
Deliberações das reuniões de Câmara - Mandato 2017/2021 

 

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. 

 

 


