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EDITAL Nº 108 /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 07.12.2022 a 21.12.2022 os seguintes despachos: 

 

NOME Local da Obra 
Data do 

Despacho 
Natureza da obra 

Caravela dos Sorrisos, Lda. Rua Fernando Namora / Vale da 
Carreta – Sabugal, União das 
Freguesias e Sabugal e Aldeia de 
Santo António 

09.12.2022 Defiro o pedido de 2ª prorrogação do 
prazo da licença de obras n.º 22/2021, 
de alteração de edifício destinado a 
habitação multifamiliar, nas condições 
da informação da DPUOT. 

João Pedro Silva Lima Patrocínio Ínsua – Aldeia de Santo António, 
União das Freguesias de Sabugal e 
Aldeia de Santo António 

09.12.2022 Defiro o pedido de prorrogação do 
prazo para emissão de licença de 
obras de construção de edifício 
destinado a habitação e piscina, nas 
condições da informação da DPUOT. 

Sandra Manuela Gonçalves 
Varandas 

Rua da Tapadinha, n.º 7 - Malcata 09.12.2022 Defiro pedido de certidão de anexação 
de prédios urbanos com os artigos 600 
e 484, nas condições da informação 
da DPUOT. 

Mário Jorge Dias Gomes Rua do Cabo das Quelhas, n.º 10 - 
Casteleiro 

13.12.2022 Defiro o pedido de 2ª prorrogação do 
prazo da licença de obras n.º 1/2021, 
de construção de edifício destinado a 
habitação, nas condições da 
informação da DPUOT. 

Green Seed Portugal, Lda. Largo da Misericórdia, n.º 1 - 
Sortelha 

13.12.2022 Defiro o pedido de 1ª prorrogação do 
prazo da licença de obras n.º 83/221, 
de alteração e ampliação de edifício 
destinado a habitação, nas condições 
da informação da DPUOT. 

Maria Rosa Nunes Esteves CCH Rua do Grilo nº 4 – Aldeia do Bispo 13.12.2022 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 

Vanessa Galante Marques - 
Solicitadora 

Rua da Fonte / Rua da Estalagem, 
n.º 5 - Casteleiro 

14.12.2022 Defiro pedido de certidão de isenção 
de autorização de utilização do prédio 
urbano com o artigo 706 por ter sido 
construído antes da entrada em vigor 
do D.L. 166/70 de 15 de abril, nas 
condições da informação da DPUOT 

Octávio Manuel Marmota Tavares Rua Direita - Casteleiro 14.12.2022 Defiro pedido de certidão de isenção 
de autorização de utilização do prédio 
urbano com o artigo 603 por ter sido 
construído antes da entrada em vigor 
do D.L. 166/70 de 15 de abril, nas 
condições da informação da DPUOT 
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Centro Social de Quadrazais Rua das Eiras, n.º 22 - Quadrazais 14.12.2022 Defiro o pedido de 1ª prorrogação do 
prazo da licença de obras n.º 36/2022, 
de alteração e ampliação de edifício 
destinado a equipamento Social, nas 
condições da informação da DPUOT. 

António Antunes Lousa Rua da Amoreira – Ruvina, união 
de freguesias de Ruvina, Ruivós e 
Vale das Éguas 

15.12.2022 Defiro o pedido de averbamento do 
processo de obras nº 23/2002 de 
obras de alteração de habitação, nas 
condições da informação da DPUOT 

Belmira Correia dos Santos Rua do Forno, n.º 18 - Soito 15.12.2022 Defiro o pedido de autorização de 
utilização de edifício destinado a 
habitação – legalização, nas condições 
da informação da DPUOT 

Luis Manuel Carrilho Martins Rua das Eiras - Souto 15.12.2022 Defiro o pedido de autorização de 
utilização de edifício destinado a apoio 
agrícola– legalização, nas condições 
da informação da DPUOT 

Octávio Varandas Simões Martins Rua Chão da Moreira, n.º 1-A – 
Sabugal, União das Freguesias de 
Sabugal e Aldeia de Santo António 

16.12.2022 Defiro o pedido de 1ª prorrogação do 
prazo da licença de obras n.º 34/2021, 
de construção de edifício destinado a 
habitação, nas condições da 
informação da DPUOT. 

 
 

O Presidente da Câmara Municipal, 
 
 
 
 

(Vítor Manuel Dias Proença) 
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