numa extensão 
de 8 metros e pelo período de 1 mês 
para lavagem e pintura de habitação, 
nas condições da informação da 
DPUOT. 

José Fernando Monteiro Gonçalves Prado das Mendonças, Sabugal, 
União de freguesias de Sabugal e 
Aldeia de Santo António  

06.09.2022 Defiro o pedido de emissão de alvará 
de licença de obras de alteração e 
ampliação de edifício destinado a 
habitação (legalização), nas condições 
da informação da DPUOT 

Luís Eduardo Pires Barreiros – Aldeia do Bispo 07.09.2022 Defiro o pedido de emissão de alvará 
de licença de obras de alteração e 
ampliação de edifício destinado a 
habitação - legalização, nas condições 
da informação da DPUOT 
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José Manuel Morais Rodrigues Rua do Valemendo nº 6 - Souto 06.09.2022 Defiro o pedido de emissão de alvará 
de licença de obras de alteração e 
ampliação de edifício destinado a 
habitação (legalização), nas condições 
da informação da DPUOT 

Artur Manuel Santos Ladeira Rua do Outeiro, n.º 4 Moita, União 
das freguesias de Santo Estêvão e 
Moita 

08.09.2022 Defiro o pedido de ocupação da via 
pública com andaimes, numa extensão 
de 4 metros para obras de 
conservação de um terraço de edifício 
destinado a habitação, nas condições 
da informação da DPUOT. 

Álvaro Pereira Guerreiro - 
Advogado 

Rua Nova / Cabeço, n.º 7 - Foios 08.09.2022 Defiro pedido de certidão de isenção 
de autorização de utilização do prédio 
urbano sob o artigo 792 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 Alcina Lourenço Oliveira 
 

Rua da Trincheira, n.º 5 – Sabugal, 
União das Freguesias de Sabugal e 
Aldeia de Santo António 

08.09.2022 Defiro o pedido de ocupação da via 
pública com andaimes, numa extensão 
de 16 metros para obras de isolamento 
de paredes de edifício destinado a 
habitação, nas condições da 
informação da DPUOT. 

 

 
 

O Presidente da Câmara Municipal, 
 
 
 
 

(Vítor Manuel Dias Proença) 
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