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EDITAL Nº 99 /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 26.10.2022 a 09.11.2022 os seguintes despachos: 

 

NOME Local da Obra 
Data do 

despacho 
Natureza da obra 

Lourenço Brigas Leitão Beco da Igreja s/n – Ruivós, 

União das Freguesias de 

Ruvina, Ruivós e Vale das 

Éguas 

28.10.2022 Defiro o projeto de arquitetura de obras de 

alteração com demolição parcial e obras de 

ampliação altura da fachada/volume de 

edifício destinado a habitação, nas 

condições da informação da DPUOT 

Manuel Joaquim Vaz Rua da Barreira Vermelha 

nº 5 – Vale Longo, União 

das Freguesias de Seixo do 

Côa e Vale Longo 

28.10.2022 Defiro o projeto de arquitetura de obras de 

alteração e ampliação de uma edificação 

destinada a habitação - legalização, nas 

condições da informação da DPUOT 

Otília Maria da Ascensão Pina Malota – Vila Boa 03.11.2022 Defiro o projeto de arquitetura de obras de 

construção de uma edificação destinada a 

habitação, nas condições da informação da 

DPUOT 

Maria Florinda Afonso Fernandes Rua da Atalaia, n.º 15 -

Nave 

03.11.2022 Defiro o pedido de licenciamento de obras 

de alteração e ampliação de um edifício 

destinado a habitação – legalização, nas 

condições da informação da DPUOT 

Conduril – Engenharia, S.A. Vale da Lapa - Cerdeira 04.11.2022 Defiro o pedido de licenciamento de 

Trabalhos de Remodelação de Terrenos, 

nas condições da informação da DPUOT 

Jaime Logrado Lavrador - CCH Rua do Salgueiral, n.º 7 - 

Souto 

04.11.2022 Defiro o projeto de arquitetura de obras de 

alteração e ampliação de uma edificação 

destinada a habitação - legalização, com 

proposta de execução de obra, nas 

condições da informação da DPUOT 

Paulo Jorge da Fonseca Alexandre Rua da Relva, n.º 4 - 

Cerdeira 

08.11.2022 Defiro o pedido de licenciamento de obras 

de alteração e ampliação de um edifício 

destinado a habitação – legalização, nas 

condições da informação da DPUOT 

João Manuel Afonso da Silva Lugar do Poço – Aldeia do 

Bispo 

08.11.2022 Defiro o pedido de licenciamento de obras 

de construção de um edifício destinado a 

habitação, nas condições da informação da 

DPUOT 
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O Presidente da Câmara Municipal, 
 
 
 
 

(Vítor Manuel Dias Proença) 
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