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cÂmenA MUNtcrPAr DA cAIHETA
MADEIRA

EDITAL
Deliberacões da Reunião Ordinária da Câmara Municipal do dia
21 de ianeiro de 2021
Carlos Manuel Figueira de Ornelas Teles, Presideníe da Câmara Municipal da
Calheta

- Madeira, em cumprimento do disposto no n.o 1 do artigo 56o da Lei N.o

7512013, de

t2 de Setembro, torna público as deliberações tomadas, e aprovadas

em minutao na reunião ordinrâriadaCãmara Municipal do dia 2L dejaneiro:--

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

- Número de Processoz 6l/20-CN; Objeto: Projectos de Especialidades relativos
ao Licenciamento para Construção de uma Moradia Unifamiliar; Deliberação:

Cãmara Municipal deliberou

por

Unanimidade deferir

os

A

projectos de

especialidades de acordo com os respectivos Termos de Responsabilidade

- Número de Processo: 63/20

-

CN; Objeto: Projetos de Especialidades relativos

ao Licenciamento para Construção de uma Moradia Unifamiliar; Deliberação:

Câmara Municipal deliberou

por

Unanimidade deferir

os

A

projectos de

especialidades de acordo com os respectivos Termos de Responsabilidade

- Número de Processo: 89/20 - 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 aí mencionadas nomeadamente,

a

responsabitização do requerente a custear e construir as infra estrufuras mínimas

e

rede de áryua potável, eletricidade

e

indispensáveis, necessarias como

telecomunicações, de acordo com o Artigo 48o do PDM.

- Número de Processoz3/21-PC; Objeto: Pedido de emissão de Certidão nos
termos do Artigo 54o da Lei n.o 64/2003, de 23 de Agosto

-

Prédio Rústico,

inscrito namatriz, sob o artigo 1849; Deliberação: A Câmara Municipal deliberou
por unanimidade, dar parecer favorável considerando os pareceres Técnicos junto

\
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ao processo. ---------

- Número de Processo:

-

11/21

P; Objeto: Participação de obras isentas de

licença ou autorização para Obras de Construção de Garagem e restauração de
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 Processo: 9/21- P; Objeto: Participação de obras isentas de licença

ou autorização para Obras de Construção de um Alpêndre; 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:

lll9

PLEG; Objeto: Apresentando termos de

Responsabilidade da conformidade do edificado coffespondentes aos Projetos de
Especialidade do Licenciamento para Legalização de Moradia

-

Empreendimento

Turístico; Deliberação: A Câmara Municipal deliberou por Unanimidade deferir o
pedido de acordo com os Termos de Responsabilidade apresentados. --------

- Número de Processo: l0l2l

-

P; Objeto: Participação de obras isentas

de

licença ou autorização para Obras de Colocação de cobertura na 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 Processo:92119

a

emissão

-

CN; Objeto: Pedido de Prorrogação do prazo para

do alvarâ de obras de construção de uma moradia unifamiliar;

Deliberação:

A

Câmara Municipal deliberou, por unanimidade deferir o pedido,

nos termos do parecer Técnico do Gabinete Jurídico

-

Número de Processo:

1,12L

-

DEST; Objeto: Pedido de Destaque de uma

Parcela de Terreno e emissão de Certidão

- Artigos 5280 e 307; Deliberação: A

Cãmarc Municipal deliberou por unanimidade deferir o pedido nos termos dos
pareceres Técnicos, GPU e Gabinete Jurídico

- Número de Processo: 56/18

-

CN; Objeto: Pedido de Prorrogação do Alvará de

Licença de Construção no.l7l20 emitido em 2A20l0l/24, para Construção de uma
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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: 85/18

-

CN; Objeto: Pedido de Prorrogação do Alvará de

Licença de Construção no. 70/19 emitido em2019107122, para Construção de uma

Moradia Unifamiliar; Deliberação:

A

Câmara Municipal deliberou por

unanimidade deferir o pedido, nos termos dos pareceres Técnicos, pelo prazo de
90 dias.--Paços do Município da Calheta, 25 de janeiro de 2021
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