
Sessão ordinária de 23 de Fevereiro de 2007 
 
- Proposta de geminação de Vizela com a localidade francesa de Frontignan La 
Peyrade - Deliberado aprovar com 22 votos a favor (20 do PS, um do BE e um da 
CDU) e 6 abstenções da Coligação “Por Vizela”. 
 
- Proposta de alteração ao regimento da Assembleia Municipal - Deliberado aprovar 
por unanimidade. 
 
Sessão ordinária de 26 de Abril de 2007 
 
- Documentos de Prestação de Contas de 2006 - Deliberado aprovar com dezoito 
votos a favor (dezassete do PS e um Coligação PSD/CDS-PP), cinco votos contra  da 
Coligação PSD/CDS-PP e uma abstenção do Bloco de Esquerda. 
 
- Proposta de Carta Educativa do Concelho de Vizela - Deliberado aprovar com 
dezanove votos a favor (dezassete do PS, um Coligação PSD/CDS-PP e um do BE), 
quatro votos contra da Coligação PSD/CDS-PP e uma abstenção da Coligação 
PSD/CDS-PP. 
 
- Proposta de eleição de um Presidente de Junta de Freguesia para o XVII Congresso 
da ANMP – Foi eleito o Presidente da Junta de Freguesia de S. João, Mário José de 
Azevedo Oliveira. 
 
Sessão ordinária de 15 de Junho de 2007 
 
- Proposta de sétima modificação aos Documentos Previsionais de 2007 – primeira 
revisão ao PPI e primeira revisão ao Orçamento da Despesa - Deliberado aprovar por 
unanimidade. 
 
- Proposta de Contracção de Empréstimo Bancário de € 659 800.00 - Deliberado 
aprovar com vinte e três votos a favor (dezasseis do PS, seis da Coligação PSD/CDS-
PP e um do BE) e uma abstenção (PS). 
 
- Proposta de Regulamento dos Sistemas Públicos e Prediais de Distribuição de Água 
e de Drenagem de Águas Residuais nos Concelhos de Guimarães e Vizela – 
Deliberado aprovar com dezanove votos a favor (dezassete do PS, um da Coligação 
PSD/CDS-PP e um do BE) e cinco votos contra (Coligação PSD/CDS-PP). 
 
Sessão ordinária de 14 de Setembro de 2007 
 
- Proposta de nomeação de revisor ou sociedade de revisores oficiais de contas – 
Deliberado aprovar por unanimidade. 
 
- Proposta de fixação da taxa do Imposto Municipal sobre Imóveis para 2008: prédios 
urbanos não avaliados – 0.7%; prédios urbanos avaliados nos termos do Código do 
IMI – 0.4%. - Deliberado aprovar com 20 votos a favor do PS, 5 abstenções (4 da 
Coligação “Por Vizela” e uma da CDU) e um voto contra do BE. 
  
-  Proposta de fixação da Derrama para 2008 de 1,5% sobre o lucro tributável sujeito e 
não isento de imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas (IRC) - Deliberado 
aprovar com 22 votos a favor (20 do PS, um da CDU e um do BE) e 4 abstenções da 
Coligação “Por Vizela”. 
 



- Proposta de participação no IRS (participação do Município em 5% no IRS dos 
sujeitos passivos com domicílio fiscal neste concelho)  - Deliberado aprovar com 22 
votos a favor (20 do PS, um da CDU e um do BE) e 4 votos contra da Coligação “Por 
Vizela”. 
 
- Proposta de Taxa Municipal pelos Direitos de Passagem para 2008 (percentagem de 
0.25%) - Deliberado aprovar com 22 votos a favor (20 do PS, um da CDU e um do BE) 
e 4 votos contra da Coligação “Por Vizela”. 
 
- Proposta de adesão da Câmara Municipal de Vizela à Turel/Tcr – Turismo Cultural e 
Religioso, Crl. - Deliberado aprovar com 22 votos a favor (20 do PS, um da CDU e um 
do BE) e 4 abstenções da Coligação “Por Vizela”. 
 
- Proposta de rectificação de área – prédio urbano sito na Rua D. Ana de Sá, freguesia 
de S. João – Maquias Bar - Deliberado aprovar por unanimidade. 
 
- Cemitério da freguesia de S. João - proposta de transferência de parcelas de terreno 
para a domínio público da Freguesia de Caldas de Vizela S. João - Deliberado aprovar 
por unanimidade. 
 
Sessão ordinária de 19 de Dezembro de 2007 
 
- Proposta de VIMÁGUA – Empresa de Água e Saneamento de Guimarães e Vizela, 
EIM – proposta de adaptação dos estatutos ao novo regime jurídico do sector 
empresarial local - Deliberado aprovar com 21 votos a favor (20 do PS e um da 
Coligação “Por Vizela”) e 7 votos contra (5 da Coligação “Por Vizela”, um da CDU e um 
do BE). 
 
- Proposta de décima quinta modificação aos Documentos Previsionais de 2007 - 
segunda revisão ao Orçamento da Despesa e a primeira revisão ao Orçamento da 
Receita - Deliberado aprovar por unanimidade. 
 
- Proposta de delegação de competências na Junta de Freguesia de S. Miguel - 
Ringue da Lage - Deliberado aprovar por unanimidade. Não participou na votação o 
deputado da CDU, por se ter ausentado da sala. 
 
- Taxa devida por rampas fixas ou entradas para acessos a garagens, estações de 
serviço e parques de estacionamento ou afins - proposta de extinção da taxa - 
Deliberado aprovar por unanimidade. 
 
- Regulamento que fixa os horários de funcionamento dos estabelecimentos de venda 
ao público e de prestação de serviços - proposta de abertura ao domingo do comércio 
e serviços e alargamento até às 22.00h das médias superfícies - Deliberado aprovar 
com 25 votos a favor (19 do PS, 6 da Coligação “Por Vizela” e um do BE) e 2 
abstenções (uma do PS e uma da CDU). 
 
- Documentos Previsionais - Opções do Plano e Orçamento para 2008 - Deliberado 
aprovar com 21 votos a favor (20 do PS e um da Coligação “Por Vizela”) e 7 votos 
contra (5 da Coligação “Por Vizela”, um da CDU e um do BE). 
 
- Proposta de autorização para a prática de actos da competência da Assembleia 
Municipal - Deliberado aprovar com 26 votos a favor (20 do PS e 6 da Coligação “Por 
Vizela”) e 1 voto contra do BE. Não participou na votação o deputado da CDU, por se 
ter ausentado da sala. 
 



-  Proposta de actualização e alteração da Tabela de Taxas e Licenças - Deliberado 
aprovar com 23 votos a favor (20 do PS, um da Coligação “Por Vizela”, um do BE e um 
da CDU) e 5 votos contra da Coligação “Por Vizela”. 
 
- Proposta de actualização das taxas do Regulamento referente à Cobrança de Taxas 
pela Concessão de Licenças Policiais para Actividades Diversas - Deliberado aprovar 
com 23 votos a favor (20 do PS, um da Coligação “Por Vizela”, um do BE e um da 
CDU) e 5 votos contra da Coligação “Por Vizela”. 
 
- Proposta de novo Regulamento das zonas de estacionamento de duração limitada 
controlada por parcómetros - Deliberado aprovar por unanimidade.  
 


