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EDITAL Nº 105 /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 23.11.2022 a 07.12.2022 os seguintes despachos: 

 

NOME Local da Obra 
Data do 

Despacho 
Natureza da obra 

Manuel Joaquim Vaz Rua da Barreira Vermelha, n.º 5 – 
Vale Longo, União das Freguesias 
de Seixo do Côa e Vale Longo 

24.11.2022 Defiro o pedido de emissão de alvará 
de licença de obras de alteração e 
ampliação de um edifício destinado a 
habitação (legalização), nas condições 
da informação da DPUOT 

José Fernandes Sanches Travessa de São Marcos, n.º 1 – 
Aldeia Velha 

24.11.2022 Defiro o pedido de autorização de 
utilização de edifício destinado a 
habitação – legalização, nas condições 
da informação da DPUOT 

Paulo Jorge da Fonseca Alexandre Rua da Relva, n.º 4 - Cerdeira 24.11.2022 Defiro o pedido de emissão de alvará 
de licença de obras de alteração e 
ampliação de um edifício destinado a 
habitação (legalização), nas condições 
da informação da DPUOT 

Artur Martins - CCH Rua da Igreja, n.º 24 – Moita, União 
das Freguesias de Santo Estêvão e 
Moita 

06.12.2022 Defiro o pedido de autorização de 
utilização para um edifício destinado a 
garagem – legalização e averbamento 
de novo titular, 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 

06.12.2022 Defiro o pedido de autorização de 
utilização para um edifício destinado a 
habitação – legalização, nas condições 
da informação da DPUOT 

Maria Florinda Afonso Fernandes Rua da Atalaia, n.º 15 - Nave 06.12.2022 Defiro o pedido de emissão de alvará 
de licença de obras de alteração e 
ampliação de 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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