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cÂmnnA MUNrcrPAr DA cAIHETA
MADEIRA

EDITAL
Deliberações da Reunião Ordinária da Câmara Munisipal do dia
14 de ianeiro de 2021
Carlos Manuel Figueira de Ornelas Teles, Presidente da Câmara Municipal da
Calheía

- Modeira, em cumprimento do disposto no n.o I do artigo 56o da Lei N.o

75/2013, de 12 de Setembro, torna público as deliberações tomadas, e aprovadas
em minutao na reunião ordinrária daCâmaru Municipal do dia 14 de janeiro:--

l-Aprovada por unanimidade a ata da reunião anterior
2-Processos de obras particulares

:

-Número de Processo: l0l/20

-

P; Objeto: Participação de obras isentas de

licença ou autorização paru obras de substituição de cobertura e alteração de
fachada de uma moradia unifamiliar; Deliberação: A Câmara Municipal deliberou

por unanimidade deferir o pedido nos termos do parecer Técnico do G.P.U., com
as condicionantes ât tïtêÍtnr

arlas

-Número de Processo: 3/20

-

PLEG; Objeto: Projeto de Arquitetura de

legalização e ampliação de uma moradia unifamiliar; Deliberação:

A Cãmara

Municipal deliberou por Unanimidade deferir o projeto de arquitetura, nos termos
do parecer Técnico do G.P.U., com as condicionantes ai mencionadas

-Número de Processoz 3l2l

- P; Objeto:

Participação de obras isentas de licença

ou autorização paru obras de melhoramentos de uma moradia; Deliberação: A
Câmara Municipal deliberou por unanimidade deferir

o pedido nos termos

do

parecer Técnico do G.P.U., com as condicionantes ai mencionadas

- Número de Processoz 2/2I

- P; Objeto:

Participação de obras isentas de licença

ou autorização parc obras de construção de uma cozinha e fechar alpendre de
entrada na moradia unifamiliar; Detiberação:

A

Câmara Municipal deliberou por

unanimidade deferir o pedido nos termos do parecer Técnico do G.P.U.'

elry

condicionantes ai mencionadas.------

-Número de Processo: 96120

-

P; Objeto: Participação de obras isentas de

0
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licença

ou

Deliberação:

NAADEIRA

autorização para obras

de construção de uma

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade

churrasqueira;

deferir o pedido

nos termos do parecer Técnico do G.P.U., com as condicionantes ai mencionadas.-

-Número de Processoz 66/20

-

CN; Objeto: Projetos de Especialidades relativos

ao Projeto de Licenciamento para Construção de uma Moradia Unifamiliar;
Deliberação: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade deferir os projetos
de especialidades de acordo com os respetivos Termos de Responsabilidade

- Número de Processo:

65120

-

CN; Objeto: Projetos de Especialidades relativos

ao Projeto de Licenciamento para Construção de uma Moradia Unifamiliar;
Deliberação: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade deferir os projetos
de especialidades de acordo com os respetivos Termos de Responsabilidade

-Número de Processo: 4l2l

-

P; Objeto: Participação de obras isentas de licença

ou autorização para Obras de remodelação e ampliação de moradia com uma casa
de banho; Deliberação:

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade deferir o

pedido nos termos do parecer Técnico do G.P.U., com as condicionantes Ai
mencionadas.

-Número de Processo: 8/21

-

P; Objeto: Participação de obras isentas de licença

ou autorização para Obras de Construção de uma garagem; Deliberação: A
Cãmara Municipal deliberou por unanimidade deferir

o pedido nos termos do

paÍecer Técnico do G.P.U., com as condicionantes ai mencionadas.

-Número de Processoz 5/21- P; Objeto: Participação de obras isentas de licença

ou autorização para Obras de Restauração de moradia e ampliação com uma
cozinha; Deliberação:

A

Câmara Municipal deliberou por unanimidade deferir o

pedido nos termos do parecer Técnico do G.P.U., com as condicionantes ai
mencionadas.

- Número de Processoz ll2|

- P; Objeto: Participação de obras isentas de licença

ou autorização para Obras de substituição de cobertura a telha da
Deliberação:

A

moradia;

Câmara Municipal deliberou por unanimidade deferir o pedido

nos termos do parecer Técnico do G.P.U., com as condicionantes ai mencionadas.
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-Número de Proces

so:

4/20-R/A;

#i:tr

Projetos de Especialidades relativos

ao Projeto de Licenciamento para Reconstrução; Ampliação e Alteração de Uso de

uma Moradia Unifamiliar; Deliberação:

A

Câmara Municipal deliberou, por

unanimidade deferir os projetos de especialidades de acordo com os respetivos
Termos de Responsabilidade.

-

-Número de Processo: 98/20

P; Objeto: Participação de obras isentas de

licença ou autorização para Obras de restauração de moradia com substituição de
cobertura e muros; Deliberação:

A

Càmara Municipal deliberou por unanimidade

deferir o pedido nos termos do parecer Técnico do G.P.U., com as condicionantes

ai mencionadas.

-Número de Processo: 100120 - P; Objeto: Participação de obras isentas de
licença ou autorização para Obras de melhoramentos na moradia; Deliberação:
Cãmaru Municipal deliberou por unanimidade deferir

A

o pedido nos termos do

parecer Técnico do G.P.U., com as condicionantes ai mencionadas.

-Número de Processo: 99120 - P; Objeto: Participação de obras isentas de
licença ou autorização para Obras de melhoramentos na moradia; Deliberação:
Câmara Municipal deliberou por unanimidade deferir

A

o pedido nos termos do

paÍecer Técnico do G.P.U., com as condicionantes ai mencionadas.

-Número de Processo: 3/19

-

CR; Objeto: Participação de obras isentas de

licença ou autorização para Obras de Pavimentação de acesso automóvel ao prédio

e

colocação

de portão; Deliberação: A Cãmara Municipal deliberou por

unanimidade deferir o pedido nos termos do parecer Técnico do G.P.U., com

as

condicionantes ai mencionadas

-Número de Processo: 85/20

-

CN; objeto: Projeto de Licenciamento para

Construção de uma Moradia Unifamiliar; Deliberação:

A

Câmara Municipal

deliberou por Unanimidade deferir o projeto de arquitetura, nos termos do parecer
Técnico do G.P.U., com as condicionantes ai mencionadas

-Número de Processo: 97120 - P; Objeto: Participação de obras isentas de
licença ou autorização para Obras de restauração de moradia; Deliberação: A

a
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Cãmarc Municipal deliberou por unanimidade deferir

o pedido nos termos do

parecer Técnico do G.P.U., com as condicionantes ai mencionadas

- Número de Processo:72120

ao Projeto de

-

CN; Objeto: Projetos de Especialidades relativos

Licenciamento paru Construção

de

Armazém Agrícola;

Deliberação: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade deferir os projetos
de especialidades de acordo com os respetivos Termos de Responsabilidade

-Número de Processo: 6/18

P; Objeto: Projetos de Especialidades relativos ao

-

Projeto de Licenciamento de Alteraçõesllegalização de uma Moradia Unifamiliar;

Deliberação: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade deferir os projetos
de especialidades de acordo com os respetivos Termos de Responsabilidade

- Número de Processo: 2/21- PC; Objeto: Pedido de Certidão nos termos do
artigo 54o da Lei 64/2003, de 23 de Agosto - Prédio art.o 441, 446 e 448;
Deliberação: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade, dar parecer
favorável considerando os pareceres Técnicosjunto ao processo.

-Número de Processo: 6/20
Administrativa

-

-

DA; Objeto: Pedido de Certidão paÍa Divisão

Aff.6432; Deliberação:

A Câmara Municipal

deliberou por

unanimidade deferir o pedido nos termos dos pareceres Técnicos, GPU e Gabinete
Jurídico.

- Número de Processo:

35/17

- CN; objeúo: Pedido de prorrogação do prazo

paru a emissão do alvará de obras de construção de um restaurante, atelier e galeria

de arte; Deliberação:

A

Câmara Municipal deliberou, por unanimidade deferir o

pedido, nos termos do parecer Técnico do Gabinete Jurídico.

-

Número de Processo: 129108

cN; objeto:

Pedido de renovação do

licenciamento da construção de uma Moradia Unifamiliar; Detiberação: A
Cãmara Municipal deliberou, por unanimidade deferir o pedido, nos termos dos

pareceres Técnicos

do GPU e Gabinete Jurídico, com as condicionantes

aí

mencionadas.--------

- Número de Processo:

64119

-

CN; objeto: Pedido de Prorrogação do prazo

para a emissão do alvará de obras de construção de uma moradia unifamiliar;

---

a
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Deliberação: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade deferir o pedido,
nos termos do parecer Técnico do Gabinete Jurídico

- Número

de Processo: 20120

-

P; Objeto: Pedido de Licença Especial para

Obras Inacabadas relativa ao Alvará de Licença de Construção no. 105120, emitido

em 2020lllll2, paru Construção de uma Piscina; Deliberação

:A

Cãmara

Municipal deliberou por unanimidade deferir o pedido, nos termos dos paÍeceres
Técnicos, pelo prazo de 90 dias.-------

- Número de Processo:

98/18

-

CN; Objeto: Pedido de Prorrogação do prazo

relativo ao Alvará de Licença de Construção no. 14120, emitido em 2020101124,
para Construção de uma Moradia Unifamiliar; Deliberação:-A Câmara Municipal

deliberou por unanimidade deferir o pedido, nos termos dos pareceres Técnicos,
pelo prazo de 180 dias.-------

- Número de Processo: 72/18 - CN; Objeto: Pedido de Licença Especial para
Obras Inacabadas relativa ao Alvará de Licença de Construção no.22/19, emitido

em 2019103112, para Construção de uma Moradia Unifamiliar; Deliberação:-A
Cãmara Municipal deliberou por unanimidade deferir o pedido, nos termos dos
pareceres Técnicos, pelo prazo de 180 dias.-------

- Número de Processo:712I

-

P; Objeto: Participação de obras isentas de licença

ou autorização para Obras de colocação de cobertura a telha na
Deliberação:

A

moradia;

Cãmara Municipal deliberou por unanimidade deferir o pedido

nos termos do parecer Técnico do G.P.U., com as condicionantes ai mencionadas.

-Número de Processo: 10/20

-

CN; Objeto: Projeto de Licenciamento para

Construção de uma Moradia Unifamiliar; Deliberação:

A

Câmara Municipal

deliberou por Unanimidade deferir o projeto de arquitetura, nos termos do parecer

Técnico do G.P.U. e da Secretaria Regional de Ambiente, Recursos Naturais

e

Alterações Climáticas, condicionado ao cumprimento dos pareceres da Direcção

Regional de Agricultura e Desenvolvime$to Rural e da Direccão Regional de
Equipamento Social e Conservacão

- Número de Processo:

l/21- CM; Objeto: Pedido de licença para construção

de
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muïo de vedação; Deliberação: A Câmara Municipal deliberou por unanimidade
deferir o pedido nos termos do parecer Técnico do G.P.U., com as condicionantes
ai mencionadas

3-Foi aprovado, por maioria, com a abstenção da Vereadora Sofia Canha e do
Vereador Martinho Cârnara, o mapa de fluxos de caixa, a demonstração dos fluxos

de caixa por período, bem como os mapas de demonstração do desempeúo
orçamental, nos termos do disposto no artigo 130o da Lei n.o 75-B,12020, de 31 de
dezembro

4-Foi aprovado, por unanimidade, conceder ao abrigo das alíneas o) e u) do n.o I
do artigo 33o da Lei n.o 75/2013, de 12 de setembro, e do artigo

8o

do Regulamento

Municipal de Apoio ao Associativismo, os seguintes subsídios mensais para o ano

de 2021, condicionados à disponibilidade de tesouraria: a) 20.000

€

para a

Associação de Bombeiros Voluntrários da Calheta; b) 2.400,00 € para o Estrela da
Calheta Futebol Clube; c) 2.400,00 € para o Clube Desportivo e Recreativo dos
Prazeres; d) 600,00 € para o Clube Naval da Calheta; e) 600,00 € para a Banda

Municipal Paulense;

0 1.600,00 € para a Associação Desportiva

e Cultural da

Ponta do Pargo; g) 600,00 €, parc o Grupo Coral do Arco da Calheta; h) 2.500,00 €

à Fábrica da lgreja Paroquial dos Prazeres; i) 600,00 € ao Grupo Folclore da
Calheta.

5-Foi aprovado, por unanimidade e condicionado à disponibilidade de tesouraria
atribuir os seguintes apoios: a)Apoiar na compra de uma cadeira de rodas elétrica
adaptada a uma criança portadora de paralisia cerebral, natural e residente no

Concelho, cuja família tem carências económicaso de acordo com orçamento no
valor estimado de 6.471,87 Euros, sem iva, presente em reunião; b) Apoiar com o
pagamento das despesas de manutenção de uma plataforma elevatória existente na
residência de uma criança portadora de paralisia cerebral, natural e residente no

Concelho, por um período de

6 meses no valor de 220,00 Euros,

automaticamente por igual período enquanto a necessidade persistir.--

renovável
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6- Por proposta da Vereadora Sofia U?d foi aprovado, por unanimidadeo

um

VOTO DE LOWOR a Maria Cecília Pereira Gouveia Cachucho pelo trabalho
desenvolvido enquanto Provedora da Santa Casa da Misericórdia da Calheta
7-Por proposta do Seúor Presidente e nos termos do disposto no n.o 3 do artigo
14o-A da Lei n." 65/2007, de 12 de novembro, na redação dada pelo Decreto-Lei

n." 4412019, de I de abril, foi aprovado, por unanimidade, a fixação do estatuto
remuneratório

do Coordenador Municipal de Proteção Civil na 4a posição

remuneratória, nível 23 da Carreira Geral de Técnico Superior, considerando o
orçamento municipal e a elevada responsabilidade e perigosidade associadas ao
exercício das funções.---------Paços do Município da Calheta, 18 de janeiro

o
(Carlos

de202l

DA CÂMARA,
de Ornelas Teles)

