
Deliberações das reuniões de Câmara - Mandato 2013/2017 

 

Reunião de 25 de setembro de 2017 

 

2.1. Proposta de ratificação de vigésima quarta modificação aos documentos 

previsionais de 2017 - vigésima terceira alteração ao orçamento da despesa 2017 - 

Deliberado ratificar com três votos a favor do PS e quatro abstenções (uma do 

Vereador Victor Hugo Salgado, uma do Vereador Miguel Lopes, uma do Vereador 

Carlos Faria e uma da Vereadora Cidália Cunha). 
 

2.2. Proposta de anulação de procedimento concursal comum para constituição de 

relação jurídica de emprego público a termo resolutivo certo, para provimento de 1 

posto de trabalho - refª a)- 1(um)posto de assistente técnico(a) - aviso n.º 14187/2016, 

publicado na 2ª série do dr n.º 219, de 15 de novembro - Deliberado aprovar por 

unanimidade. 
 

2.3. Proposta de cedência do pavilhão municipal de Vizela - Deliberado aprovar por 

unanimidade. 
 

2.4. Proposta de ordenamento e sinalização de trânsito - colocação de sinalização - 

União das Freguesias de Caldas de Vizela (S. Miguel e S. João) - Deliberado aprovar 

por unanimidade.  
 

2.5. Proposta de ratificação de despacho de emissão de licença especial de ruído - 

Manuel Costa & Filhos, Lda. - Deliberado ratificar por unanimidade. 

 

Reunião de 11 de setembro de 2017 

 

2.1. Proposta de ratificação de vigésima primeira modificação aos Documentos 

Previsionais de 2017 - vigésima alteração ao orçamento da despesa 2017 e a décima 

quinta alteração ao PPI - Deliberado ratificar com três votos a favor do PS e três 

abstenções (uma do Vereador Victor Hugo Salgado, uma do Vereador Carlos Faria e 

uma da Vereadora Cidália Cunha). 
 

2.2. Proposta de ratificação de vigésima segunda modificação aos Documentos 

Previsionais de 2017 - vigésima primeira alteração ao orçamento da despesa 2017 e a 

décima sexta alteração ao PPI - Deliberado ratificar com três votos a favor do PS e três 

abstenções (uma do Vereador Victor Hugo Salgado, uma do Vereador Carlos Faria e 

uma da Vereadora Cidália Cunha). 
 

2.3. Proposta de vigésima terceira modificação aos Documentos Previsionais de 2017 - 

vigésima segunda alteração ao orçamento da despesa e a quarta ao PAM - 

Deliberado aprovar com três votos a favor do PS e três abstenções (uma do Vereador 

Victor Hugo Salgado, uma do Vereador Carlos Faria e uma da Vereadora Cidália 

Cunha). 
 

2.4. Proposta de fixação da taxa de imposto municipal sobre imóveis para 2017 - 

Deliberado aprovar por unanimidade e remeter à Assembleia Municipal. 
 

2.5. Proposta de fixação da derrama para o exercício de 2017 - Deliberado aprovar 

com cinco votos a favor (três do PS, um do Vereador Victor Hugo Salgado e uma do 

Vereador Carlos Faria) e um voto contra da Vereadora Cidália Cunha). Remeter à 

Assembleia Municipal. 
 

2.6. Proposta de fixação da participação de IRS - Deliberado aprovar com cinco votos 

a favor (três do PS, um do Vereador Victor Hugo Salgado e uma do Vereador Carlos 

Faria) e um voto contra da Vereadora Cidália Cunha). Remeter à Assembleia 

Municipal. 
 

2.7. Proposta de taxa municipal dos direitos de passagem para 2018 - Deliberado 

aprovar com cinco votos a favor (três do PS, um do Vereador Victor Hugo Salgado e 

uma do Vereador Carlos Faria) e um voto contra da Vereadora Cidália Cunha). 

Remeter à Assembleia Municipal. 
 



2.8. Proposta de transportes escolares para o ano letivo 2017/2018 - Deliberado 

aprovar por unanimidade e remeter à Assembleia Municipal. 
 

2.9. Proposta de celebração de protocolo com a Fundação AEP, no âmbito do 

projeto “Empreender 2020 – Regresso de uma Geração Preparada”, para adesão à 

Rede de Empresári@s lus@s, no âmbito do programa “Elevar o seu negócio 4.0” - 

Deliberado aprovar por unanimidade. 
 

2.10. Proposta de atribuição de apoio financeiro ao Futebol Clube de Tagilde - 

Deliberado aprovar por unanimidade. 
 

2.11. Proposta de atribuição de apoio financeiro ao Futebol Clube de Vizela - 

Deliberado aprovar com cinco votos a favor (dois do PS, um do Vereador Victor Hugo 

Salgado, um do Vereador Carlos Faria e um da Vereadora Cidália Cunha. Não 

participou na discussão e votação o Vereador André Castro. 
 

2.12. Proposta de celebração de protocolo de colaboração com a Associação 

Desportiva S. Paio Sport Clube - Deliberado aprovar por unanimidade. 
 

2.13. Proposta de celebração de protocolo de colaboração com o Centro Cultural e 

Recreativo de Montesinhos - Deliberado aprovar por unanimidade. 
 

2.14. Proposta de celebração de protocolo de colaboração com o Centro Cultural e 

Recreativo Raúl Brandão - Deliberado aprovar por unanimidade. 
 

2.15. Proposta de celebração de protocolo de colaboração com o Futebol Clube de 

Tagilde - Deliberado aprovar por unanimidade. 
 

2.16. Proposta de ratificação de despacho de cedência de espaços públicos - 

comissão de festas de Vizela - Deliberado ratificar por unanimidade. 
 

2.17. Proposta de ratificação de despacho de emissão de licença especial ruído e 

alargamento do horário de funcionamento do estabelecimento comercial - 71 bar, 

Unipessoal, Lda. - Deliberado ratificar por unanimidade. 
 

2.18. Proposta de alteração da circulação rodoviária na envolvente ao Fórum e ruas 

confinantes - Deliberado aprovar por unanimidade. 
 

2.19. Proposta de alteração de função lote 4 - processo lote/4/99 - Deliberado aprovar 

por unanimidade. 
 

2.20. Proposta de processo LAL/1/2017 - Deliberado aprovar por unanimidade. 

 

Reunião de 31 de julho de 2017 

 

2.1. Proposta de ratificação de décima oitava modificação aos documentos 

previsionais de 2017 - décima sétima alteração ao orçamento da despesa 2017 - 

Deliberado ratificar com três votos a favor do PS e três abstenções (uma do Vereador 

Miguel Lopes, uma do Vereador Carlos Faria e uma da Vereadora Cidália Cunha). 
 

2.2. Proposta de ratificação de décima nona modificação aos documentos 

previsionais de 2017 - décima oitava alteração ao orçamento da despesa 2017 - 

Deliberado ratificar com três votos a favor do PS e três abstenções (uma do Vereador 

Miguel Lopes, uma do Vereador Carlos Faria e uma da Vereadora Cidália Cunha). 
 

2.3. Proposta de vigésima modificação aos documentos previsionais de 2017 - décima 

nona alteração ao orçamento da despesa, a décima quarta alteração ao PPI e a 

terceira ao PAM - Deliberado aprovar com três votos a favor do PS e três abstenções 

(uma do Vereador Miguel Lopes, uma do Vereador Carlos Faria e uma da Vereadora 

Cidália Cunha). 
 

2.4. Proposta de atribuição de livros de fichas e material escolar aos alunos do 1º CEB - 

Deliberado aprovar com quatro votos a favor (três do PS e um do Vereador Carlos 

Faria) e duas abstenções (uma do Vereador Miguel Lopes e uma da Vereadora 

Cidália Cunha). 
 



2.5. Proposta de ratificação da lista final de candidatos a atribuição de bolsas de 

estudo - Deliberado ratificar por unanimidade. 
 

2.6. Proposta de pedido de autorização de procedimento por concurso público e 

elaboração de processo de despesa - “Reabilitação da Ponte Nova – Sto. Adrião” – 

PPI 2016/I/17 - Deliberado aprovar por unanimidade. 
 

2.7. Proposta de pedido de autorização de procedimento por concurso público e 

elaboração de processo de despesa - “Requalificação e modernização das 

instalações da Escola Secundária de Vizela” – PPI 2016/I/18 - Deliberado aprovar por 

unanimidade. 
 

2.8. Proposta de trabalhos a mais e erros e omissões da empreitada "Ligação da via 

alternativa à EN106 à Rua Bráulio Caldas - Deliberado aprovar com quatro votos a 

favor (três do PS e um do Vereador Carlos Faria) e duas abstenções (uma do Vereador 

Miguel Lopes e uma da Vereadora Cidália Cunha). 
 

2.9. Proposta de atribuição de apoio financeiro – Real Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários de Vizela (RAHBVV) - Deliberado aprovar por unanimidade. 
 

2.10. Proposta de atribuição de apoio financeiro – Real Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários de Vizela (RAHBVV) - Deliberado aprovar por unanimidade. 
 

2.11. Proposta de atribuição de apoio financeiro - Fábrica da Igreja Paroquial de S. 

Miguel - Deliberado aprovar por unanimidade. 
 

2.12. Proposta de atribuição de apoio financeiro à Associação – Desportivo Jorge 

Antunes - Deliberado aprovar por unanimidade. 
 

2.13. Proposta de pedido de autorização prévia para assunção de compromisso 

plurianual, nos termos da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, para a celebração de 

protocolo de apoio continuado para a resposta da Equipa Local de Intervenção com 

a Associação Para A Integração e Reabilitação Social das Crianças e Jovens 

Deficientes de Vizela (AIREV) - Deliberado aprovar por unanimidade e remeter à 

Assembleia Municipal. 
 

2.14. Proposta de pedido de autorização prévia para assunção de compromisso 

plurianual, nos termos da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, para a celebração de 

protocolo de apoio continuado para a Unidade de Apoio Especializado na Área da 

Saúde Mental com a Associação Para A Integração e Reabilitação Social das 

Crianças e Jovens Deficientes de Vizela (AIREV) - Deliberado aprovar por unanimidade 

e remeter à Assembleia Municipal. 
 

2.15. Proposta de atribuição de apoio financeiro à Associação de Ténis do Porto – 

Delegação do Minho / Escola Vizela Ténis Atlântico - Deliberado aprovar por 

unanimidade. 
 

2.16. Proposta de atribuição de apoio financeiro ao Clube de Automóvel de Santo 

Tirso - Deliberado aprovar por unanimidade. 
 

2.17. Proposta de doação ao Centro Cultural e Desportivo de Santa Eulália de prédio 

urbano - instalação desportiva - Deliberado aprovar com cinco votos a favor (três do 

PS, uma do Vereador Miguel Lopes e uma da Vereadora Cidália Cunha). Não 

participou na discussão e votação o Vereador Carlos Faria. Remeter à Assembleia 

Municipal. 
 

2.18. Proposta de procedimento para atribuição, por sorteio, em ato público, do direito 

de ocupação de espaços de venda vagos da feira semanal de quinta-feira em Vizela 

- Deliberado aprovar por unanimidade. 
 

2.19. Proposta de ratificação de alargamento de horário de funcionamento de 

estabelecimento comercial "DOORS CAFFE" - Deliberado ratificar por unanimidade. 
 

2.20. Proposta de alteração do PDM - proposta de alteração parcial do PDM nos 

termos do Decreto-lei 165/2014, de 5 de novembro - Deliberado aprovar por 

unanimidade e remeter à Assembleia Municipal. 

 



Reunião de 17 de julho de 2017 

 

2.1. Proposta de ratificação da décima sexta modificação aos documentos 

previsionais de 2017 - décima quinta alteração ao orçamento da despesa 2017 - 

Deliberado aprovar com três votos a favor do PS e três abstenções (uma do Vereador 

Victor Hugo Salgado, uma do Vereador Miguel Lopes e uma do Vereador Carlos 

Faria). 
 

2.2. Proposta de décima sétima modificação aos documentos previsionais de 2017 - 

décima sexta alteração ao orçamento da despesa e a décima terceira alteração ao 

PPI - Deliberado aprovar com três votos a favor do PS e três abstenções (uma do 

Vereador Victor Hugo Salgado, uma do Vereador Miguel Lopes e uma do Vereador 

Carlos Faria). 
 

2.3. Proposta de plano plurianual de investimentos 2018-2022 e de revisão do cálculo 

da proporção da VIMÁGUA – Empresa de Água e Saneamento de Guimarães e 

Vizela, E.I.M.,S.A. - Deliberado aprovar com três votos a favor do PS e três abstenções 

(uma do Vereador Victor Hugo Salgado, uma do Vereador Miguel Lopes e uma do 

Vereador Carlos Faria). 
 

2.4. Proposta de contratação de empréstimo bancário no valor de 9.500.000,00 € junto 

da Caixa Geral de Depósitos, S.A. (4.610.950,85 €) e do Banco BPI, S.A. (4.889.049,15 €) 

no âmbito de uma operação de substituição de dívida, prevista nos termos do artigo 

81.º da Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro - Deliberado aprovar por unanimidade. 
 

2.5. Proposta de atribuição de apoio financeiro – Associação Comissão de Festas do 5 

de Agosto de 1982 - Deliberado aprovar por unanimidade. 
 

2.6. Proposta de atribuição de apoio financeiro à Associação de Mergulho e 

Atividades Subaquáticas de Vizela – AMAS - Deliberado aprovar por unanimidade. 
 

2.7. Proposta de celebração de protocolo-quadro para a promoção da 

implementação do referencial de educação para a segurança, a defesa e a paz - 

Deliberado aprovar por unanimidade. 
 

2.8. Ação social escolar - proposta de aprovação de procedimento a adotar em caso 

de alunos pertencentes a agregados familiares beneficiários do rendimento social de 

inserção (RSI) - Deliberado aprovar por unanimidade. 
 

2.9. Ação social escolar - proposta de aprovação de procedimento relativo a 

alteração de escalão de subsídio - Deliberado aprovar por unanimidade. 
 

2.10. Proposta de fornecimento temporário de energia - Festas da Cidade e do 

Concelho de Vizela 2017 - Deliberado aprovar por unanimidade. 
 

2.11. Proposta de cedência de espaços públicos - Comissão de Festas de Vizela - 

Deliberado aprovar por unanimidade. 
 

2.12. Proposta de isenção de taxas – Comissão de Festas de Vizela - Deliberado 

aprovar por unanimidade. 
 

2.13. Proposta de emissão do alvará de loteamento processo LAL/4/2015 - Deliberado 

aprovar por unanimidade. 

 

Reunião de 3 de julho de 2017 

 

2.1. Proposta de acordo com a Autoridade Tributária - Deliberado aprovar por 

unanimidade e remeter à Assembleia Municipal. 
 

2.2. Proposta de emissão de licença especial de ruido e alargamento do horário de 

funcionamento de estabelecimento comercial - Jorge Manuel Castro Baptista - 

Deliberado aprovar por unanimidade. 
 

2.3. Proposta de emissão de licença especial de ruido e alargamento do horário de 

funcionamento de estabelecimento comercial - 71 Bar, unipessoal, Lda. - Deliberado 

aprovar por unanimidade. 



 

Reunião de 19 de junho de 2017 

 

2.1. Proposta de décima quinta modificação aos documentos previsionais de 2017 - 

décima quarta alteração ao orçamento da despesa e a décima segunda alteração 

ao PPI - Deliberado aprovar com três votos a favor do PS e quatro abstenções (uma do 

Vereador Victor Hugo Salgado, uma do Vereador Miguel Lopes, uma do Vereador 

Carlos Faria e uma da Vereadora Cidália Cunha). 
 

2.2. Proposta de contratação de empréstimo bancário em operação de substituição 

de dívida - Deliberado aprovar com cinco votos a favor (três do PS, um do Vereador 

Victor Hugo Salgado, um do Vereador Miguel Lopes e um do Vereador Carlos Faria) e 

uma abstenção da Vereadora Cidália Cunha). Remeter à Assembleia Municipal. 
 

2.3. Proposta de pedido de autorização prévia “Intervenções no âmbito do PAMUS e 

PARU” - Deliberado aprovar por unanimidade e remeter à Assembleia Municipal. 
 

2.4. Proposta de pedido de autorização prévia para assunção de compromisso 

plurianual, nos termos da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, para celebração de 

contratos de aquisição de serviços em regime de avença de dois técnicos superiores 

de educação (1º ciclo do ensino básico), pelo período de três anos, no âmbito do 

Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar (Candidatura Portugal 

2020) - Deliberado aprovar por unanimidade e remeter à Assembleia Municipal. 
 

2.5. Proposta de pedido de autorização prévia para assunção de compromisso 

plurianual, nos termos da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, para aquisição de serviços 

de fornecimento de gás natural para a escola básica de Lagoas, para o período 

compreendido entre 01/09/2017 e 31/08/2018 (12 meses) - Deliberado aprovar por 

unanimidade e remeter à Assembleia Municipal. 
 

2.6. Proposta de pedido de autorização prévia para assunção de compromisso 

plurianual, nos termos da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, para aquisição de serviços 

de fornecimento de gás natural para o J.I. dos Enxertos, para o período compreendido 

entre 01/09/2017 e 31/08/2018 (12 meses) - Deliberado aprovar por unanimidade e 

remeter à Assembleia Municipal. 
 

2.7. Proposta de pedido de autorização prévia para assunção de compromisso 

plurianual, nos termos da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, para aquisição de garrafas 

de gás propano de 45 kg., em regime de fornecimento contínuo, para o período 

compreendido entre 01/09/2017 e 31/08/2018, para satisfação das necessidades dos 

refeitórios dos seguintes estabelecimentos de ensino: E.B. Joaquim Pinto; E.B. da 

Devesinha; J.I. do Monte; J.I. Campo da Vinha; J.I. Infias; E.B. Tagilde; E.B. Vizela (S. 

Paio) e J.I. dos Enxertos - Deliberado aprovar por unanimidade e remeter à Assembleia 

Municipal. 
 

2.8. Proposta de pedido de autorização prévia para assunção de compromisso 

plurianual, nos termos da Lei n.º8/2012, de 21 de fevereiro, para celebração de 

contrato de aquisição de serviços de fornecimento e acompanhamento de refeições 

escolares para o ano letivo de 2017/2018 (período entre 01/09/2017 e 31/07/2018), 

para alguns estabelecimentos de ensino do concelho de Vizela - Deliberado aprovar 

por unanimidade e remeter à Assembleia Municipal. 
 

2.9. Proposta de adjudicação definitiva - hasta pública para alienação de traços de 

madeira - Deliberado aprovar por unanimidade. 
 

2.10. Proposta de ordenamento e sinalização de trânsito - colocação de sinalização - 

União de Freguesias de Caldas de Vizela (S. Miguel e S. João) - Deliberado aprovar por 

unanimidade. 
 

2.11. Proposta de fornecimento temporário de energia para Festas de S. João de Infias 

2017 - Deliberado aprovar por unanimidade. 

 

Reunião de 5 de junho de 2017 

 



2.1. Proposta de ratificação da décima terceira modificação aos documentos 

previsionais de 2017 - décima segunda alteração ao orçamento da despesa 2017 e a 

décima modificação ao PPI 2017 - Deliberado ratificar com três votos a favor do PS e 

duas abstenções (uma do Vereador Miguel Lopes e uma do Vereador Carlos Faria). 
 

2.2. Proposta de décima quarta modificação aos documentos previsionais de 2017 - 

décima terceira alteração ao orçamento da despesa e a décima primeira alteração 

ao PPI - Deliberado aprovar com três votos a favor do PS e duas abstenções (uma do 

Vereador Miguel Lopes e uma do Vereador Carlos Faria). 
 

2.3. Proposta de Documentos de Prestação de Contas Consolidada de 2016 - 

Deliberado aprovar com quatro votos a favor (três do PS e um do Vereador Carlos 

Faria) e uma abstenção do Vereador Miguel Lopes. Remeter à Assembleia Municipal. 
 

2.4. Proposta de ratificação de protoloco de colaboração técnica no âmbito da 

despoluição da bacia hidrográfica do rio Vizela - Deliberado ratificar por 

unanimidade. 
 

2.5. Proposta de pedido de autorização prévia para assunção de compromisso 

plurianual, nos termos da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, para celebração de 

contrato de fornecimento contínuo de gasóleo para as viaturas do município de 

Vizela, pelo período de treze meses - Deliberado aprovar por unanimidade e remeter à 

Assembleia Municipal. 
 

2.6. Proposta de pedido de autorização prévia para contratação de serviços de 

fornecimento de energia elétrica para o ano de 2018 - Deliberado aprovar por 

unanimidade e remeter à Assembleia Municipal. 
 

2.7. Proposta de pedido de autorização prévia para assunção de compromisso 

plurianual, nos termos da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, para celebração de 

contrato de aquisição de serviços de cópias e impressões para os estabelecimentos 

de ensino do concelho, pelo período de um ano - Deliberado aprovar por 

unanimidade e remeter à Assembleia Municipal. 
 

2.8. Proposta de pedido de autorização prévia para assunção de compromisso 

plurianual, nos termos da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, para celebração de 

contrato de fornecimento contínuo de gasóleo de aquecimento para o pavilhão 

municipal de S. Paio de Vizela, pelo período de três anos - Deliberado aprovar por 

unanimidade e remeter à Assembleia Municipal. 
 

2.9. Proposta de pedido de autorização prévia para assunção de compromisso 

plurianual, nos termos da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, para celebração de 

contrato de aquisição de serviços de controlo de pragas para o mercado municipal, 

espaço multiusos e vias adjacentes, pelo período de um ano - Deliberado aprovar por 

unanimidade e remeter à Assembleia Municipal. 
 

2.10. Proposta de pedido de autorização prévia para assunção de compromisso 

plurianual, nos termos da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, para celebração de 

contrato de fornecimento contínuo de material de escritório, pelo período de um ano, 

para os serviços municipais - Deliberado aprovar por unanimidade e remeter à 

Assembleia Municipal. 
 

2.11. Proposta de pedido de autorização prévia para assunção de compromisso 

plurianual, nos termos da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, para celebração de 

contrato de fornecimento contínuo de materiais de construção, para os serviços de 

administração direta do município de Vizela - Deliberado aprovar por unanimidade e 

remeter à Assembleia Municipal. 

2.12. Proposta de pedido de autorização prévia para assunção de compromisso 

plurianual, nos termos da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, para renovação de 

contrato de aquisição de serviços em regime de avença, pelo período de seis meses, 

a contar da data de 16 de novembro de 2017, para realização de trabalhos de 

cartografia/sistemas de informação geográfica (sig), essencial ao funcionamento da 

divisão de planeamento e gestão urbanística - Deliberado aprovar por unanimidade e 

remeter à Assembleia Municipal. 
 



2.13. Proposta de pedido de autorização prévia para assunção de compromisso 

plurianual, nos termos da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, para celebração de um 

contrato de aquisição de serviços em regime de avença de um técnico superior de 

engenharia civil, pelo período de três anos para a divisão de obras municipais, 

administração direta e serviços urbanos - Deliberado aprovar por unanimidade e 

remeter à Assembleia Municipal. 
 

2.14. Proposta de pedido de autorização prévia para assunção de compromisso 

plurianual, nos termos da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, para celebração de um 

contrato de aquisição de serviços de conteúdo funcional de assistente técnico, em 

regime de avença, pelo período de três anos para a subunidade de recursos humanos 

- Deliberado aprovar por unanimidade e remeter à Assembleia Municipal. 
 

2.15. Proposta de pedido de autorização prévia para assunção de compromisso 

plurianual, nos termos da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, para celebração de um 

contrato de aquisição de serviços em regime de avença de um técnico superior de 

biblioteca, pelo período de três anos para a Casa Municipal da Cultura Jorge Antunes 

(biblioteca municipal) - Deliberado aprovar por unanimidade e remeter à Assembleia 

Municipal. 
 

2.16. Proposta de aceitação de doação de terrenos ao município de Vizela - 

Deliberado aprovar por unanimidade. 
 

2.17. Proposta de atribuição de apoio financeiro - adiantamento - CCD Santa Eulália - 

Deliberado aprovar com quatro votos a favor (três do PS e um do Vereador Miguel 

Lopes). Não participou na discussão e votação o Vereador Carlos Faria. 
 

2.18. Proposta de acordos de colaboração com as associações de pais para partilha 

da gestão dos refeitórios escolares dos estabelecimentos de ensino do 1º CEB - 

Deliberado aprovar por unanimidade e remeter à Assembleia Municipal. 
 

2.19. Proposta de celebração de acordos de colaboração com as associações de 

pais das escolas básicas do 1º ciclo - lanches escolares - Deliberado aprovar por 

unanimidade e remeter à Assembleia Municipal. 
 

2.20. Proposta de acordos de colaboração com as associações de pais para partilha 

da gestão das componente de animação e apoio à família nos jardins de infância - 

Deliberado aprovar por unanimidade e remeter à Assembleia Municipal. 
 

2.21. Proposta de abertura de procedimento para atribuição de bolsas de estudo a 

alunos do ensino superior - ano letivo 2016/2017 - Deliberado aprovar por 

unanimidade. 
 

2.22. Proposta de ratificação de licença ruído e isenção de pagamento das respetivas 

taxas - “Associação Cultural e Desportiva da Lage” - Deliberado ratificar por 

unanimidade. 
 

2.23. Proposta de ratificação do despacho de isenção de taxas de ocupação do 

espaço público - Fábrica da Igreja do Divino Salvador de Tagilde - Deliberado ratificar 

por unanimidade. 
 

2.24. Proposta de fornecimento temporário de energia para o torneio de futebol de 

praia e arraial (S. Paio) 2017 - Deliberado aprovar por unanimidade. 
 

2.25. Proposta de fornecimento temporário de energia para as Festas de S. Bento das 

Peras 2017 - Deliberado aprovar por unanimidade. 
 

2.26. Proposta de fornecimento temporário de energia para o Festival de Folclore de 

Tagilde 2017 - Deliberado aprovar por unanimidade. 
 

2.27. Proposta de isenção de taxas - Comissão de Festas de Vizela - Deliberado 

aprovar por unanimidade. 
 

2.28. Proposta de cedência de espaços públicos - Comissão de Festas de Vizela - Feira 

Romana - Deliberado aprovar por unanimidade. 
 



2.29. Proposta de emissão de licença especial de ruído - Deolinda da Conceição Vaz 

Martins - Deliberado aprovar por unanimidade. 
 

2.30. Proposta de isenção de pagamento de taxas de licenciamento - Centro Cultural 

e Recreativo Raul Brandão - PROC. LAE/33/2016 - Deliberado aprovar por 

unanimidade. 

 

Reunião de 22 de maio de 2017 

 

2.1. Proposta da décima segunda modificação aos documentos previsionais de 2017 - 

Deliberado aprovar com três votos a favor do PS, um voto contra do Vereador Victor 

Hugo Salgado, e três abstenções (uma do Vereador Miguel Lopes, uma do Vereador 

Carlos Faria e uma da Vereadora Cidália Cunha). 
 

2.2. Proposta de pedido de autorização prévia para assunção de compromisso 

plurianual, nos termos da lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, para aquisição de serviços 

de fornecimento de gás natural para o centro escolar de S. Miguel, para o período 

compreendido entre 16/11/2017 e 15/11/2018 (12 meses) - Deliberado aprovar por 

unanimidade e remeter à Assembleia Municipal. 
 

2.3. Proposta de pedido de autorização prévia para assunção de compromisso 

plurianual, nos termos da lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, para aquisição de serviços 

de fornecimento de gás natural para o Centro Escolar dos Enxertos, para o período 

compreendido entre 01/09/2017 e 31/08/2018 (12 meses) - Deliberado aprovar por 

unanimidade e remeter à Assembleia Municipal. 
 

2.4. Proposta de atribuição de apoio financeiro ao Moto Clube de Vizela - Deliberado 

aprovar por unanimidade. 
 

2.5. Proposta de atribuição de apoio à Santa Casa da Misericórdia de Vizela - 

Regulamento Municipal de apoio ao Associativismo - Deliberado aprovar por 

unanimidade. 
 

2.6. Proposta de pedido de autorização prévia para assunção de compromisso 

plurianual, nos termos da lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, para aquisição de serviços 

de comunicações de voz fixa, comunicações de voz móveis, dados móveis e internet, 

para os serviços do Município de Vizela, para o período compreendido entre 01-09-

2017 e 31-08-2019 (24 meses) - Deliberado aprovar por unanimidade e remeter à 

Assembleia Municipal. 
 

2.7. Proposta de atribuição de subsídios aos Agrupamentos de Escolas de Vizela e ao 

Agrupamento de Escolas de Infias, para visitas de estudo - Deliberado aprovar por 

unanimidade. 
 

2.8. Proposta de atribuição de apoio financeiro à Associação Musical e Recreativa 

Família Peixoto, Associação Cultural e Desportivo “Os Vizelenses” e Liga dos 

Combatentes Núcleo de Vizela - Deliberado aprovar por unanimidade. 
 

2.9. Proposta de atribuição de apoio financeiro ao associativismo – Grupo Folclórico 

de Santa Eulália - Deliberado aprovar por unanimidade. 
 

2.10. Proposta de atribuição de apoio financeiro - Associação Musical e Recreativa 

Familia Peixoto - Deliberado aprovar por unanimidade. 

 

2.11. Proposta de fornecimento temporário de energia para as Festas de S. Gonçalo 

(TAGILDE) 2017 - Deliberado aprovar por unanimidade. 

 

2.12. Proposta de cedência de espaço público - A. M. R. Familia Peixoto, Liga dos 

Combatentes e ACDV “OS VIZELENSES” - Deliberado aprovar por unanimidade. 

 

2.13. Proposta de pedido de autorização prévia para empreitada “Requalificação e 

Modernização das instalações da Escola Secundária de Vizela” - Deliberado aprovar 

por unanimidade e remeter à Assembleia Municipal. 

 

 



2.14. Proposta de pedido de autorização prévia para empreitada “Requalifacação do 

Pavilhão Desportivo-E.S.Vizela” - Deliberado aprovar por unanimidade e remeter à 

Assembleia Municipal. 

 

2.15. Proposta de pedido de autorização prévia para empreitada “Pavimentação de 

Ruas” - Deliberado aprovar por unanimidade e remeter à Assembleia Municipal. 

 

2.16. Proposta de pedido de autorização prévia para empreitada “Requalificação da 

Iluminação Pública- Eficiencia energética com tecnologia LED” - Deliberado aprovar 

por unanimidade e remeter à Assembleia Municipal. 

 

2.17. Proposta de pedido de autorização prévia para empreitada “Requalificação da 

Rua Central- Fase 1” - Deliberado aprovar por unanimidade e remeter à Assembleia 

Municipal. 

 

2.18. Proposta de pedido de autorização prévia para empreitada “Reconstrução e 

recuperação da Rede Viária Municipal” - Deliberado aprovar por unanimidade e 

remeter à Assembleia Municipal. 

 

2.19. Proposta de pedido de autorização prévia para empreitada “Requalificação de 

Pavimentos e Sistemas de Águas Pluviais em infraestruturas Rodoviárias ” - Deliberado 

aprovar por unanimidade e remeter à Assembleia Municipal. 

 

2.20. Proposta de pedido de autorização prévia para empreitada “Reabilitação da 

Ponte Nova Tagilde- Santo Adrião” - Deliberado aprovar por unanimidade e remeter à 

Assembleia Municipal. 

 

2.21. Proposta de pedido de autorização prévia para empreitada “Reabilitação da 

Ponte da Lamela – Santo Adrião” - Deliberado aprovar por unanimidade e remeter à 

Assembleia Municipal. 

 

2.22. Proposta de atribuição de apoio financeiro- Futebol Clube Vizela - Deliberado 

aprovar com seis votos a favor (três do PS, um do Vereador Victor Hugo Salgado, um 

do Vereador Miguel Lopes, um do Vereador Carlos Faria e um da Vereadora Cidália 

Cunha). Não participou na discussão e votação o Vereador André Castro. 

 

2.23. Proposta de ratificação de alargamento de horário do "CHALÉ DO PARK" - 

Deliberado ratificar por unanimidade. 

 

Reunião de 8 de maio de 2017 

 

2.1. Proposta de ratificação de décima modificação aos Documentos Previsionais de 

2017 - nona alteração ao orçamento da despesa 2017 - Deliberado ratificar com 

quatro votos a favor (três do PS e uma do Vereador Carlos Faria) e três abstenções 

(uma do Vereador Victor Hugo Salgado, uma do Vereador Miguel Lopes e uma da 

Vereadora Cidália Cunha). 
 

2.2. Proposta de décima primeira modificação dos Documentos Previsionais de 2017 - 

décima alteração ao orçamento da despesa e a oitava alteração ao PPI - Deliberado 

aprovar com três votos a favor do PS e quatro abstenções (uma do Vereador Victor 

Hugo Salgado, uma do Vereador Miguel Lopes, uma do Vereador Carlos Faria e uma 

da Vereadora Cidália Cunha). 
 

2.3. Proposta de ratificação da assinatura do acordo de colaboração para a 

realização de investimento em infraestrutura desportiva na Escola Secundária de 

Vizela entre o Município de Vizela e o Estado, através do Ministério da Educação - 

Deliberado ratificar por unanimidade. 
 

2.4. Proposta de acordo de colaboração para requalificação e modernização das 

instalações da Escola Secundária de Vizela - Deliberado aprovar por unanimidade. 
 



2.5. Proposta de cedência de espaço público e isenção de pagamento das respetivas 

taxas - Confraria de S. Bento das Peras - Deliberado aprovar por unanimidade. 
 

2.6. Proposta de isenção de taxas de ocupação de espaço público - Rádio Vizela - 

Deliberado aprovar por unanimidade. 
 

2.7. Proposta de fornecimento temporário de energia - Festa de Nossa Senhora da 

Tocha - Santo Adrião 2017 - Deliberado aprovar por unanimidade. 
 

2.8. Proposta de fornecimento temporário de energia - Festa de S. João - Santa Eulália 

2017 - Deliberado aprovar por unanimidade. 
 

2.9. Proposta de fornecimento temporário de energia - Festival Internacional de 

Folclore e Festas da Vila de Santa Eulália 2017 - Deliberado aprovar por unanimidade. 

 

Reunião de 24 de abril de 2017 

 

2.1. Proposta de nona modificação aos Documentos Previsionais - oitava alteração ao 

orçamento da despesa e a sétima alteração ao PPI - Deliberado aprovar com três 

votos a favor do PS e quatro abstenções (uma do Vereador Victor Hugo Salgado, uma 

do Vereador Miguel Lopes, uma do Vereador Carlos Faria e uma da Vereadora 

Cidália Cunha). 
 

2.2. Proposta de constituição de direito de superfície a favor da União das Freguesias 

de Caldas de Vizela (S. Miguel e S. João) - Deliberado aprovar por unanimidade e 

remeter à Assembleia Municipal. 
 

2.3. Proposta de aprovação do Plano de Transportes Escolares - ano letivo 2017-2018 - 

Deliberado aprovar por unanimidade. 
 

2.4. Proposta de alteração ao Regulamento de Ação Social Escolar do Município de 

Vizela - Deliberado aprovar com6 votos a favor (três do PS, um do Vereador Victor 

Hugo Salgado, um do Vereador Miguel Lopes e um do Vereador Carlos Faria) e uma 

abstenção da Vereadora Cidália Cunha. Remeter à Assembleia Municipal. 
 

2.5. Proposta de hasta pública para alienação de traços de madeira - Deliberado 

aprovar por unanimidade. 
 

2.6. Proposta de transmissão do direito de ocupação de espaços de venda da feira 

semanal de quinta-feira - Deliberado aprovar por unanimidade. 
 

2.7. Proposta de adjudicação definitiva para concessão de licença de ocupação dos 

lugares de venda vagos do mercado municipal de Vizela - Deliberado aprovar por 

unanimidade. 
 

2.8. Proposta de concessão de isenção de pagamento de taxas nas zonas de 

estacionamento de duração limitada controladas por parcómetros - Deliberado 

aprovar por unanimidade. 
 

2.9. Proposta de ratificação de emissão de licença especial ruído - Deliberado ratificar 

com três votos a favor do PS, um do Vereador Miguel Lopes, um do Vereador Carlos 

Faria e um da Vereadora Cidália Cunha. Não participou na discussão e votação o 

Vereador Victor Hugo Salgado. 
 

2.10. Proposta de ordenamento e sinalização de trânsito - colocação de sinalização - 

freguesia de Santa Eulália - - Deliberado aprovar por unanimidade. 
 

2.11. Proposta de alteração ao lote 4 lote/21/04 - Deliberado aprovar por 

unanimidade. 
 

2.12. Proposta de alteração ao lote 6 lote/21/04 - Deliberado aprovar por 

unanimidade. 

 

Reunião de 7 de abril de 2017 

 

2.1. Proposta de Documentos de Prestação de Contas de 2016 - Deliberado aprovar 

com cinco votos a favor (3 do PS, um Vereador Victor Hugo Salgado e um do 



Vereador Carlos Faria), uma abstenção do Vereador Miguel Lopes e um voto contra 

da Vereadora Cidália Cunha. Remeter à Assembleia Municipal. 
 

2.2. Proposta de sétima modificação aos Documentos Previsionais de 2017 - primeira 

revisão ao orçamento da receita de 2017, a primeira revisão ao orçamento da 

despesa de 2017, a primeira revisão ao PPI de 2017 e a primeira revisão ao PAM de 

2017 - Deliberado aprovar com três votos a favor do PS e quatro abstenções (uma do 

Vereador Victor Hugo Salgado, uma do Vereador Miguel Lopes, uma do Vereador 

Carlos Faria, e uma da Vereadora Cidália Cunha). Remeter à Assembleia Municipal. 

 

2.3. Proposta de oitava modificação aos Documentos Previsionais de 2017 - sétima 

alteração ao orçamento da despesa e a sexta alteração ao PPI - Deliberado aprovar 

com três votos a favor do PS e quatro abstenções (uma do Vereador Victor Hugo 

Salgado, uma do Vereador Miguel Lopes, uma do Vereador Carlos Faria e uma da 

Vereadora Cidália Cunha). 
 

2.4. Proposta de pedido de autorização prévia para assunção de compromisso 

plurianual, nos termos da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, para aquisição de serviços 

de transporte escolar de crianças e jovens em circuitos especiais, para o ano letivo 

2017/2018 – Deliberado aprovar por unanimidade e remeter à Assembleia Municipal. 
 

2.5. Proposta de pedido de autorização prévia para assunção de compromisso 

plurianual, nos termos da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, para aquisição de serviços 

de manutenção simples dos elevadores do Centro Escolar de S. Miguel e da Escola 

Básica e Secundário de Vizela – Infias, pelo período de 12 meses – Deliberado aprovar 

por unanimidade e remeter à Assembleia Municipal. 
 

2.6. Proposta de pedido de autorização prévia para assunção de compromisso 

plurianual, nos termos da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, para aquisição de serviços 

de manutenção simples dos elevadores da E.B. 2/3 de Vizela, pelo período de 12 

meses – Deliberado aprovar por unanimidade e remeter à Assembleia Municipal. 
 

2.7. Proposta de pedido de autorização prévia para assunção de compromisso 

plurianual, nos termos da lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, para aquisição de garrafas 

de gás propano de 45 kg., em regime de fornecimento contínuo, para o período 

compreendido entre 01/09/2017 e 31/08/2018, para satisfação das necessidades do 

balneário do parque das termas e dos refeitórios do J.I. de Lagoas (Vizela, Santo 

Adrião) e J.I. Maria de Lurdes Sampaio Melo (Vizela Santo Adrião) – Deliberado 

aprovar por unanimidade e remeter à Assembleia Municipal. 
 

2.8. Proposta de relatório de avaliação do plano de gestão de riscos de corrupção e 

infrações conexas do Município de Vizela - ano 2016 – Deliberado aprovar por 

unanimidade. 
 

2.9. Proposta de plano de gestão de riscos de corrupção e infrações conexas do 

Município de Vizela – Deliberado aprovar por unanimidade. 
 

2.10. Proposta de cedência do pavilhão municipal de Vizela - Deliberado aprovar por 

unanimidade. 
 

2.11. Proposta de celebração do protocolo com Associação de Ténis de Mesa de 

Braga em Vizela, com vista ao uso de edifício denominado casa das coletividades - 

Deliberado aprovar por unanimidade. 
 

2.12. Proposta de contrato de comodato com a Fundação Jorge Antunes - Deliberado 

aprovar com seis votos a favor (3 do PS, um do Vereador Victor Hugo Salgado, um do 

Vereador Carlos Faria e um da Vereadora Cidália Cunha) e uma abstenção do 

Vereador Miguel Lopes. Remeter à Assembleia Municipal. 
 

2.13. Proposta de revogação de protocolo assinado entre o Município de Vizela e a 

Fundação Jorge Antunes - Deliberado aprovar por unanimidade. 
 

2.14. Proposta de atribuição de apoio financeiro à Associação Soshinkai Karate de 

Vizela - Deliberado aprovar por unanimidade. 
 



2.15. Proposta de regulamento e lançamento do 6º concurso de fotografia “Vizela 

Sentida” - Deliberado aprovar com seis votos a favor (3 do PS, um do Vereador Victor 

Hugo Salgado, um Vereador Miguel Lopes e um do Vereador Carlos Faria) e uma 

abstenção da Vereadora Cidália Cunha. 
 

2.16. Proposta de alteração ao Regulamento Municipal de Ocupação do Espaço 

Público - Deliberado aprovar com seis votos a favor (3 do PS, um do Vereador Victor 

Hugo Salgado, um Vereador Miguel Lopes e um do Vereador Carlos Faria) e uma 

abstenção da Vereadora Cidália Cunha. Remeter à Assembleia Municipal. 
 

2.17. Proposta de Regulamento de atribuição de bolsas de estudo a alunos do ensino 

superior - Deliberado aprovar com seis votos a favor (3 do PS, um do Vereador Victor 

Hugo Salgado, um Vereador Miguel Lopes e um do Vereador Carlos Faria) e uma 

abstenção da Vereadora Cidália Cunha. Remeter à Assembleia Municipal. 
 

2.18. Proposta de fornecimento temporário de energia - Festa do Senhor das Cinco 

Chagas Infias 2017 - Deliberado aprovar por unanimidade. 
 

2.19. Proposta de instalação de esplanadas na rua Jardim Manuel Faria - Deliberado 

aprovar por unanimidade. 
 

2.20. Proposta de ratificação de alargamento de horário do “Chalé do Park” - 

Deliberado ratificar por unanimidade. 

 

Reunião de 20 de março de 2017 

 

2.1. Proposta de sexta modificação aos Documentos Previsionais de 2017 - sexta 

alteração ao orçamento da despesa e a quinta alteração ao PPI - Deliberado aprovar 

com três votos a favor do PS e quatro abstenções (uma do Vereador Victor Hugo 

Salgado, uma do Vereador Miguel Lopes, uma do Vereador Carlos Faria e uma da 

Vereadora Cidália Cunha). 
 

2.2. Proposta de pedido de autorização prévia para assunção de compromisso 

plurianual, nos termos da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, para celebração de 

contrato de aquisição de serviços de aluguer de software e hardware informático 

para a fiscalização das zonas de estacionamento de duração limitada do Município 

de Vizela, com início a 1 de junho de 2017 e pelo período de um ano - Deliberado 

aprovar por unanimidade e remeter à Assembleia Municipal. 
 

2.3. Proposta de pedido de autorização prévia para assunção de compromisso 

plurianual, nos termos da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, para renovação de 

contrato de prestação de serviços de médico veterinário, em regime de avença, para 

o período compreendido entre 01 de junho de 2017 e 31 de maio de 2018 - Deliberado 

aprovar por unanimidade e remeter à Assembleia Municipal. 
 

2.4. Proposta de pedido de autorização prévia para assunção de compromisso 

plurianual, nos termos da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, para aquisição de 

combustível (gasolina) em regime de fornecimento contínuo, pelo período de três 

anos, para satisfação das necessidades dos serviços de obras municipais - Deliberado 

aprovar com cinco votos a favor (três do PS, um Vereador Victor Hugo Salgado e um 

do Vereador Carlos Faria) e duas abstenções (uma do Vereador Miguel Lopes e uma 

da Vereadora Cidália Cunha). Remeter à Assembleia Municipal. 
 

2.5. Proposta de alteração ao lote 40 proc. 3879/85/g - Deliberado aprovar por 

unanimidade. 

 

Reunião de 6 de março de 2017 

 

2.1. Proposta de quinta modificação aos Documentos Previsionais de 2017 - quinta 

alteração ao orçamento da despesa e a quarta alteração ao PPI - Deliberado 

aprovar com três votos a favor do PS e quatro abstenções (uma do Vereador Victor 

Hugo Salgado, uma do Vereador Miguel Lopes, uma do Vereador Carlos Faria e uma 

da Vereadora Cidália Cunha). 
 



2.2. Comemorações do 19 de março de 2017 - proposta de atribuição de medalhas 

honoríficas – Deliberado aprovar por unanimidade. 
 

2.3. Proposta de adesão do município à iniciativa "Hora do Planeta" - Deliberado 

aprovar por unanimidade. 
 

2.4. Proposta de alteração do tarifário de resíduos urbanos para o ano 2017 - 

Deliberado aprovar com três votos a favor do PS, um voto contra da Vereadora 

Cidália Cunha e três abstenções (uma do Vereador Victor Hugo Salgado, uma do 

Vereador Miguel Lopes e uma do Vereador Carlos Faria). 
 

2.5. Proposta de atribuição de apoio financeiro à Associação Cultural e Desportiva “Os 

Vizelenses” - Deliberado aprovar por unanimidade. 
 

2.6. Proposta de regulamento para a atribuição do prémio municipal de mérito a 

alunos do ensino básico e secundário do concelho de Vizela - Deliberado aprovar 

com seis votos a favor (três do PS, um Vereador Victor Hugo Salgado, um do Vereador 

Miguel Lopes e um do Vereador Carlos Faria) e uma abstenção da Vereadora Cidália 

Cunha. Remeter à Assembleia Municipal. 
 

2.7. Proposta de atribuição de subsídios ao Agrupamento de Escolas de Infias - Vizela e 

ao Agrupamento de Escolas de Caldas de Vizela - Deliberado aprovar por 

unanimidade. 
 

2.8. Proposta de pedido de autorização prévia para renovação de contrato de 

prestação de serviços de médico veterinário, em regime de avença - Deliberado 

aprovar por unanimidade. 
 

2.9. Proposta de ratificação de despacho de licença especial de ruído - Duarte Filipe 

Martins Leite Castro - Deliberado ratificar por unanimidade. 
 

2.10. Proposta de alteração da operação de loteamento - PROC. 3855/91/G - 

Deliberado aprovar por unanimidade. 

 

Reunião de 16 de fevereiro de 2017 

 

2.1. Proposta de quarta modificação aos Documentos Previsionais de 2017 - quarta 

alteração ao orçamento da despesa e a terceira alteração ao PPI - Deliberado 

aprovar com três votos a favor do PS e três abstenções (uma do Vereador Victor Hugo 

Salgado, uma do Vereador Carlos Faria e uma da Vereadora Cidália Cunha). 
 

2.2. Proposta de alteração do dia e hora das reuniões ordinárias do Executivo - 

Deliberado aprovar por unanimidade. 
 

2.3. Proposta de alteração ao regimento da Câmara Municipal - Deliberado aprovar 

por unanimidade. 
 

2.4. Proposta de cedência temporária de equipamentos ao Rotary Club de Vizela - 

Deliberado aprovar por unanimidade. 
 

2.5. Proposta de doação à Real Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de 

Vizela - Deliberado aprovar com cinco votos a favor (três do PS, um do Vereador 

Victor Hugo Salgado e um do Vereador Carlos Faria) e um voto contra da Vereadora 

Cidália Cunha. 

 

2.6. Proposta de transmissão do direito de ocupação de espaços de venda da feira 

semanal de quinta-feira - Deliberado aprovar por unanimidade. 
 

2.7. Proposta de pedido de autorização prévia para assunção de compromisso 

plurianual, nos termos da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, para celebração de 

contrato de locação operacional para substituição de 13 máquinas de parcómetros 

já existentes por 14 equipamentos novos, com agregação de todas as despesas de 

manutenção, consumíveis, ligação gprs, plataforma informática para gestão 



centralizada e verificações periódicas associadas, para um universo de 18 máquinas 

de parcómetro, por um período de 3 anos, com reversão dos equipamentos para o 

Município de Vizela no final de contrato, sem qualquer custo adicional - Deliberado 

aprovar com cinco votos a favor (três do PS, um do Vereador Victor Hugo Salgado e 

um do Vereador Carlos Faria) e uma abstenção da Vereadora Cidália Cunha). 

Remeter à Assembleia Municipal. 
 

2.8. Proposta de pedido de autorização prévia para assunção de compromisso 

plurianual, nos termos da Lei n.º8/2012, de 21 de fevereiro, para renovação de 

contrato de aquisição de serviços – Deliberado retirar da ordem de trabalhos. 
 

2.9. Proposta de pedido de autorização prévia para assunção de compromisso 

plurianual, nos termos da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, para renovação de 

contrato de aquisição de serviços para cobrança da tarifa de resíduos urbanos aos 

utentes consumidores de água/saneamento no Município de Vizela - Deliberado 

aprovar por unanimidade e remeter à Assembleia Municipal. 
 

2.10. Proposta de pedido de autorização prévia para assunção de compromisso 

plurianual, nos termos da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, para celebração de 

contrato de aquisição de serviços de cópias e impressões para os serviços municipais - 

Deliberado aprovar por unanimidade e remeter à Assembleia Municipal. 
 

2.11. Proposta de hasta pública para alienação de traços de madeira - Deliberado 

aprovar por unanimidade. 

 

Reunião de 2 de fevereiro de 2017 

 

2.1. Proposta de terceira modificação aos documentos previsionais de 2017 - terceira 

alteração ao orçamento da despesa e a segunda alteração ao PPI - Deliberado 

aprovar com três votos a favor do PS e quatro abstenções (uma do Vereador Victor 

Hugo Salgado, uma do Vereador Miguel Lopes, uma do Vereador Carlos Faria e uma 

da Vereadora Cidália Cunha). 
 

2.2. Proposta de nomeação da sociedade de revisores oficiais de contas - "Carlos 

Cunha, Campos & Associados, SROC, Lda." - Deliberado aprovar com cinco votos a 

favor (três do PS, uma do Vereador Victor Hugo Salgado, uma do Vereador Miguel 

Lopes e uma do Vereador Carlos Faria) e uma abstenção da Vereadora Cidália 

Cunha. 
 

2.3. Proposta de aditamento aos acordos de execução de delegação de 

competências celebrados com as freguesias do concelho de Vizela, para atualização 

dos apoios financeiros - Deliberado aprovar por unanimidade e remeter à Assembleia 

Municipal. 

 

Reunião de 19 de janeiro de 2017 

 

2.1. Proposta de ratificação de primeira modificação aos Documentos Previsionais de 

2017 - primeira alteração ao orçamento da despesa 2017 - Deliberado ratificar com 

cinco votos a favor (três do PS, um do Vereador Victor Hugo Salgado e um do 

Vereador Carlos Faria) e duas abstenções (uma do Vereador Miguel Lopes e uma da 

Vereadora Cidália Cunha). 
 

2.2. Proposta de segunda modificação aos Documentos Previsionais de 2017 - 

segunda alteração ao orçamento da despesa, a primeira alteração ao PPI e a 

primeira alteração ao PAM - Deliberado aprovar com cinco votos a favor (três do PS, 

um do Vereador Victor Hugo Salgado e um do Vereador Carlos Faria) e duas 

abstenções (uma do Vereador Miguel Lopes e uma da Vereadora Cidália Cunha). 
 

2.3. Proposta de atribuição de apoios não financeiros (cultura) - ano 2017 - Deliberado 

aprovar por unanimidade. 
 

2.4. Proposta de parceria Associação Bandeira Azul da Europa/Município de Vizela, no 

âmbito do programa Eco-Escolas - Deliberado aprovar por unanimidade. 
 



2.5. Proposta de alteração ao Regulamento de Ação Social Escolar - Deliberado 

aprovar com seis votos a favor (três do PS, um do Vereador Victor Hugo Salgado, um 

do Vereador Miguel Lopes e um do Vereador Carlos Faria) e uma abstenção da 

Vereadora Cidália Cunha. 
 

2.6. Proposta de Regulamento de atribuição de bolsas de estudo a alunos do ensino 

superior - Deliberado aprovar com seis votos a favor (três do PS, um do Vereador Victor 

Hugo Salgado, um do Vereador Miguel Lopes e um do Vereador Carlos Faria) e uma 

abstenção da Vereadora Cidália Cunha. Remeter à Assembleia Municipal. 
 

2.7. Proposta de atribuição de subsídios aos agrupamentos de escolas para manuais e 

material escolar - Deliberado aprovar por unanimidade.  
 

2.8. Proposta de transmissão do direito de ocupação de espaços de venda da feira 

semanal de quinta-feira - Deliberado aprovar por unanimidade. 
 

2.9. Proposta de atribuição de apoio financeiro ao associativismo desportivo - 

Deliberado aprovar por unanimidade. Não participou na discussão e votação o Sr. 

Presidente, Dinis Costa, na parte respeitante ao subsídio ao Callidas Clube e ao Clube 

Turístico e Desportivo de Vizela. Não participou na discussão e votação o Sr. Vereador 

André Castro na parte respeitante ao FC Vizela. Não participou na discussão e 

votação o Sr. Vereador Carlos Faria na parte respeitante ao CCD Santa Eulália. 
 

2.10. Proposta de atribuição de apoios financeiros – cultura 2017 - Deliberado aprovar 

por unanimidade. 
 

2.11. Proposta de atribuição de apoios financeiros – social 2017 - Deliberado aprovar 

por unanimidade. 
 

2.12. Proposta de atribuição apoio financeiro - associação Coração Azul – Associação 

Juvenil de Apoio aos Animais - Deliberado aprovar por unanimidade. 
   

2.13. Proposta de atribuição apoio financeiro - Associação Juvenil Vizela Imaginactiva 

- Deliberado aprovar por unanimidade. 
 

2.14. Proposta de atribuição de apoio financeiro – Casa do Povo de Vizela (apoio à 

edição de cd’s do grupo de cavaquinhos) - Deliberado aprovar por unanimidade. 
 

2.15. Proposta de atribuição de apoio financeiro – Sociedade Filarmónica Vizelense 

(apoio à edição do cd “Joaquim Costa Chicória”) - Deliberado aprovar por 

unanimidade. 
 

2.16. Proposta de atribuição de apoio financeiro - Sociedade Filarmónica Vizelense 

(instrumentos musicais) - Deliberado aprovar por unanimidade. 
 

2.17. Proposta de aquisição por ocupação do veículo de matrícula QX-81-52 - 

Deliberado aprovar por unanimidade. 
 

2.18. Proposta de ratificação - proc. ONERED/1232/92/G - Deliberado ratificar por 

unanimidade. 
 

2.19. Proposta de início de procedimento de alteração do Plano Diretor Municipal 

para a regularização da obra de ampliação da empresa Luzmonte 2 Têxteis, S.A. - 

Deliberado aprovar por unanimidade. 

 


