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EDITAL Nº 17 /2023 

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 01.02.2023 a 15.02.2023 os seguintes despachos: 

 

NOME Local da Obra 
Data do 

despacho 
Natureza da obra 

Maria da Conceição Carvalho 

CCH 

Vila Boa 02.02.2023 Defiro o projeto de arquitetura de obras de 

alteração e ampliação de um edifício 

destinado a habitação - legalização, nas 

condições da informação da DPUOT 

Green Market Unipessoal Casteleiro 

 

02.02.2023 Defiro o projeto de arquitetura de obras de 

reconstrução e ampliação de um edifício 

destinado a empreendimento de turismo em 

espaço rural, nas condições da informação da 

DPUOT 

Sandra Manuela Gonçalves 

Varandas  

Malcata 02.02.2023 Defiro o projeto de arquitetura de obras de 

demolição alteração e ampliação de um 

edifício destinado a habitação, condicionado à 

presentação do disposto no nº 2 da 

informação nas condições da informação da 

DPUOT. 

Ladricasa, Sociedade de 

Construções, Lda 

Rua da Estrada Nacional, n.º 51 

Casteleiro 

13.02.2023 Defiro o pedido de licenciamento de obras 

de demolição parcial, alteração e 

ampliação de edifício, com obras de 

construção de piscina e alteração de uso 

do edifício para Empreendimento Turístico 

em Espaço Rural/Casa de campo, nas 

condições da informação da DPUOT. 

Inês Gonçalves Alves e outros Soito do Rio – Aldeia de Santo 

António, União das Freguesias de 

Sabugal e Aldeia de Santo 

António 

13.02.2023 Defiro o pedido de licenciamento de obras 

de construção de um edifício destinado a 

habitação, nas condições da informação da 

DPUOT. 

 
 

O Presidente da Câmara Municipal, 
 
 
 
 

(Vítor Manuel Dias Proença) 
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