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EDITAL Nº 88 /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 26.09.2022 a 10.10.2022 os seguintes despachos: 

 

NOME Local da Obra 
Data do 

despacho 
Natureza da obra 

Norberto Nabais Nicolau Largo de Santo Amaro - 

Souto 

23.09.2022 Defiro o pedido de licenciamento de obras de 

alteração de edifício destinado a arrumos, nas 

condições da informação da DPUOT. 

Elisabete Gonçalves Nunes Le Dall Rua do Eiró – Águas Belas 23.09.2022 Defiro o projeto de arquitetura de obras de 

alteração e ampliação de um edifício destinado 

a habitação e construção de anexo e piscina - 

legalização, nas condições da informação da 

DPUOT 

José Augusto de Almeida – CCH  Rua Barbosa do Bocage nº 

24 - Sabugal 

23.09.2022 Defiro o projeto de arquitetura de obras de 

construção de um edifício destinado a habitação 

- legalização, nas condições da informação da 

DPUOT 

Ana Maria Fernandes Rua da Capela – Monte 

Novo, união de freguesias 

de Pousafoles do Bispo, 

Pena Lobo e Lomba 

26.09.2022 Defiro o pedido de licenciamento de obras de 

alteração e ampliação de um edifício destinado 

a habitação – legalização e construção de 

anexo, nas condições da informação da DPUOT 

Maria Arminda Leite Almeida 

Bragança 

Rua António José de 

Almeida nº 13 - Sabugal 

26.09.2022 Defiro o pedido de licenciamento de obras de 

alteração e ampliação de um edifício destinado 

a habitação – legalização, nas condições da 

informação da DPUOT 

Ilda Fernandes Augusto Gravato – Aldeia de Santo 

António – Sabugal 

03.10.2022 Defiro o projeto de arquitetura de obras de 

construção de um edifício destinado a indústria 

e obras de alteração e ampliação de edificação 

anexa existente (com proposta de obra), nas 

condições da informação da DPUOT. 

Domingos Marques Dias - CCH Rua das Eiras - Alfaiates 04.10.2022 Defiro o projeto de licenciamento de obras de 

alteração e ampliação de um edifício destinado 

a habitação, legalização, nas condições da 

informação da DPUOT. 

Isabel Maria Moreira - CCH Rua de São Domingos, n.º 

4 - Vale de Espinho 

04.10.2022 Defiro o projeto de licenciamento de obras de 

alteração e ampliação de um edifício destinado 

a habitação - legalização, nas condições da 

informação da DPUOT. 
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O Presidente da Câmara Municipal, 
 
 
 
 

(Vítor Manuel Dias Proença) 
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