cÂmnnA MuNtctPAL DA cAIHETA
MADEIRA

EDITAL
Deliberações da Reunião ordinária da câmara Municinal do dia
25 de fevereiro de 2021
Carlos Manuel Figueira de Ornelss Teles, Presideníe da Câmara Manicipal dq
Calhetu

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

7512013, de 12 de Setembro, torna público as deliberações tomadas, e aprovadas
em minutao na reunião ordinári a da Cãmara Municipal do dia 25 de fevereiro:-----

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

- Número de Processoz

2116

- R/A; Objeto: Projecto de Estabilidade;

Redes de

águas Pluviais e esgotos e despensa das restantes Especialidades, nos termos do

Decreto-Lei n".5312014 de 08104/2014, relativo ao Licenciamento de Ampliação

de Moradia; Deliberação:

A

Câmara Municipal deliberou

por

Unanimidade

deferir o pedido e os projectos de especialidades apresentados de acordo com os
respectivos Termos de Responsabilidade

- Número de Processo:

169107

-

CN; objeto: Pedido de Prorrogação do Alvaú

de Licença de Construção no.28/20 emitido em 2020/02/17, 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: 85/20

*

CN; Objeto: Projetos de Especialidades relativos

ao Licenciamento para Construção de uma Moradia Unifamiliar; Deliberação:

Cãmara Municipal deliberou

por

Unanimidade deferir

os projectos

A
de

especialidades de acordo com os respectivos Termos de Responsabilidade

-Número de Processo: l5120

- CN; Objeto: Projetos de Especialidades relativos

ao licenciamento para Construção de uma Moradia Unifamiliar; Deliberação:

Cãmaru Municipal deliberou

por

Unanimidade deferir

os projectos

especialidades de acordo com os respectivos Termos de Responsabilidade

A
de

ú
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- Número de Processo: 15/21-

tlffiïlro:

Participação de obras isentas de

licença ou autorização para Obras de construção de uma Escada/acesso exterior à
varanda e fechar um alpendre; Deliberação:

A

Câmara Municipal deliberou por

unanimidade deferir o pedido nos termos solicitados.

-Número de Processo: 78120

-

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: l8l2l - P; Objeto:

Participação de obras isentas de

licença ou autorização para Obras de Reparação

Unifamiliar; Deliberação:

A

e

manutenção da Moradia

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: 7l2l
Construção de

-

CM; Objeto: Pedido de Licenciamento

um Muro de Vedação; Deliberação:

para

A Câmara Municipal

deliberou por Unanimidade deferir o pedido, nos termos do parecer Téçnico do
G.P.U., çom as condicionantes ai mencionadas

- Número de Processoz 26121 - P; Objeto:

Participação de obras isentas de

licença ou autorização para Obras de Reparação e manutenção da Moradia

Unifamiliar; Deliberação:

A

Cãmara Municipal deliberou

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

por
as

unanimidade
cionantes

ai mencionadas.

- Número de Processo:

28121

-

P; Objeto: Participação de obras isentas de

licença ou autorização para Obras de Ampliação e recuperação de Armazém;
Deliberação:

A Câmara Municipal deliberou por unanimidade deferir o pedido

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

nomeadamente que não poderá fazer qualquer tipo de Alteracão ou Ampliação
para além da recuperação da construção existente

- Número de Processoz 2712L - P; Objeto:

Participação de obras isentas de

CÂnnnnA MUNIcIPAI DA cAIHETA
MADEIRA

licença ou autorização para Obras de Restauração de Moradia e construção de
Churrasqueira; 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 29121

-

P; Objeto: Participação de obras isentas de

licença ou autorização parc Obras de Construção de uma Arrecadação Agrícola;

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: I/21

-

CN; Objeto: Projecto de Licenciamento para

Construção de uma Moradia Unifamiliar; Deliberação:

deliberou por Unanimidade deferir

A Câmara Municipal

o projeto de arquitetura apresentado,

nos

termos do parecer Técnico do G.P.U., considerando que as muralhas serão
revestidas a pedra basáltica para um melhor enquadramento Paisagístico.

- Número de Processoz 134107 - CN; Objeto: Projeto de Licenciamento
Construção de uma Piscina; Deliberação:

A Câmara Municipal deliberou,

para

por

unanimidade deferir o projecto de arquitetura, nos termos do parecer Técnico do
G.P.U.

- Número

de Processo: 6120

Construção de

-

CA; Objeto: Projecto de Licenciamento para

um Acesso Automóvel e pedonal (Servidão de

passagem);

Deliberação: A Câmara Municipal deliberou, por unanimidade deferir o projecto
de arquitetura, nos termos do parecer Técnico do G.P.U.

- Número de Processo: 2l/21 - P; Objeto:

Participação de obras isentas de

licença ou autorização para Obras de Restauração de 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: 25121

-

P; Objeto: Participação de obras isentas de

licença ou autorização para Obras de Construção de Muros de Vedação

e

Substituição de caixilharias de alumínios com vidros por blocos na moradia;

Deliberação:

A

Câmara Municipal deliberou por Unanimidade deferir o pedido,

cÂmenA MuNrcrPAr DA cALHETA
nos termos do parecer Técnico

-Número de Processo:

l8l2l

o" o.flü.ïHm

-

as condicionantes ai mencionadas.

CN; Objeto: Projecto de Licenciamento para

Construção de uma Moradia Unifamiliar; Deliberação:

deliberou por Unanimidade deferir

o projeto de

A Câmara Municipal

arquitetura apresentado, nos

termos do parecer Técnico do G.P.U.

- Número de Processo:

44120

de Parcela; Deliberação:

A

-

CN; Objeto: Pedido de Certidão para Destaque

Cãmarc Municipal deliberou por unanimidade deferir

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

- Número de Processoz 2ll8

- A; Objeto: Pedido de Prorrogação do Alvará de

Licença de Construção no. 24120, emitido em2020102110, para Ampliação de uma

Moradia Unifamiliar; Deliberação:

A

Câmara Municipal deliberou por

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

3- Foi aprovadao por maioria, com as abstenções dos Vereadores Martinho Cãmara
e Sofia Caúa a lu alteração modihcativa ao orçamento da receita e da despesa e
do plano plurianual de 2021

4- Foi aprovado por maioria, com a abstenção do Vereador Martinho Câmara, as

condições gerais para

a

abertura

do

procedimento

de empréstimo paru

investimento, nos termos da proposta apresentada pelo Sr. Presidente.--------

5

-

Foi

aprovado,

por unanimidade, o regulamento de atribuição de

apoio

extraordinário ao comércio e serviços do concelho da Calheta, no âmbito do

Covid-l9, e determinado o seu envio à Assembleia Municipal com vista à
aprovação deÍïnitiva.
Paços do Município da

Calheta,0l de março de202l

O PRESID

(Carlos Manael

DA CÂMARAO

de Ornelas Teles)
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