
Sessão ordinária de 28 de Fevereiro de 2008 
 
- Proposta de Regulamento do I Concurso “25 de Abril” – Deliberado aprovar por 
unanimidade. 
 
- Proposta de designação de 4 cidadãos eleitores para a Comissão de Protecção 
de Crianças e Jovens de Vizela – Foi eleita a lista A composta pelos seguintes 
cidadãos: Dr.ª Irene Manuela Ferreira da Costa, Técnica de Serviço Social; Dr.ª 
Monique de Jesus da Costa Rodrigues, Advogada; Dr.ª Diana da Cunha Borges, 
Socióloga e Luís Miguel Maçorano Madeira, Militar da GNR. 
 
Sessão ordinária de 30 de Abril de 2008 
 
- Lei n.º60/2007, de 4 de Setembro - proposta de criação de novas taxas para o 
processo de comunicação prévia - Deliberado aprovar com 21 votos a favor (20 do 
PS e 1 do BE) e 7 abstenções (6 da Coligação “Por Vizela” e 1 da CDU). 
 
- Proposta de terceira modificação aos Documentos Previsionais de 2008 - primeira 
revisão ao Orçamento da Despesa e a primeira revisão ao Plano Plurianual de 
Investimentos - Deliberado aprovar por unanimidade. 
 
- Sistema Multimunicipal de Abastecimento de Água e Saneamento do Vale do Ave 
- proposta de Contrato de Recolha de Efluentes e Cessão da Posição Contratual à 
Vimágua, EIM, SA – Deliberado aprovar por unanimidade. 
 
- Proposta de contracção de empréstimos bancários no valor de 2.479.000,00€ - 
Deliberado aprovar com vinte e sete votos a favor e uma abstenção do BE. 
 
- Proposta de Documentos de Prestação de Contas de 2007 - Deliberado aprovar 
com 20 votos a favor do PS, 6 votos contra (5 da Coligação “Por Vizela” e 1 do BE) 
e 2 abstenções (1 da Coligação “Por Vizela” e 1 da CDU). 
 
- Proposta de desafectação do domínio público - Quinta do Bom Viver - Tagilde - 
Deliberado aprovar por unanimidade. 
 
- Proposta de contracção de dois empréstimos bancários pelo valor total de 
€180.000,00 - Deliberado aprovar por unanimidade. 
 
- Proposta de rectificação ao Regulamento do Mercado Municipal de Vizela - 
Deliberado aprovar por unanimidade. 
 
Sessão ordinária de 18 de Julho de 2008 
 
- Proposta de criação de uma Associação de Municípios do Ave, de fins múltiplos – 
Comunidade Intermunicipal para o Território da Nut III/Ave – Deliberado aprovar 
com 20 votos a favor (19 de PS e 1 do BE) e cinco votos contra da Coligação “Por 
Vizela”. 
 
- Proposta de Regulamento Municipal de Edificação e Urbanização - Deliberado 
aprovar com 20 votos a favor (19 de PS e 1 do BE) e cinco votos contra da 
Coligação “Por Vizela”. 
 
 
 



Sessão ordinária de 26 de Setembro de 2008 
 
- Proposta de fixação da taxa do Imposto Municipal sobre Imóveis para 2009 - 
Deliberado aprovar com 21 votos a favor (20 do PS e 1 da Coligação “Por Vizela”) e 
6 votos contra (5 da Coligação “Por Vizela” e 1 do BE). 
 
- Proposta de fixação da Derrama de 1,5% para 2009 - Deliberado aprovar com 22 
votos a favor (20 do PS, 1 da Coligação “Por Vizela” e 1 do BE) e 5 votos contra da 
Coligação “Por Vizela”). 
 
- Proposta de Taxa Municipal pelos Direitos de Passagem para 2009 - Deliberado 
aprovar com 22 votos a favor (20 do PS, 1 da Coligação “Por Vizela” e 1 do BE) e 5 
votos contra da Coligação “Por Vizela”). 
 
- Proposta de participação em 5% no IRS - Deliberado aprovar com 21 votos a 
favor (20 do PS e 1 da Coligação “Por Vizela”) e 6 votos contra (5 da Coligação 
“Por Vizela” e 1 do BE). 
 
- Proposta de designação de um elemento da Assembleia Municipal como 
representante na Comissão de Acompanhamento da revisão do PDM de Vizela - 
Foi eleito o deputado Armindo Fernando Duarte Faria. 
 
Sessão extraordinária de 7 de Novembro de 2008 
 
- Proposta de criação da Comunidade Intermunicipal do Ave – Associação de 
Municípios de Fins Múltiplos, correspondente ao Território da Nuts III Ave – 
Deliberado aprovar com vinte votos a favor (dezanove do PS e um da Coligação 
“Por Vizela”), um voto contra do BE e seis abstenções (cinco da Coligação “Por 
Vizela” e uma da CDU). 
 
- Proposta de eleição de cinco membros para a Assembleia Intermunicipal da 
Comunidade Intermunicipal do Ave - Foram eleitos os deputados: Jerónimo 
Joaquim Ferreira, Camilo Oliveira, Monique Rodrigues, Alcides Manuel de Oliveira 
Campelos e Júlio Gomes da Costa. 
 
- Proposta de adesão à Entidade Regional de Turismo do Porto e Norte de Portugal 
– Deliberado aprovar com vinte votos a favor (dezanove do PS e um da Coligação 
“Por Vizela”), seis votos contra (cinco da Coligação “Por Vizela” e um do BE) e uma 
abstenção da CDU). 
 
Sessão ordinária de 29 de Dezembro de 2008 
 
- Proposta de Regulamento do II Concurso 25 de Abril - Deliberado aprovar por 
unanimidade. 
 
- Proposta de desafectação do domínio público municipal - Deliberado aprovar por 
unanimidade. 
 
- Regulamento referente à cobrança de taxas pela concessão de Licenças Policiais 
para  Actividades  Diversas - proposta de actualização das taxas - Deliberado 
aprovar com 21 votos a favor (19 do PS, 1 da Coligação “Por Vizela” e 1 do BE) e 5 
votos contra da Coligação “Por Vizela”. 
 



- Regulamento e Tabela de Taxas e Licenças - proposta de actualização de taxas e 
licenças – Deliberado aprovar com 20 votos a favor (19 do PS e 1 da Coligação 
“Por Vizela”), 5 votos contra da Coligação “Por Vizela” e uma abstenção do BE. 
 
- Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação - proposta de actualização 
das taxas - Deliberado aprovar com 21 votos a favor (19 do PS, 1 da Coligação 
“Por Vizela” e 1 do BE) e 5 votos contra da Coligação “Por Vizela”. 
 
- Proposta de alteração do Regulamento das Zonas de Estacionamento de Duração 
Limitada Controladas por Parcómetros - Deliberado aprovar por unanimidade. 
 
- Proposta de Documentos Previsionais - Opções do Plano e Orçamento para 2009 
- Deliberado aprovar com 19 votos a favor (18 do PS e 1 da Coligação “Por Vizela”), 
6 votos contra (5 da Coligação “Por Vizela” e um do BE) e uma abstenção do PS. 
 
- Proposta de autorização para a prática pela Câmara Municipal de actos da 
competência da Assembleia  Municipal - Deliberado aprovar com 19 votos a favor 
(18 do PS e 1 da Coligação “Por Vizela”), 6 votos contra (5 da Coligação “Por 
Vizela” e um do BE) e uma abstenção do PS. 
 
- Proposta de mapa de pessoal para 2009 - Deliberado aprovar por unanimidade. 
 


