
Sessão ordinária de 23 de Fevereiro de 2006 
 
- Informação do Presidente da Câmara acerca da actividade do Município e sua 
situação financeira. 
 
Sessão ordinária de 20 de Abril de 2006 
 
- Proposta de Documentos de Prestação de Contas de 2005 - Deliberado aprovar 
com 17 Votos a Favor (PS), 3 Abstenções (1 CDU, 1 Bloco de Esquerda e 1 Coligação 
“Por Vizela”) e 5 Votos Contra (Coligação “Por Vizela”). 
 
- Informação do Presidente da Câmara acerca da actividade do Município e sua 
situação financeira. 
 
Sessão ordinária de 26 de Junho de 2006 
 
- Resolução Política aprovada na XXIII Assembleia Geral do Conselho dos Municípios 
e Regiões da Europa - Deliberado aprovar por unanimidade; 
 
- Proposta de contracção de empréstimo bancário de 673 511.00 Euros – Deliberado 
aprovar com 24 votos a favor, 1 abstenção e 1 voto contra; 
 
- Proposta de desafectação do domínio público de parcela de terreno destinada ao 
Edifício-Sede - Deliberado aprovar por unanimidade; 
 
- Informação do Presidente da Câmara acerca da actividade do Município e sua 
situação financeira. 
 
Sessão ordinária de 29 de Setembro de 2006 
 
- Declaração sobre a luta contra o tráfico de seres humanos - Deliberado aprovar 
por unanimidade. 
 
- Carta Europeia para a igualdade das mulheres e dos homens na vida local -  
Deliberado aprovar por unanimidade. 
 
- Proposta de autorização para assinatura do Contrato-Programa com o Instituto 
Português do Livro e da Biblioteca (IPLB), para instalação da nova Biblioteca 
Municipal de Vizela - Deliberado aprovar por unanimidade. 
 
- Proposta de décima segunda modificação aos documentos previsionais de 2006 - 
primeira revisão ao Orçamento da Receita, primeira revisão ao Orçamento da 
Despesa e primeira revisão ao Plano Plurianual de Investimentos de 2006 - 
Deliberado aprovar por unanimidade. 
 
- Proposta de fixação da taxa do Imposto Municipal sobre Imóveis para 2007 – 
Deliberado aprovar com dezanove votos a favor do PS, seis votos contra (cinco da 
Coligação “Por Vizela” e uma do BE) e duas abstenções (uma da Coligação “Por 
Vizela” e uma da CDU). 
 
- Proposta de fixação da Derrama para 2007 - Deliberado aprovar com vinte votos a 
favor (19 do PS e um do BE), cinco votos contra da Coligação “Por Vizela” e duas 
abstenções (uma da Coligação “Por Vizela” e uma da CDU). 
 



- Proposta de Taxa Municipal pelos Direitos de Passagem para 2007 - Deliberado 
aprovar com vinte e um votos a favor (19 do PS, um do BE e um da CDU), cinco 
votos contra da Coligação “Por Vizela” e uma abstenções da Coligação “Por 
Vizela”. 
 
- Proposta de contracção de empréstimo bancário de 223.110,00€ - Deliberado 
aprovar por unanimidade. 
 
- Solicitação da ANMP sobre a proposta do Governo de Lei das Finanças Locais – 
Deliberado rejeitar com dezanove votos contra do PS, sete votos a favor (seis da 
Coligação “Por Vizela” e um do BE), e uma abstenção da CDU. 
 
- Informação do Presidente da Câmara acerca da actividade do Município e sua 
situação financeira. 
 
Sessão ordinária de 29 de Dezembro de 2006 
 
- Proposta de Integração em domínio público de parte de prédio integrado no 
domínio privado do Município – Deliberado aprovar por unanimidade. 
 
- Proposta de delegação de competências para a cobrança pelas juntas de freguesia 
de taxas por rampas fixas ou entrada para acesso a garagens, estações de serviço, 
parques de estacionamento e semelhantes - Deliberado aprovar com 19 votos a 
favor (18 do PS e um da Coligação “Por Vizela”) e 7 votos contra (5 da Coligação 
“Por Vizela”, um do BE e um da CDU) . 
 
- Cobrança das taxas de recolha do lixo nas juntas de freguesia - proposta de 
delegação de competências - Deliberado aprovar por unanimidade. 
 
- Proposta de actualização da Tabela de Taxas e Licenças - Deliberado aprovar por 
unanimidade. 
 
- Proposta de actualização das taxas do Regulamento referente à Cobrança de 
Taxas pela Concessão de Licenças Policiais para Actividades Diversas - Deliberado 
aprovar por unanimidade. 
 
- Documentos Previsionais - Opções do Plano e Orçamento para 2007 - Deliberado 
aprovar com 19 votos a favor (18 do PS e um da Coligação “Por Vizela”), 6 votos 
contra (5 da Coligação “Por Vizela” e um do BE) e uma abstenção da CDU. 
 
- Proposta de autorização para a prática de actos da competência da Assembleia 
Municipal - Deliberado aprovar com 19 votos a favor (18 do PS e um da Coligação 
“Por Vizela”), 6 votos contra (5 da Coligação “Por Vizela” e um do BE) e uma 
abstenção da CDU. 
 
- Certificado de registo de cidadão da União Europeia - proposta de taxa pela 
emissão do certificado - Deliberado aprovar por unanimidade. 
 


