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EDITAL Nº 8 /2023 

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 04.01.2023 a 18.01.2023 os seguintes despachos: 

 

NOME Local da Obra 
Data do 

Despacho 
Natureza da obra 

António José Pires - Solicitador Rua da Malhada, n.º 5 – Aldeia do 
Bispo 

06.01.2023 Defiro pedido de certidão de isenção 
de autorização de utilização do prédio 
urbano com o artigo 482 por ter sido 
construído antes da entrada em vigor 
do D.L. 166/70 de 15 de abril, nas 
condições da informação da DPUOT. 

Conduril – Engenharia S.A. Pita - Cerdeira 11.01.2023 Defiro o pedido de emissão de alvará 
de obras de remodelação de terrenos, 
nas condições da informação da 
DPUOT. 

Miguel Pires Antunes Rua do Fundo, n.º 12 – Vale de 
Espinho 

11.01.2023 Defiro pedido de certidão de isenção 
de autorização de utilização do prédio 
urbano com o artigo 934 por ter sido 
construído antes da entrada em vigor 
do D.L. 166/70 de 15 de abril, 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 

11.01.2023 Defiro o pedido de emissão de alvará 
de licença de obras de alteração e de 
uma edificação destinada a habitação 
e construção de anexo e piscina - 
legalização, nas condições da 
informação da DPUOT. 

José Marco Vicente Covelo - Sortelha 11.01.2023 Defiro o pedido de 2ª prorrogação do 
prazo do alvará de licença de obras n.º 
54/2022, de construção de muro de 
vedação, nas condições da informação 
da DPUOT. 

Maria da Graça Cunha Gralha Rua Teixeira de Pascoais – 
Sabugal, União das Freguesias de 
Sabugal e Aldeia de Santo António 
 

17.01.2023 Defiro pedido de certidão de isenção 
de autorização de utilização do prédio 
urbano com o artigo 1978 por ter sido 
construído antes da entrada em vigor 
do D.L. 166/70 de 15 de abril, nas 
condições da informação da DPUOT. 

Bernardete Fernandes Antunes 
Portela 

Rua da Igreja, n.º 6 - Rendo 17.01.2023 Defiro o pedido de emissão de alvará 
de licença de obras de demolição e 
construção de 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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