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EDITAL Nº 109 /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 07.12.2022 a 21.12.2022 os seguintes despachos: 

 

NOME Local da Obra 
Data do 

despacho 
Natureza da obra 

José Ricardo Gonçalves Urgueira, Avenida das Tílias, 

n.º 18 – Aldeia de Santo 

António, União das Freguesias 

de Sabugal e Aldeia de Santo 

António 

09.12.2022 Defiro o projeto de arquitetura de obras de 

alteração e ampliação de uma edificação 

destinada a habitação - reposição da 

legalidade urbanística - legalização, nas 

condições da informação da DPUOT. 

Jorge Manuel Mendes Vinhas Rua da Estrada, n.º 12 – 

Aldeia de Santo António, 

União das Freguesias de 

Sabugal e Aldeia de Santo 

António. 

15.12.2022 Defiro o projeto de arquitetura de obras de 

alteração de edifício destinado a habitação e 

construção de anexo e piscina - legalização, 

nas condições da informação da DPUOT. 

Bernardete Fernandes Antunes 

Portela 

Rua da Igreja, n.º 6 - Rendo 15.12.2022 Defiro o pedido de licenciamento de obras 

de demolição e construção de uma 

edificação destinada a habitação, nas 

condições da informação da DPUOT. 

Isabel Augusta Videira - CCH Rua da Senhora dos 

Caminhos, n.º 1 – Aldeia da 

Ribeira, União das Freguesias 

de Aldeia da Ribeira, Vilar 

Maior e Badamalos 

15.12.2022 Defiro o projeto de arquitetura de obras de 

alteração de edifício destinado a habitação 

- legalização, nas condições da informação 

da DPUOT. 

José da Cruz César Freire Marco - Quadrazais 15.12.2022 Defiro o projeto de arquitetura de obras de 

construção de edifício destinado a 

habitação, piscina e anexo, nas condições 

da informação da DPUOT. 

 
 

O Presidente da Câmara Municipal, 
 
 
 
 

(Vítor Manuel Dias Proença) 
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