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EDITAL Nº 84 /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 14.09.2022 a 26.09.2022 os seguintes despachos: 

 

 

NOME Local da Obra 
Data do 

Despacho 
Natureza da obra 

António José Pires - Solicitador Rua do Ribeiro – Vila Boa 14.09.2022 Defiro pedido de certidão de isenção 
de autorização de utilização do prédio 
urbano sob o artigo 464 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 Nabais Rua António José de Almeida, n.º 
65 – Sabugal, União das 
Freguesias de Sabugal e Aldeia de 
Santo António 

13.09.2022 Defiro o pedido de ocupação da via 
pública com andaimes, numa extensão 
de 10 metros e pelo período de 1 mês 
para lavagem e pintura de fachada e 
cobertura, nas condições da 
informação da DPUOT. 

Sorticula – Sociedade de Redutos 
Turísticos e Culturais Lda 

Rua Direita - Sortelha 16.09.2022 Defiro pedido de 1ª prorrogação da 
licença de obras nº 20/2022 der obras 
de alteração de edifício destinado a 
habitação – alojamento local, nas 
condições da informação da DPUOT 

Sorticula – Sociedade de Redutos 
Turísticos e Culturais Lda 

Rua Direita - Sortelha 16.09.2022 Defiro pedido de 1ª prorrogação da 
licença de obras nº 18/2022 de obras 
de alteração de edifício destinado a 
habitação – alojamento local, nas 
condições da informação da DPUOT 

Albertina Santos Neves Rua Barbosa do Bocage – Sabugal, 
União das Freguesia de Sabugal e 
Aldeia de Santo António 

20.09.2022 Defiro o pedido de autorização de 
utilização para um edifício destinado a 
habitação e comércio/serviços - 
legalização, nas condições da 
informação da DPUOT 

José Vasco - CCH Estrada Nacional 233-3, n.º 34 - 
Alfaiates 

20.09.2022 Defiro o pedido de autorização de 
utilização para um edifício destinado a 
habitação - legalização, nas condições 
da informação da DPUOT 

Sorticula – Sociedade de Redutos 
Turísticos e Culturais Lda 

Rua da Mesquita - Sortelha 16.09.2022 Defiro pedido de 1ª prorrogação da 
licença de obras nº 14/2022 de obras 
de alteração de edifício destinado a 
habitação – alojamento local, nas 
condições da informação da DPUOT 
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Sorticula – Sociedade de Redutos 
Turísticos e Culturais Lda 

Rua da Cerdeira - Sortelha 16.09.2022 Defiro pedido de 1ª prorrogação da 
licença de obras nº 19/2022 de obras 
de alteração de edifício destinado a 
habitação – alojamento local, nas 
condições da informação da DPUOT 

Sorticula – Sociedade de Redutos 
Turísticos e Culturais Lda 

Sitio da Escadinha - Sortelha 16.09.2022 Defiro pedido de 1ª prorrogação da 
licença de obras nº 19/2022 de obras 
de alteração de edifício destinado a 
habitação – alojamento local, nas 
condições da informação da DPUOT 

Joaquim Miguel Marcos Reino Costa - Aldeia da Ponte 16.09.2022 Defiro o pedido de autorização de 
utilização para um edifício destinado a 
habitação - legalização, nas condições 
da informação da DPUOT 

Hélder Manuel Nabais Andrade Travessa Dr. João de Lopes, n.º 6 – 
Sabugal, União de Freguesia das 
Sabugal e Aldeia de Santo António 

17.09.2022 Defiro pedido de 1ª prorrogação da 
licença de obras n.º 48/2020 de obras 
de construção de edifício destinado a 
habitação, nas condições da 
informação da DPUOT 

João José Carvalho Rodrigues Rua do vale-A, n.º 10 - Soito 17.09.2022 Defiro o pedido de emissão de alvará 
de licença de obras de alteração e 
ampliação de edifício destinado a 
habitação e construção de anexo e 
piscina - Legalização, nas condições 
da informação da DPUOT 

Hortência Conceição Clara Azenha - Sortelha 22.09.2022 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 

Margarida Isabel Ferreira Clara Estrada Municipal 542 - Sortelha 23.09.2022 Defiro o pedido de emissão de alvará 
de licença de obras de construção de 
edifício destinado a habitação, nas 
condições da informação da DPUOT 

Centro Desportivo e Cultural da 
Freguesia de Aldeia de Santo 
António 

Estrada Municipal 542 – Aldeia de 
Santo António 

23.09.2022 Defiro o pedido de emissão de alvará 
de licença de obras de construção de 
recinto desportivo polivalente – 
Legalização com obras, nas condições 
da informação da DPUOT. 

 
 

O Presidente da Câmara Municipal, 
 
 
 
 

(Vítor Manuel Dias Proença) 
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