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EDITAL Nº 98 /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 26.10.2022 a 09.11.2022 os seguintes despachos: 

 

NOME Local da Obra 
Data do 

Despacho 
Natureza da obra 

Associação Social de São Lázaro Rua do Mercado – Vila do Touro 26.10.2022 Defiro pedido de prorrogação do prazo 
para entrega dos projetos de 
especialidades do edifício destinado a 
Equipamento de Apoio Social, nas 
condições da informação da DPUOT 

João Nuno Valente Rito Ribeiro - Passo - Soito 26.10.2022 Defiro pedido de 1ª prorrogação da 
licença de obras n.º 18/2021 de obras 
de construção de edifício destinado a 
habitação, nas condições da 
informação da DPUOT 

José Augusto de Almeida - CCH Rua Barbosa do Bocage, n.º 24 
Sabugal, U. F. de Sabugal e Aldeia 
de Santo António 

28.11.2022 Defiro o pedido de autorização de 
utilização para um edifício destinado a 
habitação - legalização, nas condições 
da informação da DPUOT 

Maria Teresa Alves Antunes Janela Rua da Estrada Nova nº 8 - Baraçal 28.10.2022 Defiro pedido de certidão de isenção 
de autorização de utilização do prédio 
urbano com o artigo 348 por ter sido 
construído antes da entrada em vigor 
do D.L. 166/70 de 15 de abril, nas 
condições da informação da DPUOT 

Claúdia Mariz, Advogada Travessa da Rua da Lamosa, Santo 
Estevão – União de freguesias de 
Santo Estevão e Moita 

28.10.2022 Defiro pedido de certidão de isenção 
de autorização de utilização do prédio 
urbano com o artigo 1078 por ter sido 
construído antes da entrada em vigor 
do D.L. 166/70 de 15 de abril, nas 
condições da informação da DPUOT 

Elisabete Lourenço Afonso Rua do Carvalhal - Malcata 28.10.2022 Defiro o pedido de viabilidade de 
construção, nas condições da 
informação da DPUOT 

António José de Almeida Ribeiro 
Martins, CCH 

Avenida Nossa Senhora dos 
Caminhos, nº 68 – Vale de Espinho 

28.10.2022 Defiro o pedido de emissão de alvará 
de licença de obras de construção de 
um edifício destinado a arrumos de 
alfaias agrícolas, nas condições da 
informação da DPUOT. 

Alberto Neves Rua do Barrocal nº 4 – Ozendo - 
Quadrazais 

28.10.2022 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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Claudia Paulo - Solicitadora Rua de Camões - Malcata 02.11.2022 Defiro pedido de certidão de isenção 
de autorização de utilização do prédio 
urbano com o artigo 516, por ter sido 
construído antes da entrada em vigor 
do D.L. 166/70 de 15 de abril, nas 
condições da informação da DPUOT. 

Sandra Matos Quelhas - 
Solicitadora 

Rua Teixeira Pascoais, n.º 9 – 
Sabugal, U. F. de Sabugal e Aldeia 
de Santo António 

03.11.2022 Defiro pedido de certidão de isenção 
de autorização de utilização do prédio 
urbano com o artigo 1678, por ter sido 
construído antes da entrada em vigor 
do D.L. 166/70 de 15 de abril, nas 
condições da informação da DPUOT. 

 
 

O Presidente da Câmara Municipal, 
 
 
 
 

(Vítor Manuel Dias Proença) 
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