
Sessão ordinária de 18 de Setembro de 2009 
 
- Proposta de décima modificação aos Documentos Previsionais de 2009 - primeira revisão ao 
Orçamento da Receita, a primeira revisão ao Orçamento da Despesa e a primeira revisão ao PPI - 
Deliberado aprovar por unanimidade. 
 
- Proposta de décima segunda modificação aos Documentos Previsionais de 2009 - segunda 
revisão ao Orçamento da Despesa e a segunda revisão ao PPI - Deliberado aprovar com 20 votos a 
favor (17 do PS, um da Coligação “Por Vizela”, um do BE e um da CDU), 5 votos contra da 
Coligação “Por Vizela” e uma abstenção do deputado independente João Ilídio Costa. 
 
Sessão ordinária de 9 de Julho de 2009 
 
- Proposta de segunda alteração ao mapa de pessoal para 2009 - Deliberado aprovar por 
unanimidade. 
 
- Proposta de eleição de um representante designado pela Assembleia Municipal para o Conselho 
da Comunidade do ACES Guimarães-Vizela – Foi eleito o Presidente da Assembleia Municipal de 
Vizela, João António Cocharra de Almeida. 
 
Sessão extraordinária de 27 de Maio de 2009 
 
- Proposta de operação de financiamento a celebrar entre a Vimágua, o Banco BPI, SA, e a Caixa 
Geral de Depósitos, SA e constituição de penhor das acções e dos direitos de crédito do Município 
de Vizela – Deliberado aprovar com 18 votos a favor do PS, sete votos contra (5 da Coligação “Por 
Vizela”, um do BE e um da CDU) e duas abstenções (uma do PS e uma da Coligação “Por Vizela”).  
 
- Proposta de criação do Sistema Multimunicipal de Triagem, Recolha, Valorização e Tratamento de 
Resíduos Sólidos Urbanos do Norte Central e constituição da sociedade anónima adjudicatária da 
concessão do mesmo - Deliberado aprovar com 26 votos a favor (19 do PS, 6 da Coligação “Por 
Vizela” e um do BE) e uma abstenção da CDU. 
 
Sessão ordinária de 27 de Abril de 2009 
 
- Proposta de alteração ao mapa de pessoal para 2009 - Deliberado aprovar por unanimidade. 
 
- Proposta de Documentos de Prestação de Contas de 2008 - Deliberado aprovar com 20 votos a 
favor (19 do PS e um da CDU) e seis votos contra (cinco da Coligação “Por Vizela” e um do BE). 
 
Sessão ordinária de 25 de Fevereiro de 2009 
 
- Proposta de contratação de empréstimo bancário de 742.000,00€ - Deliberado aprovar com 22 
votos a favor (20 do PS, um da CDU e um do BE) e cinco votos contra da Coligação “Por Vizela.” 
 
 


