ü
CÂMARA MUNICIPAI DA CATHEÏA
MADEIRA

EDITAL
Deliberações da Reunião Ordinária da Câmara Municinal do dia
04 de fevereiro de 2021
Carlos Manuel Figueira de Ornelas Teles, Presideníe du Câmara Municipal da
Calheta

- Madeirs,

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

75/2013, de 12 de Setembro, torna público as deliberações tomadas, e aprovadas
em minuta, na reunião ordiniária daCâmara Municipal do dia 04 de fevereiro:-----

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

-Número de Processo: 58/20 - CN; Objeúo: Projectos de Especialidades relativos
ao Licenciamento para Construção de uma Moradia Unifamiliar; Deliberação:

Câmara Municipal deliberou

por

Unanimidade deferir

A

os projectos de

especialidades de acordo com os respectivos Termos de Responsabilidade

-Número de Processo: I/2O-PLEG; Objeto: Projectos de Especialidades relativos
ao Licenciamento parc Legalização e Ampliação de uma Moradia Unifamiliar;

A

por Unanimidade deferir os
projectos de especialidades de acordo com os respectivos Termos de
Deliberação:

Câmara Municipal deliberou

Responsabilidade.---

- Número de Processo: 3/20 - R; Objeto: Projectos de Especialidades relativos

ao Licenciamento paru

Recuperação

de Moradia; Deliberação: A

Câmara

Municipal deliberou por Unanimidade deferir os projectos de especialidades de
acordo com os respectivos Termos de Responsabilidade.

-Número de Processo:

l2l2l - CN; Objeto:

Projecto 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.

-Número de Processo: 5/21

-

CM; Objeto: Pedido de Licenciamento para

Construção de Muros de contenção; Deliberação:

A

Câmara Municipal deliberou

a
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por Unanimidade deferir o pedido, nos termos do parecer Técnico do G.P.U., com
as condicionantes ai mencionadas

-Número de Processo: 3l2l

-

CM; Objeto: Pedido de Licenciamento

Restauração de Muro de Suporte de Terras; Deliberação:

A

para

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: 16/21 - P; Objeto:

Participação de obras isentas de

licença ou autorização para Obras de Restauração e Arranjos exteriores da

Moradia Unifamiliar; 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: l4l2l - P; Objeto:

Participação de obras isentas de

licença ou autorização para Obras de Restauração de Moradia Unifamiliar;
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: l7/2I - P; Objeto:

Participação de obras isentas de

licença ou autorização para Obras de Construção de Fossa Séptica; 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: l9l2l - P; Objeto:

Participação de obras isentas de

licença ou autorização paruObras de Restauração de um Palheiro; Deliberação:
Cãmara 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: 4/21 - cM; objeto: Pedido de Licenciamento para

Reconstrução de parede apedra; 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: 13/20 - P; Objeto:

Participação de obras isentas de

licença ou autorização paru Obras de Recuperação do telhado e Construção de

a
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A Câmara Municipal deliberou por unanimidade

Arrecadação; Deliberação:

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

ai mencionadas

- Número de Processo: 114/19

-

P; Objeto: Participação de obras isentas de

licenga ou autorização para Obras de Restauração e Conservação da Igreja
Paroquial da Fajã da Ovelha; Deliberação:

A Cãmar:a Municipal deliberou por

unanimidade deferir o pedido nos termos do parecer Técnico do G.P.U., com as
condicionantes ai mencionadas.
- Número de Processo:27/19

-

CN; Objeto: Pedido de Prorrogação do Alvará de

Licença de Construção no.6/20 emitido em 2020101106, para Construção de uma

Moradia Unifamiliar; Deliberação:

A

Câmara Municipal deliberou por

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

- Número de Processo: l2ll18

- CN; Objeto: Pedido de Prorrogação do Alvará

de Licença de Construção no.l0l20 emitido em 2020/01/23, para Construção de

um Parque de campismo

-

Glamping; Deliberação:

A

Cãmara Municipal

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

- Número de Processo: 8120 - CA; objeto: Pedido de Licenciamento para
Construção de um Acesso Automóvel - Artigos Rústicos 2212I, 13433 e 13438;
Deliberação:

A Cãmara

Municipal deliberou por Unanimidade deferir o pedido,

nos termos do parecer Técnico do G.P.U

- Número de Processo:71120

-

CN; Objeto: Projeto de Alteração e Projetos de

Especialidades relativos ao Licenciamento para Construção de uma Moradia

Unifamiliar; Deliberação:

A Câmara Municipal deliberou por Unanimidade

deferir o projeto de Alteração, nos termos do parecer Técnico do G.P.U., com as
condicionantes aí mencionadas nomeadamente, que mantém-se a condicionante
relativa à acessibilidade ao prédio, cumprir com o Artigo 48o do PDM.

os projectos de

especialidades

e

deferir

de acordo com os respectivos Termos

de
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Responsabilidade.----

- Número de Processo:

88/20

-

CN; Objeto: Projecto 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. que
deverá deixar a faixa de cedência à mesma cota do Caminho e o Muro de vedação
não poderá ultrapassar 1.80m de altura

- Número de Processo:

152107

-

CN; Objeto: Projectos de Especialidades

relativos ao Licenciamento para Ampliação de Moradia Geminada; Deliberação:

A

Càmarc Municipal deliberou

por Unanimidade deferir os projectos

de

especialidades de acordo com os respectivos Termos de Responsabilidade

- Número

de Processoz 20/21

* P; Objeto: Participação de obras isentas de

licença ou autorização para Obras de Restauração de Moradia Unifamiliar

Alteração de fachadas; Deliberação:

A

e

Cãmaru Municipal deliberou por

unanimidade deferir o pedido nos termos do parecer Técnico do G.P.U., @!!-âs
condicionantes ai mencionadas
Paços do Município da Calheta, 05 de fevereiro
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