
 

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  

 

GRL_ASSINATURA_2 Assinatura 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

EDITAL Nº 103 /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 09.11.2022 a 23.11.2022 os seguintes despachos: 

 

NOME Local da Obra 
Data do 

despacho 
Natureza da obra 

José Martelo Nabais - CCH Rua de santo António, n.º 

24 - Soito 

11.11.2022 Defiro o projeto de arquitetura de obras de 

alteração e ampliação e edifício destinado 

a habitação, legalização (com proposta de 

obras de alteração interiores), nas 

condições da informação da DPUOT 

Maria José Lourenço - CCH Estrada Principal – Quintas 

de São Bartolomeu 

11.11.2022 Defiro o projeto de arquitetura de obras de 

alteração e ampliação de uma edificação 

destinada a habitação - legalização, nas 

condições da informação da DPUOT 

Manuel Joaquim Vaz Rua da Barreira vermelha, 

n.º 5 – Vale Longo, União 

das Freguesias de Seixo do 

Côa e Vale Longo 

11.11.2022 Defiro o pedido de licenciamento de obras 

de alteração e ampliação de um edifício 

destinado a habitação – legalização, nas 

condições da informação da DPUOT 

Ana Maria Pereira Antunes Cunha Rua da Igreja - Rendo 11.11.2022 Defiro o projeto de arquitetura de obras de 

alteração e ampliação de uma edificação 

destinada a habitação unifamiliar, nas 

condições da informação da DPUOT 

Hugo Miguel Paiva Martins Rua da Fousquinha – 

Sabugal, União das 

Freguesias de Sabugal e 

Aldeia de Santo António 

17.11.2022 Defiro o pedido de licenciamento de obras 

de construção de um edifício destinado a 

habitação, nas condições da informação da 

DPUOT 

 

 
 

O Presidente da Câmara Municipal, 
 
 
 
 

(Vítor Manuel Dias Proença) 
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