
 

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 92 /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 10.10.2022 a 26.10.2022 os seguintes despachos: 

 

 

NOME Local da Obra 
Data do 

Despacho 
Natureza da obra 

Maria Gomes Correia Rua de Santa Bárbara, n.º 5 – 
Seixo do Côa, União das 
Freguesias de Seixo do Côa e Vale 
Longo 

10.10.2022 Defiro pedido de certidão de isenção 
de autorização de utilização do prédio 
urbano com o artigo 114 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 Gomes Correia Rua de Santa Bárbara, n.º 2 – 
Seixo do Côa, União das 
Freguesias de Seixo do Côa e Vale 
Longo  

10.10.2022 Defiro pedido de certidão de isenção 
de autorização de utilização do prédio 
urbano com o artigo 902 por ter sido 
construído antes da entrada em vigor 
do D.L. 166/70 de 15 de abril, nas 
condições da informação da DPUOT 

Isabel Maria Lages Clamote Largo de São Pedro, n.º 13 
Sabugal, União de Freguesias de 
Sabugal e Aldeia de Santo António 

11.10.2022 Defiro pedido de averbamento ao 
Titulo/Alvará de Autorização de 
Utilização n.º 55/2006 (habitação) e 
5/2006 - r/c (salão de cabeleireiro), nas 
condições da informação da DPUOT. 

Noé Monteiro de Oliveira Bernardes 
- Advogado 

Rua da Padaria / Rua do Pereiro, 
n.º 81 - Soito 

17.10.2022 Defiro pedido de certidão de isenção 
de autorização de utilização do prédio 
urbano com o artigo 1822 por ter sido 
construído antes da entrada em vigor 
do D.L. 166/70 de 15 de abril, nas 
condições da informação da DPUOT 

Augusto José Bernardo Ferreira Rua das Sortes – Aldeia do Bispo 21.10.2022 Defiro pedido de certidão de isenção 
de autorização de utilização do prédio 
urbano com o artigo 773 por ter sido 
construído antes da entrada em vigor 
do D.L. 166/70 de 15 de abril, nas 
condições da informação da DPUOT 

Leandro Emanuel Gonçalves 
Gomes 

Adegas – Rebelhos - Bendada 21.10.2022 Defiro pedido de 1ª prorrogação da 
licença de obras n.º 58/2020 de obras 
de construção de edifício destinado a 
habitação, nas condições da 
informação da DPUOT 

Isabel Maria Moreira - CCH Rua de São Domingos, n.º 4 – Vale 
de Espinho 

24.10.2022 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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Francisco Afonso Jerónimo BI Rua do Pombal, n.º 7 - Soito 24.10.2022 Defiro o pedido de autorização de 
utilização para um edifício destinado a 
habitação - legalização, nas condições 
da informação da DPUOT 

 

 
O Presidente da Câmara Municipal, 

 
 
 
 

(Vítor Manuel Dias Proença) 
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