
Deliberações das reuniões de Câmara - Mandato 2017/2021 

 

Reunião de 18 de dezembro de 2018 

 

2.1. Proposta de vigésima segunda modificação aos documentos previsionais de 2018 - décima 

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

com cinco votos a favor (três do Movimento ‘Vizela Sempre’ e dois da Coligação ‘Vizela é para 

todos’) e duas abstenções do PS. 
 

2.2. Proposta de alteração do protocolo de atribuição de apoio financeiro para a criação da 

Unidade de Apoio Especializado na Área da Saúde Mental, aprovado por deliberação de câmara, 

datada de 06 de fevereiro de 2018, e assinado a 27 de março de 2018 com Associação para a 

Integração e Reabilitação Social das Crianças e Jovens Deficientes de Vizela - Deliberado aprovar 

por unanimidade. 
 

2.3. Proposta de atribuição de apoio financeiro – Sociedade Columbófila de Vizela - Deliberado 

aprovar com seis votos a favor (três do Movimento ‘Vizela Sempre’, um do Vereador Jorge 

Pedrosa da Coligação ‘Vizela é para todos’ e dois do PS) e uma abstenção da Vereadora Fátima 

Andrade da Coligação ‘Vizela é para todos’. 
 

2.4. Proposta de ratificação do acordo revogatório do contrato de prestação de serviços celebrado 

com a ECOAMBIENTE - Consultores de Engenharia, Gestão e Prestação de Serviços, S.A., a 

03/12/2010, relativo ao serviço de recolha de resíduos sólidos urbanos indiferenciados bem como 

de “monos e monstros” e transporte desses resíduos a destino final - Deliberado ratificar por 

unanimidade. 
 

2.5. Proposta de isenção de pagamento das taxas referentes à ocupação do espaço de venda na 

feira devido a ausência por motivo de doença prolongada - Deliberado aprovar por unanimidade. 
 

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

quinta-feira e sábado - Deliberado aprovar por unanimidade. 
 

2.7. Proposta de não adjudicação e revogação da decisão de contratar nos termos do n.º 1 do 

artigo 79.º e do artigo 80.º do Decreto-lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro - Deliberado aprovar por 

unanimidade. 
 

2.8. Proposta de Plano Anual de Feiras e Mercados do Município de Vizela - Deliberado aprovar 

por unanimidade. 
 

2.9. Proposta de ratificação da decisão sobre a reclamação da adjudicação da “Aquisição, com a 

respetiva instalação, de equipamentos de deposição coletiva de resíduos indiferenciados, do tipo 

semienterrado (66 unidades)” - Deliberado ratificar com cinco votos a favor (três do Movimento ‘

Vizela Sempre’ e dois da Coligação ‘Vizela é para todos’) e duas abstenções do PS. 
 

2.10. Proposta de procedimento de hasta pública para concessão de licença de ocupação dos 

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

2.11. Proposta para concessão de isenção de taxas à Associação Desportiva S. Paio Sport Clube - 

Deliberado aprovar por unanimidade. 
 



2.12. Proposta de autorização para a extinção de procedimento e revogação da decisão de 

contratar pelo concurso público de concessão do serviço público de colocação e exploração de 

publicidade e sinalética comercial em espaços do domínio público município, na área da União 

das Freguesias de Caldas de Vizela (S. Miguel e S. João) - Deliberado aprovar com cinco votos a 

favor (três do Movimento ‘Vizela Sempre’ e dois da Coligação ‘Vizela é para todos’) e duas 

abstenções do PS. 
 

2.13. Proposta para autorização de abertura de procedimento por concurso público para 

concessão do serviço público de colocação e exploração de publicidade e sinalética comercial em 

espaços do domínio publico Município, na área da união das freguesias de Caldas de Vizela (S. 

Miguel e S. João) - Deliberado aprovar com cinco votos a favor (três do Movimento ‘Vizela Sempre

’ e dois da Coligação ‘Vizela é para todos’) e duas abstenções do PS. 
 

2.14. Proposta de atribuição de apoio financeiro à Associação Coração Azul – Associação Juvenil 

de Apoio aos Animais - Deliberado aprovar por unanimidade. 

 

2.15. Proposta de adjudicação e autorização para realização de despesa respeitante ao ajuste 

direto – “Serviço de fornecimento de energia elétrica, para o período de 01 de janeiro de 2019 a 30 

de abril de 2019” - Deliberado aprovar por unanimidade. 
 

2.16. Proposta de submissão a discussão pública do projeto de Regulamento do Conselho 

Municipal de Turismo de Vizela - Deliberado aprovar por unanimidade. 
 

2.17. Proposta de adjudicação e autorização para a realização de despesa respeitante ao 

concurso público internacional n.º 14/COPV/2018 – “Aquisição de uma varredora para os serviços 

de higiene e limpeza do Município de Vizela” - Deliberado aprovar por unanimidade. 
 

2.18. Proposta de alargamento do horário de funcionamento de estabelecimento comercial - 

“Café Ponto Rock” - Deliberado aprovar por unanimidade. 
 

2.19. Proposta de emissão de licença especial ruído e alargamento do horário de funcionamento 

de estabelecimento comercial – Óscar e Ricardo, Lda.; 
 

2.20. Proposta de emissão de licença especial ruído e alargamento do horário de funcionamento 

de estabelecimento comercial – Óscar e Ricardo, Lda. - Deliberado aprovar por unanimidade. 
 

2.21. Proposta de primeira alteração ao regulamento do Plano Diretor Municipal de Vizela - 

Deliberado aprovar com cinco votos a favor (três do Movimento ‘Vizela Sempre’ e dois da 

Coligação ‘Vizela é para todos’) e dois votos contra do PS. 
 

2.22. Proposta de atribuição de subsídios – Regulamento Municipal de Incentivo à Natalidade – 

Cheque Bebé - Deliberado aprovar por unanimidade. 

 

Reunião de 4 de dezembro de 2018 

 

2.1. Proposta de ratificação da decisão de aprovação da vigésima modificação aos documentos 

previsionais de 2018 - décima sétima alteração ao orçamento da despesa 2018 e a décima sexta 

alteração ao plano plurianual de investimentos de 2018 - Deliberado ratificar com cinco votos a 



favor (três do Movimento ‘Vizela Sempre’ e dois da Coligação ‘Vizela é para todos’) e duas 

abstenções do PS.  
 

2.2. Proposta de vigésima primeira modificação aos documentos previsionais de 2018 - décima 

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

aprovar com quatro votos a favor (três do Movimento ‘Vizela Sempre’ e um da Coligação ‘Vizela é 

para todos’) e duas abstenções do PS.  
 

2.3. Proposta de Regulamento Municipal de Reconhecimento de Estabelecimentos e Entidades de 

Interesse Histórico e Cultural ou Social Local – “Lojas Com História” - Deliberado aprovar por 

unanimidade e remeter à Assembleia Municipal. 
 

2.4. Proposta de submissão a discussão pública do projeto de Regulamento de apoio a iniciativas 

Empresariais e Económicas de Interesse Municipal - "Via Verde Municipal" - Deliberado aprovar 

por unanimidade. 
 

2.5. Proposta de tarifário de resíduos urbanos para o ano 2019 - Deliberado aprovar com cinco 

votos a favor (três do Movimento ‘Vizela Sempre’ e dois da Coligação ‘Vizela é para todos’) e duas 

abstenções do PS.  
 

2.6. Proposta de aditamento aos contratos interadministrativos 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. 
 

2.7. 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. 
 

2.8. Proposta de autorização para abertura de procedimento e realização de despesa para 

contratação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o período de 01 de janeiro de 

2019 a 30 de abril de 2019 - Deliberado aprovar com cinco votos a favor (três do Movimento ‘

Vizela Sempre’ e dois da Coligação ‘Vizela é para todos’) e duas abstenções do PS.  
 

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 a celebração de contrato de prestação de 

serviços de auditoria e certificação legal de contas, conforme estabelecido no artigo 77.º da lei n.º 

73/2013, de 03 de setembro, para o período compreendido entre 01 de janeiro de 2019 e 31 de 

dezembro de 2021 - Deliberado aprovar com seis votos a favor (três do Movimento ‘Vizela Sempre

’, um do Vereador Jorge Pedrosa da Coligação ‘Vizela é para todos’ e dois do PS) e uma abstenção 

da Vereadora Fátima Andrade da Coligação ‘Vizela é para todos’. Remeter à Assembleia 

Municipal. 
 

2.10. Proposta de autorização para a abertura de procedimento e realização de despesa para 

aquisição de varredora para os serviços de higiene e limpeza do Município de Vizela - Deliberado 

aprovar por unanimidade. 
 

2.11. Proposta de revogação do protocolo celebrado com a Associação para a Integração e 

Reabilitação Social das Crianças e Jovens Deficientes de Vizela a 27 de março de 2018 para a 

atribuição de apoio financeiro para a criação da Equipa Local de Intervenção de Vizela - 

Deliberado aprovar por unanimidade. 
 



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

plurianual para 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) aprovado em sessão da Assembleia 

Municipal de 22 de janeiro de 2018 - Deliberado aprovar por unanimidade e remeter à Assembleia 

Municipal. 
 

2.13. Proposta de ratificação do protocolo de colaboração financeira entre o Instituto Português 

do Desporto e Juventude, I.P. e a Câmara Municipal de Vizela no Âmbito do Programa “

Voluntariado Jovem para a Natureza e Florestas” para a promoção do projeto “Vizela + Verde” e 

autorização de pagamento aos voluntários - Deliberado ratificar por unanimidade. 
 

2.14. Proposta de aprovação do projeto do PAMUS – Plano de Ação de Mobilidade Urbana 

Sustentável – para o centro da cidade de Vizela, com a seguinte ação “Plano de Atuação para a 

melhoria da acessibilidade suave de Vizela” - Deliberado aprovar com cinco votos a favor (três do 

Movimento ‘Vizela Sempre’ e dois da Coligação ‘Vizela é para todos’) e duas abstenções do PS.  
 

2.15. Proposta de reconhecimento do interesse público municipal na construção da ponte 

rodoviária sobre o Rio Vizela de ligação entre as freguesias da União das Freguesias de Tagilde e 

Vizela (S. Paio) e Vizela (Santo Adrião) e acessos - Deliberado aprovar com cinco votos a favor 

(três do Movimento ‘Vizela Sempre’ e dois da Coligação ‘Vizela é para todos’) e duas abstenções 

do PS. Remeter à Assembleia Municipal. 
 

2.16. 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 empreitada “Requalificação do Parque das 

Termas – desobstrução do troço do Rio Vizela, entre a interceção da ribeira de Sá com o rio Vizela 

e a Ponte Romana – PPI: 15/2016” - Deliberado aprovar com cinco votos a favor (três do 

Movimento ‘Vizela Sempre’ e dois da Coligação ‘Vizela é para todos’) e duas abstenções do PS. 

Remeter à Assembleia Municipal. 
 

2.17. Proposta de ratificação de despacho de alargamento de horário de funcionamento do 

estabelecimento comercial “Café Fim do Século” - Deliberado aprovar por unanimidade. 
 

2.18. Proposta de aditamento do lote 6 do aditamento 7/2015 do alvará de loteamento 16/87 - 

Deliberado aprovar com cinco votos a favor (três do Movimento ‘Vizela Sempre’ e dois da 

Coligação ‘Vizela é para todos’) e duas abstenções do PS. 
 

2.19. Proposta para a criação do Orçamento Participativo Municipal de Vizela – Deliberado 

reprovar com cinco votos contra (três do Movimento ‘Vizela Sempre’ e dois da Coligação ‘Vizela é 

para todos’) e dois votos a favor do PS. 

 

Reunião de 20 de novembro de 2018 

 

2.1. Proposta de décima nona modificação aos documentos previsionais de 2018 - décima sexta 

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

quatro votos a favor (três do Movimento ‘Vizela Sempre’ e um da Coligação ‘Vizela é para todos’) 

e duas abstenções do PS.  
 



2.2. Proposta de definição da missão, visão e objetivos estratégicos do Município de Vizela para 

ano 2019 - Deliberado aprovar com quatro votos a favor (três do Movimento ‘Vizela Sempre’ e um 

da Coligação ‘Vizela é para todos’) e duas abstenções do PS.  
 

2.3. Proposta de atribuição de subsídio – Regulamento Municipal de Incentivo à Natalidade – 

Cheque Bebé - Deliberado aprovar por unanimidade. 
 

2.4. Proposta de atribuição de subsídio – Regulamento Municipal de Incentivo à Natalidade – 

Cheque Bebé - Deliberado aprovar com cinco votos a favor (dois do Movimento ‘Vizela Sempre’, 

um da Coligação ‘Vizela é para todos’ e dois do PS. Não participou na discussão e votação o Sr. 

Presidente. 
 

2.5. Proposta de atribuição de apoio financeiro para recuperação e/ou beneficiação de 

instalações - Associação Desportiva S. Paio Sport Clube - Deliberado aprovar com quatro votos a 

favor (três do Movimento ‘Vizela Sempre’ e um da Coligação ‘Vizela é para todos’) e duas 

abstenções do PS.  
 

2.6. Proposta de aprovação do projeto da requalificação da Avenida Eng. Sá e Melo e Rotunda dos 

Rotários - Deliberado aprovar por unanimidade. 
 

2.7. Proposta de toponímia – atribuição de denominação de várias vias - Deliberado aprovar por 

unanimidade. 
 

2.8. Proposta de protocolo de colaboração com o Lions Clube de Vizela, a USF Novos Rumos, o 

Agrupamento de Escolas de Caldas de Vizela e o Agrupamento de Escolas de Infias – Vizela - 

Deliberado aprovar com cinco votos a favor (dois do Movimento ‘Vizela Sempre’, um da Coligação 

‘Vizela é para todos’ e dois do PS. Não participou na discussão e votação o Sr. Presidente. 
 

2.9. Proposta de admissão de reclamação sobre decisão de adjudicação e de audiência aos 

contrainteressados - Deliberado aprovar por unanimidade. 
 

2.10. Proposta de adjudicação e autorização para realização de despesa respeitante ao concurso 

público com publicação de anúncio no jornal oficial da união europeia – “Aquisição de Serviço de 

Recolha de Resíduos Sólidos Urbanos Indiferenciados, bem como de “Monos e Monstros”, 

transporte destes a destino final e serviços complementares” - Deliberado aprovar com quatro 

votos a favor (três do Movimento ‘Vizela Sempre’ e um da Coligação ‘Vizela é para todos’) e duas 

abstenções do PS. 
 

2.11. Proposta de segunda alteração ao Plano de Pormenor do Poço Quente – Vizela - Deliberado 

aprovar com quatro votos a favor (três do Movimento ‘Vizela Sempre’ e um da Coligação ‘Vizela é 

para todos’) e duas abstenções do PS. 
 

2.12. Proposta de substituição de caução – alvará de loteamento n.º1/2014 - Deliberado aprovar 

por unanimidade. 

 

Reunião de 6 de novembro de 2018 

 

2.1. Proposta de ratificação da decisão de aprovação da décima oitava modificação aos 

documentos previsionais de 2018 - décima quinta alteração ao orçamento da despesa, décima 

quarta alteração ao PPI e a quinta alteração ao PAM - Deliberado ratificar com cinco votos a favor 



(três do Movimento ‘Vizela Sempre’ e dois da Coligação ‘Vizela é para todos’) e duas abstenções 

do PS.  
 

2.2. Proposta de tarifário para o ano de 2019 – Vimágua - Empresa de Água e Saneamento de 

Guimarães e Vizela, E.I.M., S.A. - Deliberado aprovar com seis votos a favor (três do Movimento 

‘Vizela Sempre’, um do Vereador Jorge Pedrosa da Coligação ‘Vizela é para todos’ e dois do PS) e 

uma abstenção da Vereadora Fátima Andrade da Coligação ‘Vizela é para todos’.  
 

2.3. Proposta de Regulamento do serviço de abastecimento público de água e do serviço de 

saneamento de águas residuais urbanas - Municípios de Guimarães e Vizela - Deliberado aprovar 

por unanimidade. 
 

2.4. Proposta de indicação de representante do Município na comissão alargada da Comissão de 

Proteção de Crianças e Jovens de Vizela - Deliberado aprovar por unanimidade. 
 

2.5. Proposta de parecer sobre mapas de turnos ARS Norte 2019 – Vizela - Deliberado aprovar por 

unanimidade. 
 

2.6. Proposta de ratificação da decisão de adjudicação e autorização para a realização de 

despesa respeitante ao concurso público com publicação de anúncio no jornal oficial da união 

europeia para a "Aquisição, com respetiva instalação, de equipamentos de deposição coletiva de 

resíduos indiferenciados, do tipo semienterrado (66 unidades)” - Deliberado ratificar com cinco 

votos a favor (três do Movimento ‘Vizela Sempre’ e dois da Coligação ‘Vizela é para todos’) e duas 

abstenções do PS. 
 

2.7. Proposta de publicitação de procedimento e participação procedimental tendo em vista a 

criação do Projeto de Regulamento do Conselho Municipal de Turismo de Vizela - Deliberado 

aprovar por unanimidade. 
 

2.8. Proposta de submissão a discussão pública do projeto de Regulamento de Atribuição do 

Prémio Municipal de Reabilitação Urbana – “Vizela Reabilita” - Deliberado aprovar por 

unanimidade. 
 

2.9. Proposta de atribuição de apoio financeiro – Associação Comercial e Industrial de Vizela – 

Iluminação e Decoração de Natal 2018 - Deliberado aprovar com cinco votos a favor (três do 

Movimento ‘Vizela Sempre’ e dois da Coligação ‘Vizela é para todos’) e duas abstenções do PS. 
 

2.10. Proposta de atribuição de apoio financeiro – juventude - Deliberado aprovar por 

unanimidade. 
 

2.11 Proposta para autorização de abertura de procedimento por concurso público para 

concessão do serviço público de colocação e exploração de publicidade e sinalética comercial em 

espaços do domínio público municípal, na área da União das Freguesias de Caldas de Vizela (S. 

Miguel e S. João) - Deliberado aprovar com cinco votos a favor (três do Movimento ‘Vizela 

Sempre’ e dois da Coligação ‘Vizela é para todos’) e duas abstenções do PS. 
 

2.12. Proposta de atribuição de subsídio – regulamento municipal de incentivo à natalidade – 

cheque bebé - Deliberado aprovar por unanimidade. 
 

2.13. Proposta de cedência de espaço público e isenção de pagamento das respetivas taxas - 

Fábrica da Igreja S. Paio de Vizela - Deliberado aprovar por unanimidade. 
 



2.14. Proposta de fornecimento temporário de energia para a iluminação de natal da igreja de S. 

Paio 2018 e Festas de S. Gonçalo (S. Paio) 2019 - Deliberado aprovar por unanimidade. 

 

Reunião de 23 de outubro de 2018 

 

2.1. Proposta de documentos previsionais – opções do Plano e Orçamento para 2019 - Deliberado 

aprovar com cinco votos a favor (três do Movimento ‘Vizela Sempre’ e dois da Coligação ‘Vizela é 

para todos’) e dois votos contra do PS. Remeter à Assembleia Municipal. 
 

2.2. Proposta de ratificação da assinatura com a Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. do 

contrato interadministrativo para execução da “Empreitada de desobstrução do troço do Rio 

Vizela, entre a interceção da Ribeira de Sá com o Rio Vizela e a Ponte Romana” da bacia 

hidrográfica RH2 Cávado, Ave e Leça - Deliberado ratificar por unanimidade. 
 

2.3. Proposta de ratificação da decisão de concessão de prazo adicional para apresentação de 

documentos no procedimento por concurso público n.º 05/OBM/2018 – requalificação do pavilhão 

desportivo – Escola Secundária de Vizela - Deliberado ratificar com cinco votos a favor (três do 

Movimento ‘Vizela Sempre’ e dois da Coligação ‘Vizela é para todos’) e duas abstenções do PS. 
 

2.4. Proposta de aditamento ao lote 2 do alvará de loteamento n.º 33/87 - Deliberado aprovar com 

cinco votos a favor (três do Movimento ‘Vizela Sempre’ e dois da Coligação ‘Vizela é para todos’) 

e duas abstenções do PS. 
 

2.5. Proposta de aprovação do projeto da requalificação da área envolvente à igreja de Santa 

Eulália - Deliberado aprovar com cinco votos a favor (três do Movimento ‘Vizela Sempre’ e dois da 

Coligação ‘Vizela é para todos’) e duas abstenções do PS. 
 

2.6. Proposta de aprovação do projeto da Casa da Cultura - Deliberado aprovar por unanimidade. 
 

2.7. Proposta de mapa pessoal 2019 - Deliberado aprovar com cinco votos a favor (três do 

Movimento ‘Vizela Sempre’ e dois da Coligação ‘Vizela é para todos’) e duas abstenções do PS. 

Remeter à Assembleia Municipal. 
 

2.8. Proposta da décima sétima modificação aos documentos previsionais de 2018 - Deliberado 

aprovar com cinco votos a favor (três do Movimento ‘Vizela Sempre’ e dois da Coligação ‘Vizela é 

para todos’) e duas abstenções do PS. 
 

2.9. Proposta de comunicação dos contratos de aquisição de serviços, celebrados ou renovados, 

aquisição de bens e contratos de empreitada - Deliberado reprovar com quatro votos contra (três 

do Movimento ‘Vizela Sempre’ e um do Vereador Jorge Pedrosa da Coligação ‘Vizela é para todos’

), dois votos a favor do PS e uma abstenção da Vereadora Fátima Andrade da Coligação ‘Vizela é 

para todos’. 

 

Reunião de 9 de outubro de 2018 
 

2.1. Proposta de décima sexta modificação aos documentos previsionais de 2018 - décima 

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

aprovar com cinco votos a favor (três do Movimento ‘Vizela Sempre’ e dois da Coligação ‘Vizela é 

para todos’) e duas abstenções do PS. 
 



2.2. Proposta de autorização para abertura de procedimento e realização de despesa para a 

contratação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o ano 2019 - Deliberado aprovar 

por unanimidade. 
 

2.3. Proposta de atribuição de subsídios – regulamento municipal de incentivo à natalidade – 

cheque bebé - Deliberado aprovar por unanimidade. 
 

2.4. Proposta ação social escolar – ratificação de decisão de alteração de escalão de subsídio - 

Deliberado ratificar por unanimidade. 
 

2.5. Proposta de atribuição de prémios monetários às bandas classificadas no concurso de 

bandas de Vizela - Deliberado aprovar por unanimidade. 
 

2.6. Proposta de ratificação de despacho de aprovação das disposições normativas do Vizela em 

Festa - Deliberado aprovar por unanimidade. 
 

2.7. 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. 
 

2.8. Proposta de isenção de taxas para colocação de outdoor com publicidade na via pública - 

Deliberado aprovar por unanimidade. 
 

2.9. Proposta de isenção de taxas proc. LA/13/2018 - Deliberado aprovar por unanimidade. 

 

Reunião de 25 de setembro de 2018 
 

2.1. Proposta de décima quinta modificação aos documentos previsionais de 2018 - décima 

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

aprovar com cinco votos a favor (três do Movimento ‘Vizela Sempre’ e dois da Coligação ‘Vizela é 

para todos’) e duas abstenções do PS. 
 

2.2. Proposta de alteração do Regulamento Municipal de Atribuição de Apoios ao Associativismo - 

Deliberado aprovar com cinco votos a favor (três do Movimento ‘Vizela Sempre’ e dois da 

Coligação ‘Vizela é para todos’) e duas abstenções do PS. Remeter à Assembleia Municipal. 
 

2.3. Proposta de Alteração do Regulamento de Atribuição de Bolsas de Estudo a Alunos do Ensino 

Superior - Deliberado aprovar com cinco votos a favor (três do Movimento ‘Vizela Sempre’ e dois 

da Coligação ‘Vizela é para todos’) e duas abstenções do PS. Remeter à Assembleia Municipal. 
 

2.4. Proposta para autorização prévia para assunção de compromisso plurianual, nos termos da 

Lei n.º8/2012, de 21 de fevereiro, para o fornecimento de fruta e produtos hortícolas para o ano 

letivo de 2018/2019 (início a 01/10/2018 e fim a 23/06/2019), para os estabelecimentos de 

ensino do 1.º ciclo do ensino básico do concelho de Vizela - Deliberado aprovar com seis votos a 

favor (três do Movimento ‘Vizela Sempre’, um do Vereador Jorge Pedrosa da Coligação ‘Vizela é 

para todos’ e dois do PS) e uma abstenção da Vereadora Fátima Andrade da Coligação ‘Vizela é 

para todos’. Remeter à Assembleia Municipal. 
 

2.5. Proposta de ratificação da decisão de concessão de prazo adicional para apresentação de 

documento no procedimento por concurso público n.º03/COPV/2018 - aquisição, pelo Município 

de Vizela, com a respetiva instalação, de equipamentos de deposição coletiva de resíduos 

indiferenciados, do tipo enterrado (54 unidades) - Deliberado ratificar por unanimidade. 
 



2.6. Proposta de adjudicação e autorização para realização de despesa – empreitada “

Requalificação do Pavilhão Desportivo – Escola Secundária de Vizela” - Deliberado aprovar por 

unanimidade. 
 

2.7. Proposta de adjudicação e autorização para realização de despesa – empreitadas: “lote 1 – 

pavimentação da Rua de Vilarinho, rua da Agra e Rua de Sub-Carreira – U.F. de Tagilde e Vizela 

(S. Paio) - PPI 2018/15; lote 2 – repavimentação da Rua da Nora – Sta. Eulália – PPI 2018/9; lote 

3 – repavimentação da Rua do Paço/REFER – Infias – PPI 2018/10 e lote 4 – repavimentação da 

Rua e Travessa Cimo de Vila – U.F. de Caldas de Vizela (S. Miguel e S. João) – PPI 2018/17” - 

Deliberado aprovar por unanimidade. 
 

2.8. Proposta de atribuição de apoio financeiro ao Motor Clube de Guimarães - Deliberado 

aprovar por unanimidade. 
 

2.9. Proposta de caducidade do direito de ocupação dos espaços de venda - Deliberado aprovar 

por unanimidade. 

2.10. Proposta de ratificação de despacho de emissão de licença especial de ruído – Manuel 

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

2.11. Proposta de ratificação de despacho de cedência de espaços públicos “noite branca - 2018” 

- Comissão de Festas de Vizela - Deliberado ratificar por unanimidade. 
 

2.12. Proposta de ratificação de despacho de isenção de pagamento de taxas “Noite Branca - 

2018” - Comissão de Festas de Vizela - Deliberado ratificar por unanimidade. 
 

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

funcionamento de estabelecimento comercial – João Pedro Coelho Ferreira - Deliberado aprovar 

por unanimidade. 
 

2.14. Proposta de ordenamento e sinalização de trânsito – colocação de sinalização - Deliberado 

aprovar por unanimidade. 

 

Reunião de 11 de setembro de 2018 

 

2.1. Proposta de décima terceira modificação aos documentos previsionais de 2018 - décima 

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

aprovar com cinco votos a favor (três do Movimento ‘Vizela Sempre’ e dois da Coligação ‘Vizela é 

para todos’) e duas abstenções do PS. 

2.2. Proposta de décima quarta modificação aos documentos previsionais de 2018 - terceira 

revisão ao orçamento da receita de 2018, a terceira revisão ao orçamento da despesa de 2018 e a 

terceira revisão ao PPI de 2018 - Deliberado aprovar com cinco votos a favor (três do Movimento ‘

Vizela Sempre’ e dois da Coligação ‘Vizela é para todos’) e duas abstenções do PS. Remeter à 

Assembleia Municipal. 
 

2.3. Proposta de fixação da taxa de imposto municipal sobre imóveis para 2018 - Deliberado 

aprovar com cinco votos a favor (três do Movimento ‘Vizela Sempre’ e dois da Coligação ‘Vizela é 

para todos’) e dois votos contra do PS. Remeter à Assembleia Municipal. 
 

2.4. Proposta de fixação da derrama para o exercício de 2018 - Deliberado aprovar com quatro 

votos a favor (três do Movimento ‘Vizela Sempre’ e um do Vereador Jorge Pedrosa da Coligação ‘

Vizela é para todos’) e três votos contra (dois do PS e um da Vereadora Fátima Andrade da 

Coligação ‘Vizela é para todos’). Remeter à Assembleia Municipal. 
 



2.5. Proposta de fixação da participação de IRS - Deliberado aprovar com cinco votos a favor (três 

do Movimento ‘Vizela Sempre’ e dois da Coligação ‘Vizela é para todos’) e dois votos contra do 

PS. Remeter à Assembleia Municipal. 
 

2.6. Proposta de taxa municipal dos direitos de passagem para 2019 - Deliberado aprovar por 

unanimidade e remeter à Assembleia Municipal. 
 

2.7. Proposta de projeto de alteração dos estatutos da AMAVE – Associação de Municípios do 

Vale do Ave - - Deliberado aprovar por unanimidade e remeter à Assembleia Municipal. 
 

2.8. Proposta de Regulamento do Conselho Económico e Social de Vizela - Deliberado aprovar por 

unanimidade e remeter à Assembleia Municipal. 
 

2.9. Proposta de Regulamento do Arquivo Municipal de Vizela - Deliberado aprovar por 

unanimidade e remeter à Assembleia Municipal. 
 

2.10. Proposta de publicitação de procedimento e participação procedimental tendo em vista a 

criação do projeto de Regulamento “Via Verde Municipal” - Deliberado aprovar por unanimidade. 

 

2.11. Proposta de publicitação de procedimento e participação procedimental tendo em vista a 

criação do projeto de Regulamento do Prémio de Reabilitação Urbana de Vizela - Deliberado 

aprovar por unanimidade. 
 

2.12. Proposta de adjudicação definitiva da hasta pública para alienação de materiais diversos - 

Deliberado aprovar por unanimidade. 
 

2.13. Proposta de cedência do pavilhão municipal - Deliberado aprovar por unanimidade. 
 

2.14. Proposta de atribuição de subsídios – Regulamento Municipal de Incentivo à Natalidade – 

Cheque Bebé - Deliberado aprovar com seis votos a favor (dois do Movimento ‘Vizela Sempre’, 

dois da Coligação ‘Vizela é para todos’ e dois do PS. Não participou na discussão e votação o Sr. 

Presidente. 
 

2.15. Proposta de ratificação da decisão de aprovação da lista de erros e omissões do 

procedimento por concurso público com publicação de aviso no jornal oficial da União Europeia n.

º11/COPV/2018 - aquisição de serviço de recolha de resíduos sólidos urbanos indiferenciados, 

bem como de “monos e monstros”, e transporte destes a destino final e serviços complementares 

- Deliberado ratificar por unanimidade. 
 

2.16. Proposta de recrutamento de um dirigente intermédio de 2º grau - chefe de divisão (gestão 

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

2.17. Proposta de alteração do regulamento do Plano Diretor Municipal - Deliberado aprovar com 

cinco votos a favor (três do Movimento ‘Vizela Sempre’ e dois da Coligação ‘Vizela é para todos’) 

e dois votos contra do PS. 
 

2.18. Proposta de emissão de aditamento ao alvará de loteamento n.º 43/97 - Deliberado aprovar 

por unanimidade. 
 

2.19. Proposta de ratificação da decisão de aprovação da lista de erros e omissões de projeto e 

da decisão de prorrogação de prazo para entrega de propostas do procedimento de empreitada “

Requalificação do Pavilhão Desportivo - Escola Secundária de Vizela" - Deliberado ratificar por 

unanimidade. 

 

Reunião de 7 de agosto de 2018 
 



2.1. Proposta de décima segunda modificação aos documentos previsionais de 2018 - décima 

alteração ao orçamento da despesa e a décima alteração ao PPI - Deliberado aprovar com quatro 

votos a favor (três do Movimento ‘Vizela Sempre’ e um do Vereador Jorge Pedrosa da Coligação ‘

Vizela é para todos’) e duas abstenções (uma do PS e uma da Vereadora Fátima Andrade da 

Coligação ‘Vizela é para todos’). 
 

2.2. Proposta de autorização prévia para a assunção de compromisso plurianual, nos termos da 

Lei n.º8/2012, de 21 de fevereiro, para celebração de um contrato de aquisição, com a respetiva 

instalação, de equipamentos de deposição coletiva de resíduos indiferenciados, do tipo 

semienterrado (66 unidades) - Deliberado aprovar por unanimidade e remeter à Assembleia 

Municipal. 
 

2.3. Proposta de autorização para a abertura de procedimento e realização de despesa para 

aquisição de equipamentos de deposição coletiva de resíduos indiferenciados, do tipo 

semienterrado - Deliberado aprovar por unanimidade. 
 

2.4. Proposta para autorização de abertura de procedimento e realização de despesa para 

aquisição de serviço de recolha de resíduos sólidos urbanos indiferenciados, bem como de “

monos e monstros”, e transporte destes a destino final e serviços complementares - Deliberado 

aprovar com cinco votos a favor (três do Movimento ‘Vizela Sempre’ e dois da Coligação ‘Vizela é 

para todos’) e uma abstenção do PS. 
 

2.5. Proposta de pedido de autorização para a concessão do serviço público de colocação e 

exploração de publicidade e sinalética comercial em espaços do domínio público municipal, na 

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

cinco votos a favor (três do Movimento ‘Vizela Sempre’ e dois da Coligação ‘Vizela é para todos’) 

e uma abstenção do PS. Remeter à Assembleia Municipal. 
 

2.6. Proposta para autorização de abertura de procedimento e realização de despesa para 

execução das empreitadas de: pavimentação da Rua de Vilarinho, Rua da Agra e Rua de Sub-

Carreira – U.F. de Tagilde e Vizela (S. Paio) – PPI:15/2018, repavimentação da Rua da Nora – 

Freguesia de Sta. Eulália – PPI: 9/2018, repavimentação da Rua do Paço/Refer – Freguesia de 

Infias – PPI: 10/2018 e Repavimentação da Rua e Travessa de Cimo de Vila – U.F. Caldas de 

Vizela (S. Miguel e S. João) – PPI: 17/2018 - Deliberado aprovar por unanimidade. 
 

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

Deliberado aprovar por unanimidade. 
 

2.8. Proposta de hasta pública para alienação de viatura Renault Laguna- Deliberado aprovar por 

unanimidade. 
 

2.9. Proposta de ordenamento e sinalização de trânsito – colocação de sinalização- Deliberado 

aprovar por unanimidade. 
 

2.10. Proposta de aditamento ao lote 1 do alvará de loteamento 1/2015- Deliberado aprovar por 

unanimidade. 
 

2.11. Proposta de aditamento ao lote 3 do alvará de loteamento 3/2010- Deliberado aprovar por 

unanimidade. 

 

Reunião de 24 de julho de 2018 



 

2.1. Proposta de décima primeira modificação aos documentos previsionais de 2018 - nona 

alteração ao orçamento da despesa, a nona alteração ao PPI - Deliberado aprovar com cinco 

votos a favor (três do Movimento ‘Vizela Sempre’ e dois da Coligação ‘Vizela é para todos’) e duas 

abstenções do PS. 
 

2.2. Proposta de celebração de acordos de colaboração com as associações de pais das escolas 

básicas do 1º ciclo - lanches escolares – ano letivo 2018/2019 - Deliberado aprovar por 

unanimidade. 
 

2.3. Proposta de celebração de acordos de colaboração com as associações de pais, para partilha 

da gestão das componentes de animação e apoio à família nos jardins-de-infância - ano letivo 

2018/2019 - Deliberado aprovar por unanimidade. 
 

2.4. Proposta de celebração de acordos de colaboração com as associações de pais, para partilha 

da gestão dos refeitórios escolares dos estabelecimentos de ensino do 1º CEB, ano letivo 

2018/2019 - Deliberado aprovar por unanimidade. 
 

2.5. Proposta de hasta pública para alienação de materiais diversos - Deliberado aprovar por 

unanimidade. 
 

2.6. Proposta de adjudicação definitiva de hasta pública para concessão de licença de ocupação 

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

unanimidade. 
 

2.7. Proposta de procedimento de hasta pública para concessão de licença de ocupação dos 

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

2.8. 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. 
 

2.9. Proposta de submissão a discussão pública do projeto de Regulamento Municipal de 

Reconhecimento de Estabelecimentos e Entidades de Interesse Histórico e Cultural ou Social 

Local – “Lojas Com História” - Deliberado aprovar por unanimidade. 
 

2.10. Proposta de adjudicação e autorização para realização de despesa respeitante ao concurso 

público com publicação de anúncio no jornal oficial da União Europeia – “Aquisição, com a 

respetiva instalação, de equipamentos de deposição coletiva de resíduos indiferenciados, do tipo 

enterrado (54 unidades)” - Deliberado aprovar por unanimidade. 
 

2.11. Proposta de adjudicação e autorização para realização de despesa do lote 1 e revogação da 

decisão de contratar do lote 2, ambos do concurso público para execução das empreitadas de 

requalificação e modernização das instalações da Escola Secundária de Vizela e Requalificação 

do Pavilhão Desportivo – E.S. Vizela - Deliberado aprovar por unanimidade. 

2.12. Proposta de autorização de abertura de procedimento e realização de despesa para 

execução da empreitada para requalificação do pavilhão desportivo – Escola Secundária de Vizela 

– PPI: 21/2017 e aprovação das peças de procedimento - Deliberado aprovar com cinco votos a 

favor (três do Movimento ‘Vizela Sempre’ e dois da Coligação ‘Vizela é para todos’) e duas 

abstenções do PS. 
 



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

de 1982 - Deliberado aprovar por unanimidade. 
 

2.14. Proposta de atribuição de apoios financeiros – construção, conservação ou beneficiação de 

edifícios ou instalações – Fábrica da Igreja de S. João - Deliberado aprovar por unanimidade. 
 

2.15. Proposta de atribuição de subsídios – Regulamento Municipal de Incentivo à Natalidade – 

Cheque Bebé - Deliberado aprovar por unanimidade. 
 

2.16. Proposta para instalação de esplanada na Praça da República - requerimento de Diogo 

Pedrosa da Silva Gomes - Deliberado aprovar por unanimidade. 
 

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

pagamento de taxas – AIREV – Associação para a Integração e Reabilitação Social de Crianças e 

Jovens Deficiente de Vizela - Deliberado ratificar por unanimidade. 
 

2.18. Proposta de pedido de isenção de taxas - Comissão de Festas de Vizela - Deliberado 

aprovar por unanimidade. 
 

2.19. Proposta de ratificação de despacho de emissão de licença especial de ruído do 

estabelecimento comercial - “BAR 71” - Deliberado ratificar por unanimidade. 
 

2.20. Proposta de emissão de licença especial ruído do estabelecimento comercial - “Café 

Passatempo” de Jorge Manuel Batista - Deliberado aprovar por unanimidade. 
 

2.21. Proposta de isenção de taxas – José Maria Leite Ribeiro – PROC N.º ONERED/40/78/L - 

Deliberado aprovar por unanimidade. 
 

2.22. Proposta de emissão de aditamento ao alvará de loteamento n.º 5/2010 - Deliberado 

aprovar por unanimidade. 

 

Reunião de 10 de julho de 2018 

 

2.1. Proposta de ratificação do despacho de aprovação da décima modificação aos documentos 

previsionais de 2018 - Deliberado ratificar com cinco votos a favor (três do Movimento ‘Vizela 

Sempre’ e dois da Coligação ‘Vizela é para todos’) e duas abstenções do PS. 
 

2.2 Proposta de ordenamento e sinalização de trânsito – colocação de sinalização – Freguesia de 

Infias - Deliberado aprovar por unanimidade. 
 

2.3. Proposta de ratificação de despacho de emissão de licença especial de ruido e alargamento 

do horário de funcionamento de estabelecimento comercial - Deolinda da Conceição Vaz Martins 

- Deliberado aprovar por unanimidade. 
 

2.4 Proposta de atribuição de subsídios – Regulamento municipal de incentivo à natalidade – 

cheque bebé - Deliberado aprovar por unanimidade. 
 

2.5. Proposta de cedência de espaços públicos - Comissão de Festas de Vizela - Deliberado 

aprovar por unanimidade. 
 

2.6. Proposta de submissão a discussão pública do projeto de alteração do regulamento de 

atribuição de bolsas de estudo a alunos do ensino superior - Deliberado aprovar com cinco votos 



a favor (três do Movimento ‘Vizela Sempre’ e dois da Coligação ‘Vizela é para todos’) e duas 

abstenções do PS. 
 

2.7. Proposta de atribuição de apoios financeiros – cultura 2018 (fábricas das igrejas paroquiais) - 

Deliberado aprovar por unanimidade. 

 

Reunião de 26 de junho de 2018 

 

2.1. Proposta de publicitação de procedimento e participação procedimental tendo em vista a 

criação do projeto de Regulamento da Comissão de Proteção de Idosos de Vizela - Deliberado 

aprovar por unanimidade. 
 

2.2. Proposta de submissão a discussão pública do projeto de alteração do Regulamento 

Municipal de Atribuição de Apoios ao Associativismo - Deliberado aprovar com quatro votos a 

favor (três do Movimento ‘Vizela Sempre’ e um do Vereador Jorge Pedrosa da Coligação ‘Vizela é 

para todos’) e três abstenções (duas do PS e uma da Vereadora Fátima Andrade da Coligação ‘

Vizela é para todos’). 
 

2.3. Proposta de atribuição de apoio financeiro – Associação das Festas e Tradições de Vizela 

2018 - Deliberado aprovar com quatro votos a favor (três do Movimento ‘Vizela Sempre’ e um do 

Vereador Jorge Pedrosa da Coligação ‘Vizela é para todos’) e três abstenções (duas do PS e uma 

da Vereadora Fátima Andrade da Coligação ‘Vizela é para todos’). 
 

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

unanimidade. 
 

2.5. Proposta de atribuição de apoio financeiro - Sociedade Filarmónica Vizelense – instrumentos 

musicais - Deliberado aprovar por unanimidade. 
 

2.6. Proposta de concessão de isenção de pagamento de taxas nas zonas de estacionamento de 

duração limitada controladas por parcómetros - Deliberado aprovar por unanimidade. 
 

2.7. Proposta de ratificação - fornecimento temporário de energia para Festas de S. João de Infias 

2018 - Deliberado ratificar por unanimidade. 
 

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

Eulália 2018 - Deliberado ratificar por unanimidade. 
 

2.9. Proposta de fornecimento temporário de energia - Festival Internacional de Folclore e Festas 

da Vila de Santa Eulália 2018 - Deliberado aprovar por unanimidade. 

 

Reunião de 12 de junho de 2018 
 

2.1. Proposta de Documentos de Prestação de Contas Consolidada de 2017 - Deliberado aprovar 

por unanimidade e remeter à Assembleia Municipal. 
 

2.2. Proposta de constituição de direito de superfície a favor do Centro Cultural e Recreativo de 

Montesinhos - Deliberado aprovar por unanimidade e remeter à Assembleia Municipal. 
 

2.3. Proposta de assinatura de protocolo entre o Município de Vizela, o IAPMEI – Agência para a 

Competitividade e Inovação, I.P., a AMA – Agência Para A Modernização Administrativa, I.P. e a 



AICEP Portugal Global - Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, E.P.E. para 

a instalação do “Espaço Empresa” no concelho de Vizela - Deliberado aprovar por unanimidade. 
 

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 a execução da empreitada “Requalificação e 

Modernização das Instalações da Escola Secundária de Vizela e Requalificação do Pavilhão 

Desportivo da Escola Secundária de Vizela” - Deliberado aprovar por unanimidade e remeter à 

Assembleia Municipal. 
 

2.5. Proposta de ratificação da decisão de aprovação da lista de erros e omissões e decisão de 

prorrogação de prazo para entrega de propostas do procedimento de empreitada “Requalificação 

e Modernização das Instalações da Escola Secundária de Vizela e Requalificação do Pavilhão 

Desportivo da Escola Secundária de Vizela" - Deliberado ratificar por unanimidade. 
 

2.6. Proposta de publicitação de procedimento e participação procedimental tendo em vista a 

criação do projeto de Código Regulamentar de Ação social do Município de Vizela - Deliberado 

aprovar por unanimidade. 
 

2.7. Proposta de autorização prévia para assunção de compromisso plurianual referente aos 

acordos de colaboração com as associações de pais, para partilha da gestão das componentes de 

animação e apoio à família nos jardins-de-infância - ano letivo 2018/2019 - Deliberado aprovar 

por unanimidade e remeter à Assembleia Municipal. 
 

2.8. Proposta de autorização prévia para assunção de compromisso plurianual referente aos 

acordos de colaboração com as associações de pais das escolas básicas do 1º ciclo - lanches 

escolares – ano letivo 2018/2019 - Deliberado aprovar por unanimidade e remeter à Assembleia 

Municipal. 
 

2.9. Proposta de autorização prévia para assunção de compromisso plurianual referente aos 

acordos de colaboração com as associações de pais para partilha da gestão dos refeitórios 

escolares dos estabelecimentos de ensino do 1.º CEB ano letivo 2018/2019 - Deliberado aprovar 

por unanimidade e remeter à Assembleia Municipal. 

 

2.10. Proposta 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 cópias e 

impressões para os estabelecimentos de ensino do Concelho - Deliberado aprovar por 

unanimidade e remeter à Assembleia Municipal. 
 

2.11. Proposta 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 e acompanhamento de 

refeições escolares para o ano letivo de 2018/2019 (inicio a 01/09/2018 e fim a 31/07/2019), para 

alguns estabelecimentos de ensino do concelho de Vizela - Deliberado aprovar por unanimidade e 

remeter à Assembleia Municipal. 
 

2.12. Proposta de primeira alteração Plano Diretor Municipal de Vizela - Deliberado aprovar com 

cinco votos a favor (três do Movimento Vizela Sempre e dois da Coligação ‘Vizela é para todos’) e 

dois votos contra do PS. 
 

2.13. Proposta de fornecimento temporário de energia para o Arraial (S. Paio) - Associação 

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



 

Reunião de 29 de maio de 2018 

 

2.1. Proposta de nona modificação aos Documentos Previsionais de 2018 - sétima alteração ao 

orçamento da despesa e a sétima alteração ao PPI - Deliberado aprovar com quatro votos a favor 

(três do Movimento ‘Vizela Sempre’ e um do Vereador Jorge Pedrosa da Coligação ‘Vizela é para 

todos’) e três abstenções (duas do PS e uma da Vereadora Fátima Andrade da Coligação ‘Vizela é 

para todos’). 
 

2.2. Proposta de publicitação de procedimento e participação procedimental tendo em vista a 

criação do projeto de Regulamento Municipal "Lojas com História" - Deliberado aprovar por 

unanimidade. 
 

2.3. Proposta de publicitação de procedimento e participação procedimental tendo em vista a 

criação do projeto de Regulamento Municipal do Centro de Recolha Oficial de Animais de 

Companhia de Vizela - Deliberado aprovar por unanimidade. 
 

2.4. Proposta de alteração ao Regulamento das Zonas de Estacionamento de Duração Limitada 

Controladas por Parcómetros - Deliberado aprovar por unanimidade e remeter à Assembleia 

Municipal. 
 

2.5. Proposta de procedimento para concessão de licença de ocupação dos lugares de venda 

vagos do mercado municipal de Vizela - Deliberado aprovar por unanimidade. 
 

2.6. Proposta de adjudicação definitiva do direito de ocupação de espaços de venda vagos da 

feira semanal de quinta-feira em Vizela - 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 aquisição de serviço de manutenção simples dos 

elevadores do edifício sede do Município, pelo período de 01-01-2019 e 31-12-2021 - Deliberado 

aprovar por unanimidade e remeter à Assembleia Municipal. 
 

2.8. Proposta para autorização de abertura de procedimento e realização de despesa para 

aquisição de equipamentos de deposição coletiva de resíduos indiferenciados, do tipo enterrado - 

Deliberado aprovar por unanimidade. 
 

2.9. Proposta de atribuição de subsídios ao Agrupamento de Escolas de Caldas de Vizela e ao 

Agrupamento de Escolas de Infias - Vizela, para visitas de estudo, ano letivo 2017/2018 - 

Deliberado aprovar por unanimidade. 
 

2.10. Proposta de atribuição de apoio financeiro à promoção desportiva – Associação de Atletismo 

de Braga - Deliberado aprovar com seis votos a favor (três do Movimento ‘Vizela Sempre’, um do 

Vereador Jorge Pedrosa da Coligação ‘Vizela é para todos’ e dois do PS) e uma abstenção da 

Vereadora Fátima Andrade da Coligação ‘Vizela é para todos’. 
 

2.11. Proposta de regularização extraordinária de vínculos precários na administração pública – 

Lei n.º112/2017, de 29 de dezembro - Deliberado aprovar com cinco votos a favor (três do 

Movimento Vizela Sempre e dois da Coligação ‘Vizela é para todos’) e duas abstenções do PS. 
 



2.12. Proposta de cedência de espaço público e isenção de pagamento de taxas - Rádio Vizela – 

Cooperativa de Radiodifusão, Lda. - Deliberado aprovar por unanimidade. 
 

2.13. Proposta de fornecimento temporário de energia para as Festas de S. Bento das Peras 2018 

- Deliberado aprovar por unanimidade. 
 

2.14. Proposta de cedência de espaço público e isenção de pagamento de taxas - Fábrica da 

Igreja do Divino Salvador de Tagilde - Deliberado aprovar por unanimidade. 
 

2.15. Proposta de cedência de espaço público e isenção de pagamento de taxas - Comissão de 

Festas de Vizela - Deliberado aprovar por unanimidade. 
 

2.16. Proposta de fornecimento temporário de energia para o Festival de Folclore de Tagilde 2018 

- Deliberado aprovar por unanimidade. 
 

2.17. Proposta de fornecimento temporário de energia para as Festas de S. Gonçalo (Tagilde) 

2018 - Deliberado aprovar por unanimidade. 
 

2.18. Proposta de ratificação - fornecimento temporário de energia - Festa de Nossa Senhora da 

Tocha - Santo Adrião 2018 - Deliberado ratificar por unanimidade. 
 

2.19. Proposta de ordenamento e sinalização de trânsito - colocação de sinalização - União das 

Freguesias de Caldas de Vizela (S. Miguel e S. João) - Deliberado aprovar com cinco votos a favor 

(três do Movimento Vizela Sempre e dois da Coligação ‘Vizela é para todos’) e dois votos contra 

do PS. 

 

Reunião de 15 de maio de 2018 

 

2.1. Proposta de oitava modificação aos documentos previsionais de 2018 - sexta alteração ao 

orçamento da despesa, a sexta alteração ao PPI e a terceira alteração ao PAM - Deliberado 

aprovar com quatro votos a favor (três do Movimento ‘Vizela Sempre’ e um do Vereador Jorge 

Pedrosa da Coligação ‘Vizela é para todos’) e três abstenções (duas do PS e uma da Vereadora 

Fátima Andrade da Coligação ‘Vizela é para todos’). 

 

2.2. Proposta de atribuição de apoios financeiros – cultura 2018 - Deliberado aprovar por 

unanimidade. 

 

2.3. Proposta de atribuição de apoio financeiro – Comissão de Festas de Vizela 2018 - Deliberado 

aprovar por unanimidade. 

 

2.4. Proposta de atribuição de apoio financeiro – Real Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Vizela - Deliberado aprovar por unanimidade. 

 

2.5. Proposta de atribuição de apoio financeiro – Real Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Vizela - Deliberado aprovar por unanimidade. 

 

2.6. Proposta de aceitação de doações efetuadas ao Município de Vizela – Biblioteca Municipal - 

Deliberado aprovar por unanimidade. 



 

2.7. Proposta de hasta pública para alienação da viatura Renault Laguna - Deliberado aprovar por 

unanimidade. 

 

2.8. Proposta de ratificação de despacho de alargamento de horário de funcionamento do 

estabelecimento comercial “Doors Caffé” - Deliberado ratificar por unanimidade. 

 

2.9. Proposta de alteração de função – lote 28 do alv. lot. 10/92 - Deliberado aprovar com quatro 

votos a favor (dois do Movimento Vizela Sempre e dois da Coligação ‘Vizela é para todos’) e duas 

abstenções do PS. 

 

2.10. Proposta de reconhecimento de interesse público municipal na regularização do 

empreendimento turístico em espaço rural "Quinta Del Rei" - Deliberado aprovar com três votos a 

favor (dois do Movimento Vizela Sempre e um do Vereador Jorge Pedrosa da Coligação ‘Vizela é 

para todos’), dois votos contra do PS e uma abstenção da Vereadora Fátima Andrade da 

Coligação ‘Vizela é para todos’. Remeter à Assembleia Municipal. 

 

2.11. Proposta para a criação do provedor do munícipe do concelho de Vizela – Deliberado 

reprovar com quatro votos contra (dois do Movimento Vizela Sempre e dois da Coligação ‘Vizela é 

para todos’) e dois votos a favor do PS. 

 

Reunião de 2 de maio de 2018 

 

2.1. Proposta de sétima modificação aos documentos previsionais - quinta alteração ao 

orçamento da despesa e quinta alteração ao PPI - Deliberado aprovar com quatro votos a favor 

(três do Movimento ‘Vizela Sempre’ e um do Vereador Jorge Pedrosa da Coligação ‘Vizela é para 

todos’) e três abstenções (duas do PS e uma da Vereadora Fátima Andrade da Coligação ‘Vizela é 

para todos’).  

 

2.2. Proposta de protocolo de cooperação entre a Autoridade Tributária e Aduaneira e o Município 

de Vizela no âmbito do Sistema Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios - Deliberado 

aprovar por unanimidade. 

 

2.3. Proposta de processo disciplinar n.º 1/2016 - Deliberado aprovar com seis votos a favor e 

uma abstenção. 

 

2.4. Proposta de emissão de aditamento ao alvará de loteamento n.º 5/02 - Deliberado aprovar 

por unanimidade. 

 

2.5. Proposta de substituição de caução processo de loteamento - Deliberado aprovar por 

unanimidade. 

 

2.6. Proposta de substituição de caução processo loteamento LAL/1/2013 - Deliberado aprovar 

por unanimidade. 

 



Reunião de 17 de abril de 2018 

 

2.1. Proposta de documentos de prestação de contas de 2017 – Deliberado aprovar por 

unanimidade e remeter à Assembleia Municipal. 

 

2.2. Proposta de sexta modificação aos documentos previsionais de 2018 - segunda revisão ao 

orçamento da receita de 2018, a segunda revisão ao orçamento da despesa de 2018, a segunda 

revisão ao PPI de 2018 e a segunda revisão ao PAM de 2018 - Deliberado aprovar com quatro 

votos a favor (três do Movimento ‘Vizela Sempre’ e um da Coligação ‘Vizela é para todos’) e dois 

votos contra do PS. Remeter à Assembleia Municipal. 

 

2.3. Proposta de alteração da organização dos serviços do município de Vizela - Deliberado 

aprovar com quatro votos a favor (três do Movimento ‘Vizela Sempre’ e um da Coligação ‘Vizela é 

para todos’) e duas abstenções do PS. Remeter à Assembleia Municipal. 

 

2.4. Proposta de alteração do mapa de pessoal/2018 - Deliberado aprovar com quatro votos a 

favor (três do Movimento ‘Vizela Sempre’ e um da Coligação ‘Vizela é para todos’) e duas 

abstenções do PS. Remeter à Assembleia Municipal. 

 

2.5. Proposta de Regulamento Municipal de Incentivo à Natalidade – “Cheque Bebé” - Deliberado 

aprovar com quatro votos a favor (três do Movimento ‘Vizela Sempre’ e um da Coligação ‘Vizela é 

para todos’) e duas abstenções do PS. Remeter à Assembleia Municipal. 

 

2.6. Proposta de submissão a discussão pública do projeto de Regulamento do Conselho 

Económico e Social de Vizela - Deliberado aprovar por unanimidade. 

 

2.7. Proposta de publicitação de procedimento e participação procedimental tendo em vista a 

criação do projeto de Regulamento Municipal de Apoio à Edição Local - Deliberado aprovar por 

unanimidade. 

 

2.8. Proposta de Regulamento do Serviço de Abastecimento Público de Água e do Serviço de 

Saneamento de Águas Residuais Urbanas - Deliberado aprovar por unanimidade. 

 

2.9. Proposta de relatório de avaliação do Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações 

Conexas do Município de Vizela - ano 2017 - Deliberado aprovar por unanimidade. 

 

2.10. Proposta de Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas do Município de 

Vizela – 2018 - Deliberado aprovar por unanimidade. 

 

2.11. Proposta de apreciação e aprovação do plano de transportes escolares - ano letivo 2018-

2019 - Deliberado aprovar por unanimidade.  

 

2.12. Proposta de ratificação de despacho de aprovação das disposições normativas do Concurso 

Curtas Poéticas - Deliberado ratificar por unanimidade. 

 



2.13. Proposta de distrate (revogação) do direito de superfície constituído a favor da Associação 

"Coração Azul - Associação Juvenil de Apoio aos Animais" - Deliberado aprovar por unanimidade e 

remeter à Assembleia Municipal. 

 

2.14. Proposta para autorização de celebração de contratos interadministrativos de delegação de 

competências com as freguesias do concelho de Vizela - Deliberado aprovar por unanimidade e 

remeter à Assembleia Municipal. 

 

2.15. Proposta para pedido de autorização prévia para assunção de compromisso plurianual, nos 

termos da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, para aquisição de serviço de manutenção simples 

dos elevadores do Centro Escolar de S. Miguel, pelo período de 01-06-2018 a 31-12-2019 - 

Deliberado aprovar por unanimidade e remeter à Assembleia Municipal. 

 

2.16. Proposta para pedido de autorização prévia para assunção de compromisso plurianual, nos 

termos da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, para aquisição de serviço de manutenção simples 

dos elevadores da Escola Básica E.B. 2,3 de Caldas de Vizela, pelo período de 01-07-2018 a 31-

12-2019 - Deliberado aprovar por unanimidade e remeter à Assembleia Municipal. 

 

2.17. Proposta para pedido de autorização prévia para assunção de compromisso plurianual, nos 

termos da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, para aquisição de serviço de manutenção simples 

dos elevadores do Escola Básica e Secundária de Vizela - Infias, pelo período de 01-06-2018 a 31-

12-2019 - Deliberado aprovar por unanimidade e remeter à Assembleia Municipal. 

 

2.18. Proposta para 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 contrato de aquisição de 

serviços de recolha de resíduos urbanos, de "monos e monstros", bem como para outros serviços 

complementares, e transporte desses resíduos para destino final - Deliberado aprovar com quatro 

votos a favor (três do Movimento ‘Vizela Sempre’ e um da Coligação ‘Vizela é para todos’) e duas 

abstenções do PS. Remeter à Assembleia Municipal. 

 

2.19. 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 contrato de aquisição de equipamentos de 

deposição coletiva de resíduos indiferenciados, em regime de locação financeira - Deliberado 

aprovar por unanimidade e remeter à Assembleia Municipal. 

 

2.20. Proposta de diligências com produtores agrícolas com certificação biológica (PT-BIO-10 OU 

DEMETER) para o ano letivo de 2018-2019 – Deliberado reprovar com três votos contra do 

Movimento ‘Vizela Sempre’ e três abstenções (duas do PS e uma do Vereador Jorge Pedrosa da 

Coligação ‘Vizela é para todos’). 

 

2.21. Proposta para a criação do Orçamento Participativo Municipal de Vizela - Deliberado 

reprovar com quatro votos contra (três do Movimento ‘Vizela Sempre’ e uma do Vereador Jorge 

Pedrosa da Coligação ‘Vizela é para todos’) e dois votos a favor do PS. 

 



2.22. Proposta de fornecimento temporário de energia - Festa do Senhor das Cinco Chagas Infias 

2018 - Deliberado aprovar por unanimidade. 

2.23. Proposta de alteração ao alvará de loteamento n.º78/92 - lote 14 - Deliberado aprovar com 

quatro votos a favor (três do Movimento ‘Vizela Sempre’ e um da Coligação ‘Vizela é para todos’) 

e duas abstenções do PS.  

 

Reunião de 3 de abril de 2018 

 

2.1. Proposta de quinta modificação aos documentos previsionais de 2018 - quarta alteração ao 

orçamento da despesa e a quarta alteração ao PPI - Deliberado aprovar com quatro votos a favor 

(três do Movimento ‘Vizela Sempre’ e um do Vereador Jorge Pedrosa da Coligação ‘Vizela é para 

todos’) e três abstenções (duas do PS e uma da Vereadora Fátima Andrade da Coligação ‘Vizela é 

para todos’).  

 

2.2. Proposta de acordo – Tesal Explotacion, S.L. - Representação Permanente - Deliberado 

aprovar com cinco votos a favor (três do Movimento ‘Vizela Sempre’ e dois da Coligação ‘Vizela é 

para todos’) e dois votos contra do PS. 

 

2.3. Proposta de alteração ao contrato de cessão de exploração do Balneário Termal assinado a 

29 de maio de 2012 - Deliberado aprovar com cinco votos a favor (três do Movimento ‘Vizela 

Sempre’ e dois da Coligação ‘Vizela é para todos’) e dois votos contra do PS. 

 

2.4. Proposta de atribuição de apoio financeiro – social - Deliberado aprovar por unanimidade. 

 

2.5. Proposta de disposições normativas - Gala do Desporto de Vizela - Deliberado aprovar por 

unanimidade. 

 

2.6. Proposta de revogação da decisão de contratar dos procedimentos referentes à contratação 

pública das empreitadas: “Requalificação e Modernização das Instalações da Escola Secundária 

de Vizela – PPI 2016/18” e “Requalificação do Pavilhão Desportivo – Escola Secundária de Vizela 

– PPI 21/2017” - Deliberado aprovar com cinco votos a favor (três do Movimento ‘Vizela Sempre’ 

e dois da Coligação ‘Vizela é para todos’) e dois votos contra do PS. 

 

2.7. Proposta para autorização de abertura de procedimento e realização de despesa para 

execução das empreitadas: Requalificação e Modernização das Instalações da Escola Secundária 

de Vizela – PPI 18/2016 e Requalificação do Pavilhão Desportivo – Escola Secundária de Vizela – 

PPI: 21/2017 e aprovação das peças do concurso - Deliberado aprovar com cinco votos a favor 

(três do Movimento ‘Vizela Sempre’ e dois da Coligação ‘Vizela é para todos’) e duas abstenções 

do PS. 

 

2.8. Proposta de alteração ao plano anual de feiras e mercados do Município de Vizela - 

Deliberado aprovar por unanimidade. 

 

2.9. Proposta de instalação de esplanadas na Rua Jardim Manuel Faria - Deliberado aprovar por 

unanimidade. 



 

2.10. Proposta de substituição de caução – alvará de loteamento n.º7/2015 - Deliberado aprovar 

com cinco votos a favor (três do Movimento ‘Vizela Sempre’ e dois da Coligação ‘Vizela é para 

todos’) e duas abstenções do PS. 

 

2.11. Proposta de alteração ao alvará de loteamento n.º1/91 - Deliberado aprovar com cinco votos 

a favor (três do Movimento ‘Vizela Sempre’ e dois da Coligação ‘Vizela é para todos’) e duas 

abstenções do PS. 

 

2.12. Proposta de alteração ao alvará de loteamento n.º7/2015 - Deliberado aprovar com cinco 

votos a favor (três do Movimento ‘Vizela Sempre’ e dois da Coligação ‘Vizela é para todos’) e duas 

abstenções do PS. 

 

2.13. Proposta de alteração ao alvará de loteamento n.º1/2004 - Deliberado aprovar com cinco 

votos a favor (três do Movimento ‘Vizela Sempre’ e dois da Coligação ‘Vizela é para todos’) e duas 

abstenções do PS. 

 

Reunião de 20 de março de 2018 

 

2.1. Proposta de quarta modificação aos documentos previsionais de 2018 - terceira alteração ao 

orçamento da despesa, a terceira alteração ao PPI e a segunda alteração ao PAM - Deliberado 

aprovar com quatro votos a favor (três do Movimento ‘Vizela Sempre’ e um do Vereador Jorge 

Pedrosa da Coligação ‘Vizela é para todos’) e três abstenções (duas do PS e uma da Vereadora 

Fátima Andrade da Coligação ‘Vizela é para todos’).  

 

2.2. Proposta de Regulamento Interno de Horários de Trabalho e de Controlo de Assiduidade - 

Deliberado aprovar por unanimidade. 

 

2.3. Proposta de submissão a discussão pública do projeto de Regulamento do Arquivo Municipal 

de Vizela - Deliberado aprovar por unanimidade. 

 

2.4. Proposta de adesão do Município à iniciativa "Hora do Planeta" - Deliberado aprovar por 

unanimidade. 

 

2.5. Proposta de isenção de pagamento das taxas referentes à ocupação do espaço de venda na 

feira devido a ausência por motivo de doença prolongada - Deliberado aprovar por unanimidade. 

 

2.6. Proposta de cedência de espaço público e isenção de pagamento das respetivas taxas - 

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

 

Reunião de 6 de março de 2018 

 

2.1. Proposta de terceira modificação aos documentos previsionais de 2018 - segunda alteração 

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

Deliberado aprovar com quatro votos a favor (três do Movimento ‘Vizela Sempre’ e um do 



Vereador Jorge Pedrosa da Coligação ‘Vizela é para todos’), um voto contra do PS e uma 

abstenção da Vereadora Fátima Andrade da Coligação ‘Vizela é para todos’.  

 

2.2. Proposta de aprovação da lista final de candidatos à atribuição de bolsas de estudo – ano 

letivo 2017/2018 - Deliberado aprovar por unanimidade. 

 

2.3. Proposta de ratificação de despacho de aprovação das disposições normativas do Concurso 

da Serra da Velha - Deliberado ratificar com cinco votos a favor (três do Movimento ‘Vizela 

Sempre’ e dois da Coligação ‘Vizela é para todos’) e uma abstenção do PS. 

 

2.4. Comemorações do 19 de Março de 2018 - proposta de atribuição de medalhas honoríficas - 

Deliberado aprovar com cinco votos a favor (três do Movimento ‘Vizela Sempre’ e dois da 

Coligação ‘Vizela é para todos’) e uma abstenção do PS. 

 

2.5. Proposta de atribuição de galardões do Município de Vizela - comemorações do 19 de Março 

de 2018 - Deliberado aprovar por unanimidade. 

 

2.6. Proposta de atribuição de apoio financeiro à promoção desportiva - Deliberado aprovar por 

unanimidade. 

2.7. Proposta de atribuição de apoio financeiro ao associativismo desportivo - Deliberado aprovar 

por unanimidade. 

 

2.8. Proposta de ratificação de despacho de emissão de licença especial de ruido e alargamento 

do horário de funcionamento de estabelecimento comercial Deolinda da Conceição Vaz Martins - 

Deliberado ratificar com cinco votos a favor (três do Movimento ‘Vizela Sempre’ e dois da 

Coligação ‘Vizela é para todos’) e uma abstenção do PS. 

 

2.9. 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. 

 

Reunião de 20 de fevereiro de 2018 

 

2.1. Proposta de atribuição de apoio financeiro – Comissão de Festas de Vizela - Deliberado 

aprovar por unanimidade. 

 

2.2. Proposta de pedido de autorização prévia para a assunção de compromisso plurianual, nos 

termos da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, para a 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 inicio 1 de junho de 2018 e 

termino a 31 de maio de 2019 - Deliberado aprovar por unanimidade e remeter à Assembleia 

Municipal. 

 

2.3. Proposta de pedido de autorização prévia para a assunção de compromisso plurianual, nos 

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

 

2.4. Proposta de pedido de autorização prévia para a 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. 

 

2.5. Proposta de nomeação da sociedade de revisores oficiais de contas – “Santos Vaz, Trigo de 

Morais & Associados, SROC, Lda.” - Deliberado aprovar com cinco votos a favor (três do 

Movimento ‘Vizela Sempre’, um do Vereador Jorge Pedrosa da Coligação ‘Vizela é para todos’ e 

um dos PS) e uma abstenção da Vereadora Fátima Andrade da Coligação ‘Vizela é para todos’. 

Remeter à Assembleia Municipal. 

 

2.6. Proposta de alteração da delimitação da área de reabilitação urbana do centro da cidade de 

Vizela - Deliberado aprovar por unanimidade e remeter à Assembleia Municipal. 

2.7. Proposta de doação de duas mesas de ténis de mesa à Casa do Povo de Vizela - Deliberado 

aprovar por unanimidade. 

 

2.8. Proposta de aceitação de doação de parcela de terreno - Deliberado aprovar por 

unanimidade. 

 

2.9. Proposta de ratificação de despacho de emissão de licença especial ruído e alargamento de 

horário de funcionamento do estabelecimento comercial “Bar do Rio” - Deliberado ratificar com 

cinco votos a favor (três do Movimento ‘Vizela Sempre’ e dois da Coligação ‘Vizela é para todos’) 

e uma abstenção do PS todos’.  

 

2.10. Proposta de isenção de taxas – Centro Social Paroquial de Caldas de Vizela (S. Miguel) – 

Proc. n.ºCTD/67/2017 - Deliberado aprovar por unanimidade. 

 

Reunião de 6 de fevereiro de 2018 

 

2.1. Proposta de segunda modificação aos documentos previsionais de 2018 - primeira alteração 

ao orçamento da despesa e a primeira alteração ao PPI - Deliberado aprovar com quatro votos a 

favor (três do Movimento ‘Vizela Sempre’ e um do Vereador Jorge Pedrosa da Coligação ‘Vizela é 

para todos’), dois votos contra do PS e uma abstenção da Vereadora Fátima Andrade da 

Coligação ‘Vizela é para todos’. 

 

2.2. Proposta de disposições normativas da Feira do Bolinhol - Deliberado aprovar por 

unanimidade. 

 

2.3. Proposta de disposições normativas do Concurso de Bandas de Vizela - Deliberado aprovar 

com seis votos a favor (três do Movimento ‘Vizela Sempre’, dois da Coligação ‘Vizela é para todos’ 

e um da Vereadora Dora Gaspar) e uma abstenção do Vereador João Ilídio Costa. 

 



2.4. Proposta de disposições normativas do Orçamento Participativo Jovem - Deliberado aprovar 

por unanimidade. 

 

2.5. Proposta de doação de salamandra ao Centro Cultural e Recreativo Raúl Brandão - 

Deliberado aprovar por unanimidade. 

 

2.6. Proposta de parceria Associação Bandeira Azul da Europa / Município de Vizela, no âmbito do 

programa Eco escolas - Deliberado aprovar por unanimidade. 

 

2.7. Proposta de publicitação de procedimento e participação procedimental tendo em vista a 

alteração do Regulamento de Atribuição de Bolsas de Estudo a Alunos do Ensino Superior - 

Deliberado aprovar por unanimidade. 

 

2.8. Proposta de publicitação de procedimento e participação procedimental tendo em vista a 

criação do projeto de Regulamento do Arquivo Municipal de Vizela - Deliberado aprovar com cinco 

votos a favor (três do Movimento ‘Vizela Sempre’ e dois da Coligação ‘Vizela é para todos’) e duas 

abstenções do PS. 

 

2.9. Proposta de publicitação de procedimento e participação procedimental tendo em vista a 

alteração do Regulamento Municipal de Atribuição de Apoios ao Associativismo - Deliberado 

aprovar com cinco votos a favor (três do Movimento ‘Vizela Sempre’ e dois da Coligação ‘Vizela é 

para todos’) e duas abstenções do PS. 

 

2.10. Proposta de publicitação de procedimento e participação procedimental tendo em vista a 

criação do projeto de Regulamento de Horários de Trabalho e de Controlo de Assiduidade - 

Deliberado aprovar por unanimidade. 

 

2.11. Proposta de submissão a discussão pública do projeto de alteração ao Regulamento das 

Zonas de Estacionamento de Duração Limitada Controladas por Parcómetros - Deliberado 

aprovar com cinco votos a favor (três do Movimento ‘Vizela Sempre’ e dois da Coligação ‘Vizela é 

para todos’) e duas abstenções do PS. 

 

2.12. Proposta de atribuição de apoio financeiro à Associação para a Integração e Reabilitação 

Social das Crianças e Jovens Deficientes de Vizela (AIREV) - unidade de apoio especializado na 

área da saúde mental - Deliberado aprovar por unanimidade. 

 

2.13. Proposta de atribuição de apoio financeiro à Associação para a Integração e Reabilitação 

Social das Crianças e Jovens Deficientes de Vizela (AIREV) - Equipa Local de Intervenção de 

Vizela - Deliberado aprovar por unanimidade. 

 

2.14. Proposta de celebração de contrato de comodato com a Associação para a Integração e 

Reabilitação Social das Crianças e Jovens Deficientes de Vizela - Deliberado aprovar por 

unanimidade. 

 



2.15. Proposta de emissão de aditamento ao alvará de loteamento n.º1/2011 - Deliberado aprovar 

com cinco votos a favor (três do Movimento ‘Vizela Sempre’ e dois da Coligação ‘Vizela é para 

todos’) e duas abstenções do PS. 

 

Reunião de 23 de janeiro de 2018 

 

2.1. Proposta de aditamento ao contrato de cessão de exploração do balneário termal assinado 

com a Companhia de Banhos, S.A. a 04 de maio de 2011 - Deliberado aprovar com cinco votos a 

favor (três do Movimento ‘Vizela Sempre’ e dois da Coligação ‘Vizela é para todos’) e duas 

abstenções do PS. Remeter à Assembleia Municipal. 

 

2.2. Proposta de fundo de maneio para a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Vizela – 

Deliberado aprovar por unanimidade. 

 

2.3. Proposta de emissão de aditamento ao alvará de loteamento n.º1/2001 – Deliberado aprovar 

por unanimidade. 

 

Reunião de 9 de janeiro de 2018 

 

2.1. Proposta de Documentos Previsionais - opções do plano e orçamento para 2018 - Deliberado 

aprovar com quatro votos a favor (três do Movimento ‘Vizela Sempre’ e um da Coligação ‘Vizela é 

para todos’), dois votos contra do PS e uma abstenção da Coligação ‘Vizela é para todos’. 

Remeter Assembleia Municipal. 

 

2.2. Proposta de mapa de pessoal 2018 - Deliberado aprovar com quatro votos a favor (três do 

Movimento ‘Vizela Sempre’ e um da Coligação ‘Vizela é para todos’), dois votos contra do PS e 

uma abstenção da Coligação ‘Vizela é para todos’. Remeter Assembleia Municipal. 

 

2.3. Proposta de ratificação da assinatura do acordo coletivo de empregador público entre o 

Município de Vizela e o STAL – Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local e 

Regional, Empresas Públicas, Concessionárias e Afins - Deliberado aprovar com cinco votos a 

favor (três do Movimento ‘Vizela Sempre’ e dois da Coligação ‘Vizela é para todos’) e duas 

abstenções do PS. 

 

2.4. Proposta de denúncia dos acordos de execução de delegação de competências celebrados 

com as freguesias do concelho de Vizela em 26 de maio de 2014 e de autorização para celebração 

de novos acordos de execução de delegação de competências com todas as freguesias do 

concelho de Vizela - Deliberado aprovar por unanimidade e remeter Assembleia Municipal. 

 

2.5. Proposta de pedido de autorização prévia para assunção de compromisso plurianual, nos 

termos da Lei n.º8/2012, 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 Assembleia Municipal. 

 



2.6. Proposta de pedido de autorização prévia para assunção de compromisso plurianual, nos 

termos da Lei n.º8/2012, 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 Assembleia Municipal. 

 

2.7. Proposta de publicitação de procedimento e participação procedimental tendo em vista a 

alteração do Regulamento das zonas de estacionamento de duração limitada controladas por 

parcómetros - Deliberado aprovar com cinco votos a favor (três do Movimento ‘Vizela Sempre’ e 

dois da Coligação ‘Vizela é para todos’) e duas abstenções do PS. 

 

2.8. Proposta de ratificação de fornecimento temporário de energia - iluminação de Natal - Igreja 

Paroquial de Santa Eulália 2017 - Deliberado aprovar por unanimidade. 

 

 


