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·········Aos vinte e seis dias do mes de outubro do ano de dois mil e vinte e um, no edificio 

da Sede do Municipio, pelas dez horas e dez minutos, reuniu, ordinariamente, a Camara 

Municipal de Vizela sob a presidencia do Excelentissimo Sr. Presidente, Victor Hugo 

Machado da Costa Salgado de Abreu, com a presen~a dos vereadores da Camara 

Municipal, Maria Agostinha Ribeiro de Freitas, Arnaldo Jose Abreu Guimaraes de Sousa, 

Antonio Nuno da Cunha Faria, Anabela Ribeiro dos Santos Oliveira, Rui Manuel Azevedo 

Ferreira e Jorge Alexandre Mendes Pedrosa. Secretariou Ana Patricia Faria da Silva, 

Tecnica Superior do Gabinete de Comunica~ao. Verificada a presen~a dos vereadores, 0 

senhor Presidente declarou aberta a reuniao. 1. PERioDO DE ANTES DA ORDEM DO DIA: 

1.1. ATA DA REUNIAo ANTERIOR: dispensada como esta a leitura da ata anterior, em 

virtude do seu texto ter sido previa mente distribuido pelos membros presentes na reuniao, 

de acordo com delibera~ao da reuniao de dezanove de outubro de dois mil e dezassete, a 

ata foi aprovada por unanimidade. 1.2. INFORMAyOES /RECOMENDAc;:OES. 3. 

PERioDO DE INTERVENc;:Ao DOS VEREADORES: PONTO 1 - 0 Sr. vereador Jorge 

Pedrosa manifestou a sua satisfa~ao relativamente a inaugura~ao da Ponte da Alian~a, 

afirmando que com ela, se fechou um dos projetos estruturantes do anterior executivo. 0 

Vereador congratulou·se com a reabilita~ao da ponte antiga e por nao ter sido executa do 0 

projeto anterior que iria estragar aquela ponte. Disse tratar·se de uma nova centralidade, 

quer para 0 concelho, quer para servir as freguesias e manifestou 0 desejo que seja 0 

principio para que 0 acesso a autoestrada seja uma realidade. Jorge Pedrosa questionou 

ainda se existe algum projeto para a ponte antiga. Depois, questionou 0 Sr. Presidente 

sobre 0 ponto de situa~ao do projeto do skate park. Por fim, falou sobre as primeiras 

chuvas que vieram colocar "a nu" alguns casos criticos e questionou se esta prevista 

alguma interven~ao na Pra~a da Republica, relativamente a preven~ao das inunda~6es. 

PONTO 2 - 0 Sr. Presidente afirmou que a constru~ao da Ponte da Aliam;a, junta mente 

com a cria~ao do Provedor da Juventude sao a prova da capacidade que, quer 0 Movimento 

Vizela Sempre, quer a Coliga~ao Vizela e para Todos, tiveram para fazer cedencias do ponto 

de vista do programa eleitoral de cada um. Referindo que, 0 Movimento Vizela Sempre nao 

apesentou a figura do Proved or da Juventude no seu programa eleitoral, mas acedeu a 
pro posta da Coliga~ao, 0 mesmo acontecendo relativamente a constru~ao da Ponte da 

Alian~a, que estava no programa do Movimento Vizela Sempre, ao contra rio da proposta 

apresentada pel a Coliga~ao Vizela e para Todos, que era destruir a ponte antiga, com 0 seu 

alargamento.O Edil concluiu dizendo, que independentemente do que cada um apresentou 
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no seu programa eleitoral, com a coligayao pos-eleitoral, foi possivel fazer estas 

convergencias, ou seja, a Coligayao Vizela e para Todos veio a apoiar 0 projeto do 

Movimento Vizela Sempre, sendo que 0 mais importante e aquilo que foi feito, e que a obra 

foi aprovada com os votos do Movimento Vizela Sempre e da Coligayiio Vizela e para Todos. 

Sobre 0 skate park, Victor Hugo Salgado disse que, a alterayao do local inicialmente 

previsto, veio atrasar a implementayao do projeto, assim como 0 custo do mesmo, visto que 

a verba adstrita para 0 OP J seria de I5.000,OO€, mas face ao novo enquadramento serao 

necessarios 40.000,OO€, sendo que a obra devera arrancar no inicio do ano e nessa altura, 

convidara, com certeza, 0 Sr. vereador Jorge Pedrosa, pois 0 projeto tambem e seu. Em 

relayao ao problema das cheias, 0 Sr. Presidente comeyou por lembrar que os efeitos das 

condi y6es metrologicas adversas e pluviosidade intensa se verificam, entre outras, por tres 

causas fundamentais: primeiro, porque Vizela e um vale, sendo que todas as aguas sao 

conduzidas na mesma direyao; segundo, devido as alteray6es climaticas, pois a nossa 

regiao e uma das areas mais pluviosas do continente, com precipitayoes temporarias, mas 

muito significativas; e terceiro, devido a nossa densidade populacional, 0 solo do concelho 

tende a uma maior impermeabilizayao, face as novas constru y6es. 0 Edil revelou que foram 

ja detetados alguns prolemas mais criticos, tais como: um junto ao estadio do FCV, outro 

junto a escola secundaria, outro na Praya da Republica e Jardim Manuel Faria e outro junto 

a Casa da Cultura. Victor Hugo Salgado informou, que tem reunido com as entidades 

competentes, nomeadamente a Junta de Freguesia e a Vimagua, no sentido de resolver 

estes problemas. Em rela,ao ao problema junto ao estadio do FCV, referiu que foi 

terraplanado todo 0 espayo e aberta uma rota ao longo de todo 0 talude para absorver as 

aguas, tendo sido colocados dois tubos para fazer a ligayao a caixa mais proxima. Em 

relayiio ao problema junto a escola secunda ria, disse que se encontra em curso a obra de 

repara,ao das anomalias resultantes das ultimas chuvas intensas que provocaram 0 

aluimento de uma caixa de aguas pluviais e levantamento do piso de uma garagem inferior 

de um predio e que originou a abertura de uma enorme cratera com 4 metros de 

profundidade e 6 metros de diametro, mas que ficara concluida no decurso da proxima 

semana. Sobre 0 problema da Pra,a da Republica e do Jardim Manuel Faria, informou que 

tem sido tomadas varias medidas: a limpeza do Ribeiro de Pa,os, que ha mais de uma 

decada nao sofria uma limpeza na sua totalidade e a vistoria por parte da Vimagua de toda 

a tubagem que anda por baixo do Ribeiro; sera desta forma realizado um novo levantamento 

pela Vimagua de todas as ligay6es indevidas de descargas no saneamento no Forum Vizela 
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e na Pra,a da Republica; a cria,ao de uma comporta junto ao parque de estacionamento da 

Camara, para servir de bacia de conten,ao; reencaminhamento da agua proveniente dos 

caneletes da Av. dos Bombeiros para a Rua Abilio Torres e nao para a Rua da Rainha, como 

acontecia ate aqui. Em rela,ao ao problema junto a da Casa da Cultura/Quinta da Barrosa, 

o Edil disse que irao ser colocadas cinco pequenas comportas para fazer a reten,ao da 

agua e mais uma bacia junto ao mercado municipal, assim como a coloca,ao de um tubo 

junto a Casa da Cultura para fazer a drenagem da agua ate ao Rio Vizela. 0 Sr. Presidente 

disse acreditar que estas medidas vao melhorar de forma expressiva e significativa estes 

problemas, sendo que a resposta nao e tao rapida como a Camara gostaria, mas daqui ate 

ao final do ano, tudo isto estara executa do. PONTO 3 - 0 Sr. vereador Jorge Pedrosa disse 

que, no anterior Executivo, so houve um unico programa eleitoral, afirmando que 0 projeto 

para a ponte antiga nunca foi 0 projeto do PS que era destruir a Ponte. Disse que a 

Coliga,ao Vizela e para todos abra,ou 0 projeto do Movimento Vizela Sempre, para a 

constru,ao da Ponte da Alian,a, atendendo a coliga,ao pos-eleitora!. 0 Sr. Presidente 

referiu que tal nao corresponde a verdade, ate porque existe um video da altura que 

esclarece esta questao. 2. PERioDO DA ORDEM DO DIA: PONTO N.o2.1 DA ORDEM DE 

TRABALHOS: PROPOSTA DE VOTO DE LOUVOR AO AT LETA DE MINIGOLFE, DA 

VIZELGOLFE - ASSOCIAC;;Ao DE MINIGOLFE DE VIZELA, JOAo FERREIRA: 

Considerando que: - Nos passados dias, 23 e 24 de outubro de 2021, em Barqueiros -

Barcelos, realizou-se a Ta,a de Portugal de Minigolfe; - Entre os participantes, encontrava

se 0 atleta da Vizelgolfe - Associa,ao de Minigolfe de Vizela, Joao Ferreira, que arrecadou a 

Ta,a de Portugal- categoria de Homens; - A conquista de uma Ta,a de Portugal e muito 

importante para os atletas e para as localidades que representam. Atento 0 exposto, nos 

termos da Lei n.' 75/2013, de 12 de setembro, submete-se a reuniao de Camara, no sentido 

de aprovar, a pro posta de voto de louvor ao atleta Joao Ferreira pela excelente participa,ao 

na prova realizada e pelo titulo alcan,ado, que em muito honram e dignificam a Cidade e 0 

Concelho de Vizela. Deliberado aprovar por unanimidade. PONTO N.02.2 DA ORDEM DE 

TRABALHOS: PROPOSTA DE VOTO DE LOUVOR A ATLETA DE MINIGOLFE 

FERNANDA COSTA: Considerando que: - Nos passados dias 23 e 24 de outubro de 2021, 

em Barqueiros - Barcelos, realizou-se a Ta,a de Portugal de Minigolfe; - Entre os 

participantes, encontrava-se a atleta vizelense Fernanda Costa, em representa,ao do Clube 

de Minigolfe do Porto, que arrecadou a Ta,a de Portugal - categoria de Senhoras; - A 

conquista de uma Ta,a de Portugal e muito importante para os atletas e para as 
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localidades que representam. Atento 0 exposto, nos termos da Lei n.' 75/2013, de 12 de 

setembro, submete-se a reuniao de Camara, no sentido de aprovar, a proposta de voto de 

louvor a atleta Fernanda Costa pela excelente participa<;ao na prova realizada e pelo titulo 

alcan<;ado, que em muito honram e dignificam a Cidade e 0 Concelho de Vizela. Deliberado 

aprovar por unanimidade. PONTO N.'2.3 DA ORDEM DE TRABALHOS: PROPOSTA DE 

VOTO DE LOUVOR AO PATINADOR, ALEXANDRE MENDES: Considerando que: - Entre 

os passados dias 21 e 24 de outubra de 2021, em Paredes, realizou-se 0 Campeonato 

Nacional de Patinagem de Dan<;a; - Entre os participantes, encontrava-se 0 atleta 

vizelense, em representa<;ao da equipa Rolar Matosinhos, Alexandre Mendes, que 

conquistou 0 3.' lugar do Campeonato Nacional de Patinagem de Dan<;a - categoria de 

iniciados masculinos; - A conquista de 3.'s lugares em campeonatos nacionais sao muito 

importantes para os atletas e para as localidades que representam. Atento 0 exposto, nos 

termos da Lei n.' 75/2013, de 12 de setembro, submete-se a reuniao de Camara, no sentido 

de aprovar, a proposta de voto de louvor ao atleta Alexandre Mendes pela excelente 

participa<;ao na prova realizada e pelo titulo alcan<;ado, que em muito honram e dignificam a 

Cidade e 0 Concelho de Vizela. Deliberado aprovar por unanimidade. PONTO N.'2.4 DA 

ORDEM DE TRABALHOS: PROPOSTA DE PLANO DE TRANSPORTES ESCOLARES 

PARA 0 PERioDO DE JANEIRO A JULHO DE 2022: Considerando que: - 0 trans porte 

escolar constitui um servi<;o fundamental para a garantia da equidade no acesso a 
educa<;ao, prestado aos alunos pelas camaras municipais; - Para um eficaz funcionamento 

do servi<;o de transporte escolar, e necessario definir normas que permitam aos utilizadores 

ter conhecimento dos respetivos direitos e obriga<;6es, decorrentes da utiliza<;ao daquele 

servi<;o, assim como estimar custos e circuitos de trans porte; - No ambito das suas 

competencias de organiza<;ao e do contralo do funcionamento dos transportes escolares, 

conferidas pelo artigo 36.' do Decreto-Lei n.' 21/2019, de 30 de janeiro, em conjuga<;ao 

com a alinea gg) do n.' 1 do artigo 33.' da Lei n.' 75/2013, de 12 de setembro, a Camara 

Municipal elaborou 0 Plano de Transportes Escolares, com 0 compromisso financeiro 

estimado de 157.170,98€, para 0 periodo de janeiro a julho de 2022, que foi devidamente 

acautelado nos respetivos documentos previsionais; - 0 referido Plano foi submetido a 

discussao, tendo obtido parecer positivo do Conselho Municipal de Educa<;ao de Vizela, de 

30 de junho de 2021, conforme estipulado pelo n.' 1 do artigo 21.' do DecretoLei n.' 

21/2019, de 30 de janeiro. Atento ao exposto, nos termos do artigo 36.' do Decreto-Lei n.' 

21/2019, de 30 de janeiro, conjugado com a alinea gg) do n.' 1 do artigo 33.' da Lei n.' 
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75/2013, de 12 de setembro, submete-se a reuniao de Camara, no sentido de aprovar, a 

pro posta de Plano de Transportes Escolares de Vizela a vigorar no periodo de janeiro a 

julho de 2022. Deliberado aprovar por unanimidade. PONTO N.02.5 DA ORDEM DE 

TRABALHOS: PROPOSTA DE MANUTEN<;:Ao DAS CONDI<;:OES DE PAGAMENTO DAS 

REFEI<;:OES ESCOLARES, PELOS ALUNOS, EM PERIODOS DE INTERRUP<;:Ao LETIVA: 

Considerando que: - Nos termos da alinea d) do n.o 2 do artigo 23.° da Lei n.o 75/2013, de 

12 de setembro, os municipios dispoem de atribuiyoes no dominio da educayao; - De 

acordo com a alinea hh) do n.' 1 do artigo 33.° da Lei n.o 75/2013, de 12 de setembro, em 

conjugayao com 0 n.o 1 do art.° 33° do Decreto-Lei n.o 21/2019, de 30 de janeiro, compete a 
Camara Municipal deliberar no dominio da a,ao social escolar, nas suas diferentes 

modalidades; - 0 Despacho n.o 7255/2018 de 31 de julho, que procede a altera,ao do 

Despacho n.o 8452-A/2015, de 31 de julho, que regula as condiyoes de aplicayao das 

medidas de ayao social escolar, da responsabilidade do Ministerio da Educayao e Ciencia e 

dos municipios, nas modalidades de apoio alimentar, entre outras, vem definir que "Durante 

as interrupy6es escolares do Natal e da Pascoa, os estabelecimentos de educayao e ensino 

mantem em funcionamento os serviyos de refeiyoes escolares, com as mesmas condiyoes 

de pagamento do restante ana letivo, para os alunos beneficiarios da a,ao social escolar"; -

Os Acordos celebrados com as Associayoes de Pais para fornecimento da refeiyao escolar 

aos alunos do 1.0 CEB definem na respetiva clausula 8.' que "0 Acordo de Colaborayao 

vigorara durante 0 ano letivo de 2021/2022, incluindo os periodos de interrupyao letiva da 

Pascoa, do Natal e do Carnaval."; - No entanto, esta nova regra aplica-se, apenas, a alunos 

com escalao A e com escalao B, nao abrangendo os alunos com escalao C, assim como nao 

abrange os alunos sem escalao de subsidio atribuido; - Pretende-se tornar esta medida 

extensivel aos alunos com escalao C e sem escalao, promovendo a manutenyao das 

condiyoes de pagamento das refei y6es aplicaveis ao periodo letivo, nas interrupyoes letivas 

do Natal, do Carnaval e da Pascoa, para os alunos do 1.° CEB que pretendam usufruir do 

serviyo de refei,ao nesse periodo. Atento 0 exposto, nos termos da aplicayao conjugada do 

disposto na alinea d) do n.o 2 do artigo 23.', da alinea hh) do n.o 1 do artigo 33.° da Lei n.o 

75/2013, de 12 de setembro, e do n.o 1 do artigo 33° do Decreto-Lei n.o 21/2019, de 30 de 

janeiro, submete-se a reuniao de Camara, no sentido de aprovar, a proposta de 

alargamento das condiyoes de pagamento das refeiyoes aplicaveis ao periodo letivo nas 

interrupyoes letivas do Natal, do Carnaval e da Pascoa para os alunos do 1.° CEB que 

pretendam usufruir do serviyo de refeiyao nesse periodo. Deliberado aprovar por 
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unanimidade. PONTO N.'2.6 DA ORDEM DE TRABALHOS: PROPOSTA DE 

RATIFICAgAo DE DECISAo DE ATRIBUlgAo/ALTERAc;:Ao DE ESCALAo DE SUBsiDIO: 

Considerando que: - Ao abrigo da alinea hh) do n.' 1 do artigo 33.' da Lei n.' 75/2013, de 12 

de setembro, conjugado com os n.'s 1 e 2 do artigo 33.' do Decreto-Lei n.' 21/2019, de 30 

de janeiro, compete a Camara Municipal organizar, gerir e aprovar os procedimentos de 

atribui<;ao de auxilios economicos, no ambito da a<;ao social escolar; - 0 Despacho n.' 

8452-A/2015, publicado na 2.' serie do Diario da Republica n.' 148, de 31 de julho, regula as 

condi<;oes de aplica<;ao das medidas de a<;ao social escolar da responsabilidade do 

Ministerio da Educa<;ao e dos Municipios; - 0 Despacho supracitado determina no n.' 2 do 

artigo 11.' que "tem direito a beneficiar dos apoios previstos neste despacho os alunos 

pertencentes aos agregados familiares integrados nos l' e 2' escaloes de rendimento, 

determinados para efeito de atribui<;ao do abono de familia (- .. ) "; - 0 apuramento do 

escalao de subsidio atribuido pel a Camara Municipal de Vizela, para efeitos de refei<;ao 

escolar, e efetuado com base no escalao de abono de familia, e para efeitos de 

prolongamento de horacio, e efetuado com base nos rendimentos e despesas obtidos pelo 

agregado familiar, com aplica<;ao ao inicio de cada ana letivo; - Deram entrada nos servi<;os 

municipais diversos pedidos de analise e reaprecia<;ao de processos de a<;ao social escolar; 

- Os processos foram encaminhados para 0 Servi<;o de A<;ao Social, para avalia<;ao da 

situa<;ao socioeconomica dos agregados familiares; - 0 Despacho acima referido suporta 

este procedimento, estabelecendo que, em caso de duvida sobre os rendimentos 

efetivamente auferidos pelos agregados familia res, se devem desenvolver diligencias 

adequadas ao apuramento da situa<;ao socioeconomica do agregado familiar do aluno; -

Por sua vez, 0 artigo 23.' do Regulamento de A<;ao Social Escolar estabelece que "sempre 

que, atraves de uma cuidada analise socioeducativa do agregado familiar, se conclua pel a 

especial onerosidade dos en cargos respeitantes ao pagamento dos servi,os objeto do 

presente Regulamento, (- .. ) pode 0 valor correspondente aquele pagamento ser reduzido ou 

suspenso, por delibera,ao da Camara Municipal devidamente fundamentada"; - Com base 

nos relatorios emitidos pelo Servi,o de A<;ao Social e tendo como objetivo agilizar 0 

procedimento, de forma a nao prejudicar os requerentes, por despachos do Sr. Presidente 

da Camara, foram aprovadas as seguintes atribui,oes/altera<;oes de escalao de subsidio: 0 

Helena Beatriz Granja da Silva - escalao A (anteriormente com escalao B) - Despacho de 

28/10/2021; 0 Caua Augusto Pessoa de Sa Teixeira - escalao A (anteriormente sem 

escalao) - Despacho de 02/11/2021; 0 Valentina Pessoa de Sa Teixeira - escalao A para 
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refei<;ao escolar e l' escalao de apoio para 0 prolongamento de horario (anteriormente sem 

escalao atribuido) - Despacho de 02/11/2021. Atento 0 exposto, nos termos do n.' 3 do 

artigo 35.' da Lei n' 75/2013, de 12 de setembro, submete-se a reuniao de Camara, no 

sentido de aprovar, a pro posta de ratifica<;ao dos despachos do Sr. Presidente da Camara 

supra referenciados, que aprovaram a atribui<;ao de escalao A a Helena Beatriz Granja da 

Silva e a Caua Augusto Pessoa de Sa Teixeira e de escalao A para refei<;ao escolar e 1.' 

escalao de apoio para 0 prolongamento de horario a Valentina Pessoa de Sa Teixeira. 

Deliberado ratificar por unanimidade. PONTO N.'2.7 DA ORDEM DE TRABALHOS: 

PROPOSTA DE ALTERAc;:Ao DO REGULAMENTO MUNICIPAL DE OCUPAc;:Ao DO 

ESPAC;:O PUBLICO: Considerando que: - Nos termos da alinea k) do n.' 1 do artigo 33.' da 

Lei n.' 75/2013, de 12 de setembro, compete a Camara Municipal elaborar e submeter a 
aprova<;ao da Assembleia Municipal os projetos de regulamentos externos do municipio, 

bem como aprovar regulamentos internos; - E competencia da Camara Municipal 

administrar 0 dominio publico municipal, conforme disp6e a alinea qq) do n.' 1 do artigo 

33.' da Lei n.' 75/2013, de 12 de setembro; - A ultima altera<;ao ao Regulamento Municipal 

de Ocupa<;ao do espa<;o Publico, remonta ao ano de 2017, motivo pelo qual, face a evolu<;ao 

registada na Zona Historica da cidade de Vizela, se torna necessario, por quest6es de 

uniformiza<;ao e organiza<;ao da ocupa<;ao do espa<;o publico, proceder a altera<;ao do 

Regulamento Municipal de Ocupa<;ao do Espa<;o Publico, de modo a adequar as normas 

regulamentares a realidade atual do Concelho e em particular a Zona Historica da cidade de 

Vizela; - Por delibera<;ao de Camara, datada de 02 de mar<;o de 2021, foi aprovada a 

abertura de procedimento tendente a altera<;ao do Regulamento Municipal de Ocupa<;ao do 

Espa<;o Publico, com 0 objetivo de possibilitar aos interessados no procedimento a 

apresenta<;ao de contributos no prazo de 5 dias uteis, apos a data da respetiva publica<;ao; 

- Nesse seguimento e no uso do poder regulamentar proprio das Autarquias Locais 

conferido pelos artigos 112.' e 241.' da Constitui<;ao da Republica Portuguesa e pela alinea 

k) do n.' 1 do artigo 33.' da Lei n.' 75/2013, de 12 de setembro, foi elaborado 0 projeto de 

altera<;ao do Regulamento Municipal de Ocupa<;ao do Espa<;o Publico; - 0 projeto de 

altera<;ao do Regulamento Municipal de Ocupa<;ao do Espa<;o Publico, foi aprovado por 

delibera<;ao da Camara Municipal em 11 de maio de 2021, para submissao a consulta 

publica, pelo periodo de 30 dias, ao abrigo do artigo 101.' do Codigo do Procedimento 

Administrativo (CPA), aprovado pelo Decreto-Lei n.' 4/2015, de 07 de janeiro; - No dia 04 

de junho de 202l foi publicado no Diario da Republica, 2.' Serie, n.' 108, 0 projeto de 
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altera<;ao do Regulamento Municipal de Ocupa<;ao do Espa<;o Publico; - Durante os trinta 

dias em que 0 projeto de altera<;ao do Regulamento Municipal de Ocupa<;ao do Espa<;o 

Publico, nao foram apresentadas quaisquer propostas ou contributos, tendo em vista a 

altera<;iio do seu conteudo. Atento 0 exposto, nos termos do disposto nos artigos 112.' e 

24l.' da Constitui<;iio da Republica Portuguesa, nas alineas k) e qq) do n' 1 do artigo 33' e 

na alinea g) do n.' 1 do artigo 25.' da Lei n.' 75/2013, de 12 de setembro, submete-se a 

reuniao de Camara, no sentido de aprovar e submeter a posterior aprova<;iio da Assembleia 

Municipal, a proposta de altera<;ao do Regulamento Municipal de Ocupa<;ao do Espayo 

Publico, nos seguintes term os: "( ... ) Artigo 2.' Ambito de aplicayao l. 0 presente 

Regulamento disciplina as condi y6es de ocupa<;ao do espayo publico e utilizayao privativa 

de espa<;os publicos ou afetos ao dominio publico municipal em toda a area do Municipio 

de Vizela, designadamente por motivo de obras, ou, instalayao de mobiliario urbano e 

publicidade, sem prejuizo da existencia de criterios diferenciados, designadamente na area 

classificada como Zona Historica da Cidade de Vizela e ruas adjacentes. 2. A area 

class',ficada como Zona Historica da Cidade de Vizela, encontram-se identificada na planta 

que constitui 0 Anexo VI ao presente regulamento. 3. (anterior n'2). 4. (anterior n'3). Artigo 

33.' Aplicabilidade l. (Sem altera<;6es). 2. (Sem altera<;6es). 3. (Sem alteray6es). 4. A 

instalayao dos elementos previstos nas alineas do n.' 1 deste artigo, sera regulamentada 

nos termos da secyao V do presente capitulo, para os estabelecimentos localizados na area 

classificada como Zona Historica da Cidade de Vizela. Secyao V Criterios de ocupa<;ao 

especificos para a Zona Historica da Cidade Artigo 55.' Esplanadas Zona Historica l. Na 

area classificada como Zona Historica da Cidade de Vizela, os criterios de instalayao e 

manuten<;ao de uma esplanada aberta, bem como os elementos do mobiliario das 

esplanadas, tem de cumprir com seguintes condiy6es: a) Ser contigua a fachada do 

respetivo estabelecimento; b) A ocupayao transversal nao pode exceder 4 metros; c) Deixar 

um espayo igual ou superior a 0,90 m em toda a largura do vao de porta, para garantir 0 

aces so livre e direto a entrada do estabelecimento; d) Nao alterar a superficie do passeio 

onde e instalada; e) Garantir a existencia de um corredor livre, com a largura minima de 

1,50 m (contabilizado depois de as cadeiras estarem ocupadas). 2. 0 mobiliario urbano 

utilizado como componente de uma esplanada aberta na zona historica da cidade deve 

cumprir os seguintes requisitos: a) Ser instalado exclusivamente na area comunicada e 

autorizada de ocupayao da esplanada; b) As cadeiras tem obrigatoriamente de ser do tipo 

"Portuguesa", conforme anexo I, com tampo em chapa de cor preta ou branca; c) As mesas 

~. 
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deverao ser em chapa, de linha metalica identica a cadeira, com tampo quadrado, de 

dimensao compreendida entre os 70cm e os 90cm, de cor preta ou branca, conforme 

exemplos do anexo II. d) Os guarda-sois serao instalados exclusivamente durante 0 periodo 

de funcionamento da esplanada, devendo possuir estrutura metalica e tecido tipo lona, com 

geometria quadrada, com 3,00 m x 3,00m de lado e cor branca, sendo suportados por uma 

base que garanta a seguran9a dos utentes, em metal (a90 galvanizado) de cor preta, com 

O,75cm x 0,75cm x 0,10cm, conforme exemplo no anexo III; e) Nos passeios com paragens 

de veiculos de transportes coletivos de passageiros nao e permitida a instala9ao de 

esplanada aberta numa zona de 5,00 m para cada lado da paragem; f) A limpeza do espa90 

ocupado bem como a da faixa contigua ate 3 metros e da total responsabilidade do titular 

do estabelecimento que usufrui da esplanada; g) Nao e permitida a inscri9ao ou afixa9ao de 

mensagens publicitarias de natureza comercial em mobilia rio de esplanadas abertas, com 

exce9ao das abas laterais dos guarda-sois, onde e permitida a inscri9ao do nome do 

estabelecimento comercial, desde que 0 tamanho de letra nao exceda os 0,10m de altura; 3. 

o mobiliario deve apresentar-se permanentemente em bom estado de conserva9ao, limpeza 

e seguran9a. 4. 0 mobilia rio de esplanada nao pod era ficar amontoado ou empilhado no 

espa90 publico, ainda que na area prevista para a mesma, fora do horMio de funcionamento 

do estabelecimento. Na impossibilidade de garantir esta prerrogativa, 0 titular devera 

assegurar a disposi9ao do mobiliario nos moldes habituais, desde que, para a sua guarda e 

seguran9a, utilize um sistema de cabo de a90, revestido a plastico, que permita a 

interliga9ao de todos os elementos. 5. Nao e permitida a coloca9ao de qualquer elemento 

ou mobiliario urbano na area da esplanada aberta, para al8m do referido no presente artigo. 

Artigo 56.° Equipamentos interditos. Na area classificada como Zona Historica da Cidade de 

Vizela, nos term os do anexo VI, 8 interdita a instala9ao de: a) Vitrines, estrados e guarda

ventos. b) Expositores. c) Areas ou maquinas de gelados e similares. d) Brinquedos 

mecanicos e equipamentos similares. e) Bandeirolas. f) Anuncios luminosos, iluminados, 

eletronicos e semelhantes. Artigo 57.° Toldos e sanefas 1. Na area classificada como Zona 

Historica da cidade de Vizela, os toldos e sanefas: a) Devem ser do tipo rebativel, com 

arma9ao em ferro, tecido tipo lona, direitos, de uma so agua e sem abas laterais, conforme 

exemplo do anexo V; b) A cor dos toldes e sanefas tera como regra de ser ou branco, ou 

preto, ou cinzento, ou as riscas brancas e pretas; c) A altura maxima da sanefa 8 de 0,20m; 

d) Nao podem conter publici dade ou referencias comerciais a produtos ou marcas, sen do 

apenas admitida a denomina9ao do estabelecimento, na sanefa do toldo; e) As estruturas 
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de suporte nao podem sobrepor cunhais, emolduramentos de vaos (portas, janelas e 

montras), gradeamentos e outros elementos de valor arquitetonico, devendo ser fixadas 

quando possivel na caixilharia (se for vao fixo), ou pelo interior da ombreira; f) Devem cobrir 

preferencialmente um unico vao, cuja largura maxima seja a correspondente a largura do 

vao respetivo; g) Nao podem exceder um avanyo superior a 2,OOm. 2. 0 toldo e a respetiva 

sanefa nao podem ser utilizados para pendurar ou afixar qualquer tipo de objetos. 3. 0 

titular do estabelecimento e responsavel pelo bom estado de conservayao e Iimpeza do 

toldo e respetiva sanefa. Artigo 58.' Suportes publicitarios 1. Na area c1assificada como 

como Zona Historica da Cidade de Vizela e permitida a colocayao de suportes publicitarios, 

ficando os mesmos sujeitos as seguintes condicionantes: a) Preservar a qualidade urbana e 

ambiental da envolvente construida, devendo a sua colocayao obedecer a regras de 

sobriedade e de relayao de escala com os edificios, de tal modo que nao se tornem 

elementos distorcedores da arquitetura e com a paisagem urbana; b) Salvaguardar os 

elementos notaveis da construyao, nomeadamente, cunhais, emolduramentos de vaos 

(portas, janelas ou montras), gradeamentos e outros elementos de valor arquitetonico. 

Sempre que possivel, em fachadas de granito, a sua afixac;ao sera realizada nas juntas; c) E 
interdita a fixayao de publici dade no plano revestido a azulejo decorativo; d) A sua 

colocayao nao pod era ultrapassar em regra 0 nivel do res do chao, podendo em situac;oes 

excecionais, devidamente justificadas, ultrapassar esse limite, dependendo das 

caracteristicas arquitetonicas e funcionais do edificio, desde que obedec;am a regras de 

estrita sobriedade e de escala com as edificac;oes, de tal modo que nao se tornem 

elementos distorcedores, nem obstrutivos da arquitetura e da paisagem urbana e sejam 

devidamente autorizadas pelo Municipio; e) A colocac;ao devera ocorrer entre vaos, entre 0 

soco e a verga do estabelecimento, ou pelo interior dos vaos; f) Deverao preferencialmente 

ser compostos pelos seguintes materiais construtivos: i. Ferro. Ii. Ac;o escovado. iii. Vidro. Iv. 

Madeira. v. Impressao em vinilico. vi. Quando inserido no vidro das caixilharias, latao e 

cobre oxidados e acrilico. vii. A introduc;ao de outros materiais sera objeto de analise pelos 

serviyos municipais e carece de autorizac;ao do Municipio; g) A mensagem publicitaria 

devera circunscrever-se a designayao do estabelecimento, nao inscrevendo publici dade a 

outros produtos. 2. A instalac;ao e aplicac;ao de chapas, placas e tabuletas deve obedecer as 

seguintes condic;oes: a) Devem apresentar dimensao e alinhamentos adequados a estMica 

do edificio e ser de materias indicados na alinea f) do numero anterior; b) A instalac;ao das 

chapas deve fazer-se a uma distancia do solo igual ou superior ao nivel do piso do l' andar 
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dos edificios; c) A instala<;ao de placas so pode ocorrer ao nivel do res-do-chao do edificio e 

nao pode sobrepor a gradeamento ou zonas vazadas em varandas ou ocultar elementos 

decorativos ou outros com interesse na composi<;ao arquitetonica das fachadas; d) A 

instala<;ao de uma tabuleta deve respeitar as seguintes condi<;6es; i. a limite inferior da 

tabuleta deve ficar a uma distancia do solo igual OU superior a 2,50m; Ii. Nao exceder 0 

balan<;o de 0,50m em rela<;ao ao plano marginal dos edificios, exceto no caso de ruas sem 

passeios em que 0 balan<;o nao pode exceder 0,20m. 3. Cada estabelecimento apenas 

pod era utilizar um elemento publicitario, chapa ou placa, sendo admissivel, no caso de 

predio com mais do que uma fra<;ao comercial, a integra gao do mesmo num unico suporte. 

Artigo 59.' Regime excecional em situa<;oes excecionais, devidamente fundamentados, 

pod era a Camara Municipal, apos analise tecnica, autorizar a ocupagao do espa<;o publico 

da Zona Historica da Cidade de Vizela, em mol des diferentes daqueles que se encontram 

definidos na presente sec<;ao. CAPiTULO IV Contraordenagoes Artigo 50." 

Contraordenagoes (anterior Artigo 55.') CAPiTULO V Disposi<;oes finais e transitorias Artigo 

61." legislagao subsidiaria e interpretagao (anterior Artigo 56.') Anterior Artigo 

5r (Revogado) Artigo 6r Norma revogatoria (anterior Artigo 58.') Artigo 63." Entrada 

em vigor (anterior Artigo 59.')". Deliberado aprovar por unanimidade e remeter a 
Assembleia Municipal. PONTO N.'2.8 DA ORDEM DE TRABAlHOS: PROPOSTA DE 

EMlssAo DE LlCEN<;A ESPECIAL DE RUIDO - COMiSsAo ORGANIZADORA DO II 

ENCONTRO DE ANTIGOS AlUNOS DA ESCOlA SECUNDARIA DE CALDAS DE VIZELA: 

Considerando que: - Atraves do requerimento, datado de 20 de outubro de 2021, veio 

Ricardo Filipe Vieira Pereira, contribuinte fiscal n.' 217 032 940, na qualidade de 

representante da "Comissao Organizadora do II Encontro de Antigos Alunos da Escola 

Secundaria de Caldas de Vizela", com morada na Escola Secundaria de Caldas de Vizela, 

sita na Rua Joaquim Costa Chicoria, na Uniao das Freguesias de Caldas de Vizela (S. 

Miguel e S. Joao), concelho de Vizela, solicitar a emissao de licen<;a especial ruido, para a 

realizagao de um "jantar e concerto de banda e atuagao de Djs", naquele estabelecimento 

de ensino, que decorrera na noite do dia 13 de novembro de 2021 e madrugada do dia 14 de 

novembro de 2021; - a honjrio pretendido e das 21:00 horas do dia 13 de novembro de 

2021 ate as 04:00 horas da madrugada do dia 14 de novembro de 2021; - Consultada a 

Freguesia da Uniao das Freguesias de Caldas de Vizela (S. Miguel e S. Joao), a mesma 

pronunciou-se favoravelmente, conforme documento em anexo. Atento 0 exposto, nos 

termos da aplicagao conjugada do disposto nos n.' s 1 e 2 do artigo 15.' do Regulamento 
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Geral do Ruido, aprovado pelo Decreto-Lei n' 9/2007, de 17 de janeiro, submete-se a 

reuniao de Camara, no sentido de aprovar, a proposta de autorizayao da emissao da 

correspondente Licenya Especial de Ruido, nos termos solicitados, para a realizayao do "II 

Encontro de Antigos Alunos da Escola Secundaria de Caldas de Vizela", que decorrera na 

noite do dia 13 de novembro de 2021 e madrugada do dia 14 de novembro de 2021. 

Deliberado aprovar par unanimidade. PONTO N.'2.9 DA ORDEM DE TRABALHOS: 

PRO POSTA DE ISENGAo DE PAGAMENTO DE TAXAS - COMiSsAo ORGANIZADORA 

DO II ENCONTRO DE ANTIGOS ALUNO DA ESCOLA SECUNDARIA DE CALDAS DE 

VIZELA: Considerando que: - Atraves do requerimento, datado de 20 de outubro de 2021, 

veio Ricardo Filipe Vieira Pereira, contribuinte fiscal n.' 217 032 940, na qualidade de 

representante da "Comissao Organizadora do II Encontro de Antigos Alunos da Escola 

Secundaria de Caldas de Vizela", com morada na Escola Secundaria de Caldas de Vizela, 

sita na Rua Joaquim Costa Chicoria, na Uniao das Freguesias de Caldas de Vizela (S. 

Miguel e S. Joao), concelho de Vizela, solicitar a isenyao do pagamento da taxa devida pela 

emissao da licenya especial ruido para a realizayao de um "jantar e concerto de bandas e 

atuayao de Djs", naquele estabelecimento de en sino, que decorrera na noite do dia 13 de 

novembro de 2021 e madrugada do dia 14 de novembro de 2021; - 0 pedido e 

fundamentado, tendo em considerayao 0 cariz social do evento, sem fim lucrativos, cuja 

isenyao de taxas se enquadra na disposiyao constante do n.' 3 do artigo 27.' do 

Regulamento e Tabela de Taxas e Licenyas Municipais, que estatui que "Pode, ainda haver 

lugar a isenyao, total ou parcial, de taxas relativamente a atividade de manifesto e relevante 

interesse municipal, mediante delibera,ao da Camara Municipal"; - A atividade em apreyo 

considera-se tratar-se de uma atividade de cariz social e sem fins lucrativos, que se 

entende ser de incentivar, de modo a que as gerayoes de antigos alunos se voltem a 

encontrar e a socializar, pelo que, se considera ser uma atividade de manifesto interesse 

Municipal. Atento 0 exposto, nos termos do disposto no n' 3 do artigo 27', do Regulamento 

e Tabela de Taxas Municipais, submete-se a reuniao de Camara, no sentido de aprovar, a 

proposta de autorizayao da isenyao do pagamento da taxa devida pela emissao da licenya 

especial de ruido para a realizayao do "II Encontro de Antigos Alunos da Escola Secundaria 

de Caldas de Vizela", que decorrera na noite do dia 13 de novembro de 2021 e madrugada 

do dia 14 de novembro de 2021. Deliberado aprovar par unanimidade. PONTO N.o2.10 DA 

ORDEM DE TRABALHOS: PROPOSTA DE RATIFICAGAo DA DECISAo DE ABERTURA 

DE PROCEDIMENTO, REALIZAGAo DE DESPESA E APROVAGAo DAS PEGAS DE 
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PROCEDIMENTO PARA A CONTRATAQAo DE SERVIQOS DE FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELETRICA PARA 0 ANO DE 2022: Concurso Publico n.' 10/COPV/2021 Objeto: 

Servi<;o de fornecimento de energia eletrica para 0 ano de 2022 C6digo do Objeto: CPV -

65310000 (Distribui<;ao de eletricidade) Considerando que: - 0 Decreta-Lei n.' 75/2012, de 

26 de mar<;o, procedeu a extin<;ao de todas as tarifas de BTN com potencias contratadas 

inferiores, superiores au iguais a 10.35KVA; - Face a extin<;iio de tarifas reguladas de venda 

de eletricidade a clientes finais, em conformidade com 0 Decreta-Lei n.' 75/2012, de 26 de 

mar<;o, e a exemplo do que sucedeu nos anos anteriores, sera necessario proceder-se a 
execu<;ao dos procedimentos atinentes a contrata<;ao, no mercado liberalizado, do servi<;o 

de fornecimento de energia eletrica para a rede publica de ilumina<;ao, para os diversos 

edificios municipais, bem como, para outros contratos eventuais, para a ano 2022; - Nos 

termos do disposto na alinea a) do n.' 2 do artigo 73.' da Lei n.' 75-B/2020, de 31 de 

dezembro, a contrata<;ao dos servi<;os de fornecimento de energia eletrica nao esta sujeita 

ao cumprimento das disposi<;6es constantes do n.' 1 do mesmo artigo, uma vez que se trata 

de um servi<;o publico essencial, previsto nos termos da Lei n.' 23/96, de 26 de julho; - A 

estimativa do valor do contrato a celebrar para a aquisi<;ao dos servi<;os de fornecimento de 

energia eletrica para 2022 e de € 1.232.138,70 (um milhao, duzentos e trinta e dois mil, 

cento e trinta e oito euros e setenta centimos), valores aos quais acresce 0 IVA devido a 
taxa legal em vigor; - Atenta a impossibilidade de se submeter em tempo uti I 0 assunto a 

reuniao de Camara para delibera<;ao, foi autorizado, par despacho do Senhor Presidente da 

Camara, datado de 26 de outubro de 2021, no usa da competencia prevista no n.' 3 do 

artigo 35." da Lei n." 75/2013, de 12 de setembro, a abertura do procedimento de 

contrata<;ao publica nos seguintes moldes: 1 - Escolha do tipo de procedimento Para os 

efeitos previstos no artigo 38." do C6digo dos Contratos Publicos, aprovado pel a Decreto

Lei n." 18/2008, de 29 de janeiro, foi determinado, face a estimativa do valor do contrato, a 

aplica<;ao do procedimento par concurso publico, com publica<;ao de anuncio no Jornal 

Oficial da Uniao Europeia, nos termos previstos na alinea c) do n." 1 do artigo 16." e na 

alinea a) do artigo 20." do C6digo dos Contratos publicos. 2 - Pre<;o base Nos termos do n." 

1 do artigo 47." do C6digo dos Contratos Publicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.' 18/2008, 

de 29 de janeiro, foi fixado a pre<;o base do concurso a realizar no montante de € 

1.232.138,70 (um milhao, duzentos e trinta e dois mil, cento e trinta e oito euros e setenta 

centimos), valor ao qual acresce IVA devido a taxa legal em vigor, correspondendo 0 mesmo 

ao somat6rio dos pre<;os bases dos lotes que a constituem, nos seguintes term as: - Late 1 
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- Iluminac;iio Publica - € 701.298,52 (setecentos e um mil, duzentos e noventa e oito euros e 

cinquenta e dois centimos); - Lote 2 - Edificios e Contratos Eventuais - € 530.840,18 

(quinhentos e trinta mil, oitocentos e quarenta euros e dezoito centimos). 0 prec;o base foi 

fixado com base em prec;os atualizados de mercado obtidos atraves de consulta preliminar 

prevista no artigo 35.'-A do mesmo diploma legal. 3 - Designac;ao do Juri que conduzira 0 

procedimento De acordo com 0 que dispoe 0 n.o 1 do artigo 67.' do C6digo dos Contratos 

Publicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.' 18/2008, de 29 de janeiro, e ap6s elaborac;ao da 

declaraC;iio modelo XIII prevista no n.' 5 do artigo 67.' do mesmo diploma legal, foi 

designado do juri que conduzira 0 procedimento. Para 0 efeito 0 juri tera a seguinte 

constituiC;iio: - Presidente: Dr. Jorge Domingos Machado Tinoco Vieira de Castro; - Vogal: 

Eng.' Marcela Filipa Ribeiro Ferreira; - Vogal: Eng.' Luisa Filipa Ribeiro de Castro; - Vogal 

Suplente: Dr. Bruno Domingos Costa Alves Coelho; - Vogal Suplente: Susana Conceic;iio 

Cernadela Magalhiies Salgado. Nas suas faltas e impedimentos, 0 Presidente do Juri sera 

substituido pelo seguinte vogal: Eng.' Marcela Filipa Ribeiro Ferreira. 4 - Criterio de 

adjudicac;iio. Nos termos da alinea b) do n.' 1 do artigo 74.' do C6digo dos Contratos 

Publicos, aprovado pelo DecretoLei n.' 18/2008, de 29 de janeiro, a adjudicac;iio sera 

efetuada por lotes (Iote a lote), segundo 0 criterio da proposta economicamente mais 

vantajosa, determinado pela modalidade de avaliac;ao monofator correspondente ao prec;o, 

como unico aspeto da execuc;ao do contrato a celebrar. 5 - Fase de leiliio De acordo com a 

possibilidade prevista no n.' 1 do artigo 140.' C6digo dos Contratos Publicos, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.' 18/2008, de 29 de janeiro, nao se procedera a execuc;iio, no iimbito do 

processo de adjudicac;ao, ao leilao eletr6nico. 6 - Fase de negociac;iio Atento 0 disposto na 

alinea b) do n.' 1 do artigo 149.' do C6digo dos Contratos Publicos, aprovado pelo Decreto

Lei n.' 18/2008, de 29 de janeiro, e em consequencia do criterio de adjudicac;iio proposto, 

bem como, pelo facto de 0 prec;o a pagar pel os servic;os a adquirir se encontrar previamente 

limitado, nao se encontrou vantagem em realizar a negociac;iio das propostas, dispensando

se, por conseguinte, a fase de negociac;iio de propostas. 7 - Cauc;iio De acordo com 0 

estipulado no n.' 1 do artigo 88.' do Decreto-Lei n.' 18/2008, de 29 de janeiro, sera exigida 

a prestac;iio de cauc;iio de 5% do prec;o contratual, de modo a garantir a sua celebrac;iio, 

bem como 0 exato e pontual cumprimento de todas as obrigac;oes legais e contratuais. 8 -

Gestor do Contrato Nos term os da alinea j) do n.' 1 e do n.' 7 do artigo 96.', bem como, do 

artigo 290.'-A, do C6digo dos Contratos Publicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.' 18/2008, 

de 29 de janeiro, foram design ados como gestores do contrato a Senhora Eng.' Marcela 
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Filipa Ribeiro Ferreira, para os servi,os a serem adjudicados pelo lote 1, e a Senhora 

Susana Concei,ao Cernadela Magalhaes Salgado, a Senhora Dr.' Ana Paula da Silva 

Goncalves Machado, 0 Senhor Dr. Bruno Domingos Costa Alves Coelho, a Senhora Eng.' 

Luisa Filipa Ribeiro de Castro, a Senhora Dr.' Camila Cristina Peixoto Castro, 0 Senhor Dr. 

Ricardo Manuel Gomes da Costa, a Senhora Mafalda Sofia Pereira Machado e Sousa, a 

Senhora Dr.' Marcia Andrea Lopes Monteiro de Castro e a Senhora Dr.' Sara Maria Freitas 

Silva, para os servi,os a serem adjudicados pelo lote 2. Atento 0 exposto, nos term os da 

aplica,ao conjugada do disposto no n.' 3 do artigo 35.', na alinea f) do n.' 1 do artigo 33.' 

da Lei n.' 75/2013, de 12 de setembro, e na alinea b) do n.' 1 do artigo lS.' do Decreto-Lei 

n.' 197/99, de OS de junho, submete-se a reuniao de Camara, no sentido de aprovar, a 

pro posta de ratifica,ao dos despachos do Senhor Presidente da Camara, datados de 26 e 

27 de outubro de 202l, que, respetivamente, autorizaram a abertura de procedimento e 

realiza,ao de despesa para a aquisi,ao de servi,os de fornecimento de energia eletrica 

para 0 ano 2022 e a aprova,ao das pe,as do procedimento. Deliberado ratificar por 

unanimidade. PONTO N.'2.11 DA ORDEM DE TRABALHOS: PROPOSTA DE 

ATRIBUl<;Ao DE APOIO FINANCEIRO - ASSOCIA<;Ao COMERCIAL E INDUSTRIAL DE 

VIZELA - ILUMINA<;Ao E DECORA<;Ao DE NATAL 2021: Considerando que: - Nos 

termos da alinea e) do n.' 2 do artigo 23.' da Lei n.' 75/2013, de 12 de setembro, os 

Municipios dispoem de atribui,oes no dominio do patrimonio, cultura e cieneia; - A 

promo,ao e 0 apoio a cultura sao competencias e atribui,oes das autarquias locais l1a 

prossecu,ao de interesses proprios, comuns e especificos das popula,oes respetivas; -

Para a prossecu,80 dos seus objetivos, necessitam de juntar esfor,os com varias entidades 

publicas e privadas, no sentido de atingir, plena mente e de forma conjugada, tais objetivos; 

.. 0 municipio de Vizela tem procurado implementar atividades de promo,80 do 

desenvolvimento, envolvendo 0 movimento associativo existente, atraves de rela,oes de 

pareeria, formalizadas por Protocol os; - Importa estruturar as condi,oes daquela 

participa,ao, sendo il1equivoca a vantagem de garantir uma mais eficaz, logica e 

transparente mobiliza,ao e utiliza,ao dos recursos publicos, com vista a sua otimiza,ao; -

Foi definido, como um dos objetivos do Municipio de Vizela, 0 apoio a entidades de 

relevante interesse para 0 concelho de Vizela, de forma a proporcionar-Ihes meios 

adieionais para suportar os encargos deeorrentes do desenvolvimento das suas atividades; 

- No ambito do Regulamento Municipal de Atribui,ao de apoios ao associativismo, foram 

definidos, pelo municipio de Vizela, os criterios em que se baseava tal atribui,ao, 

CAr.,,1I\RA MLJN ICII'AL DE VIZELA I Plil(<l til> ivlllllicipilJ, 522 I 481(; 013 \}iLt'la ITEL./fAX 253 489 63()j 491 E -nl(1il: gelill:I(CIlI ,vi",.'la,pl I ',"/\\'I"!.ell)' viz.,I(l.lli I!lS I 26 L 1 I P(lg. 15/ 23 



izela 
cAMARA MUNICIPAL 

M""O"," ?OM"" ~ 

1/8175/21 

Livro 1 

Folhas 29 - v 

ATA N,'3 

Reuniao ordinaria da Camara Municipal de Vizela de 9 de novembro de 2021 

transmitidos a todas as coletividades do Concelho, de forma a cumprir com as principios de 

Transparencia, Igualdade e Justi~a que devem presidir il distribuiyao equitativa dos 

recursos publicos; - Assumiu-se, como premissa fundamental desta metodologia, a 

considerayao dos potenda'is apoios da Autarquia, tendo, par base, as atividades, 

efetivamente realizadas, par cada entidade, demon strada na documentayao que 

acompanha a processo de candidatura, de que sao exemplo a relat6rio anual de atividades 

e contas e outros relat6rios e documentos de execuyao das atividades; - A aplicayao destas 

medidas foi extrema mente importante, pais a seu efeito, junto das diversas entidades, e 

not6rio, dado que passaram a ser mais rigorosos nas candidaturas e, para alem disso, 

passaram a disponibilizar, para analise dos serviyos municipais, as seus relat6rios de 

contas e atividades, bem como diversos documentos que se constituiram como 

fundamentais para uma eficiente apreciayao e avaliayao do trabalho realizado ao longo do 

ana; - A atribuiyao do apoio de ambito financeiro, consignada na minuta de Protocolo agora 

apresentada, respeitou a Regulamento Municipal de Atribuiyao de Apoios ao 

Associativismo; - Os subsidios podem ser concretizados atraves do apoio as entidades, 

vista il continuidade au incremento de projetos au a!ividades de reconhecido interesse para 

a Municipio de carater regular au meramente pontual; - Efetivamente, nos termos do 

Regulamento Municipal de AtribuiyBo de Apoios ao Associativismo, foram seguidas todas as 

formalidades nele previstas e das quais se destacam, em particular: • A entidade objeto da 

proposta de atribuiyBo de apoios encontra-se inscrita na Base de Dados de atribuiyao de 

apoios; • A aprecia~Bo dos pedidos de apoio obedeceu aos criterios de atribuiyBO definidos 

nos artigos 12,'-A, 14, ' e 15,' do Regulamento Municipal de Atribui~BO de Apoios ao 

Associa!ivismo; • Elaborou-se a parecer fundamentado dos servi~os que foi submetido il 

competente decisao superior, nos term as do artigo 2l.' do Regulamento Municipal de 

AtribuiyBO de Apoios ao Associativismo; - Deste modo, foram verificados, pelos servi~os, 

todos as requisitos legais respeitantes a entidade que se candidatou e a qual se vai atribuir 

a apoio, nos termos do Regulamento Municipal de atribuiyBo de Apoios ao Associativismo e 

demais legisla~Bo em vigor aplicavel; - Nos termos do artigo 23,' do Regulamento Municipal 

de Atribui~BO de Apoios ao Associativismo, a municipio de Vizela, ao prosseguir uma linha 

de apoio ao movimento associativo, tem entendido que a estabelecimento formalizado, 

contratualmente, dos direitos e deveres de cada uma das partes, responsabiliza e torna 

claro e expresso as obrigay6es de cada um dos outorgantes; - Nos termos da alinea 0) do 

n,' 1 do artigo 33,' da Lei n' 75/2013, de 12 de setembro, compete il Camara Municipal 
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"deliberar sobre as formas de apoio a entidades e organismos legal mente existentes, 

nomeadamente com vista a execu~ao de obras ou a realiza~ao de eventos de interesse para 

o municipio, bem como a informa~ao e defesa dos direitos dos cidadaos"; - De acordo com 

o disposto na alinea u) do n.' 1 do artigo 33.' da referida legisla~ao, compete a Camara 

Municipal "apoiar atividades de natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa 

ou outra de interesse para 0 municipio"; - A Associa~ao Comercial e Industrial de Vizela 

iniciou a sua atividade em 24 de janeiro de 1986, tendo vindo a dinamizar e a levar a cabo 

diversas iniclativas economicas - sociais em prol do comercio e industria locais e 

participado em varias atividades culturals e recreativas; - No ano de 2021, ira esta 

Associa~ao organizar a semelhan~a dos anos transatos, a "Ilumina~ao de Natal" em Vizela 

que em muito abrilhanta a epoca natalicia e que conta com a participa~ao do comercio local 

vizelense; - Esta associa~ao tem colaborado em diversas atividades levadas a cabo pel a 

Camara Municipal de Vizela, sendo 0 seu trabalho essencial para a preserva~ao da memoria 

vizelense e de manifesta~6es de cultura popular que fazem parte do patrimonio historico do 

concelho de Vizela. Atento 0 exposto, nos termos das alineas 0) e u) do n.' 1 do artigo 33.', 

conjugadas com a alinea e) do n.' 2 do artigo 23.' da Lei n.' 75/2013, de 12 de setembro, 

submete-se a reuniao de Camara, no sentido de aprovar, a proposta de: - Atribui~ao de 

apoio financeiro a Associa~ao Comercial e Industrial de Vizela para a organiza~ao da 

"Ilumina~ao e Decora~ao de Natal 2021", atraves da concessao da transferencia de € 

30.750,00; - Aprova~ao da minuta de Protocolo relativo ao apoio financeiro a atribuir a 
entidade identificada. Neste ponto, 0 Vereador Jorge Pedrosa questionou 0 Sf. Presidente 

do porque da diferen~a do valor em rela~ao ao ano anterior. 0 Sf. Presidente respondeu que 

se verifica um refor~o da ilumina~ao de Natal este ano, pois no ano anterior, fruto das obras 

da Pra~a e no Jardim nao existiu qualquer ilumina~ao no ano anterior, procedeu-se tambem 

a um aumento de rotundas com ilumina~ao (de tres para cinco), mas tambem ao refor~o 

nas restantes arterlas do centro da cidade. 0 Edil destacou que este ano se pretende que 

exista grande regresso ao Natal, de po is da interrup~ao do ano passado, afirmando que 

quem percorrer as ruas, ira perceber a diferen~a. 0 Edil destacou ainda que, 

comparativamente com outros concelhos, Vizela e das Camaras que menos gasta com 

ilumina~ao de natal. 0 Vereador Jorge Pedrosa disse que iria aguardar pela colocaC;ao da 

iluminac;ao, para verificar se real mente existe justifica~ao para este aumento. Deliberado 

aprovar por unanlmidade. PONTO N.'2.12 DA ORDEM DE TRABALHOS: PROPOSTA DE 

APOIO FINANCEIRO PARA A PROMOyAO DA ATIVIDADE F[SICA E DESPORTIVA-
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ASSOCIA<;:Ao DE ATLETISMO DE BRAGA: Considerando que: - Nos termos da alinea f) 

do n,o 2 do artigo 23,° da Lei n." 75/2013, de 12 de setembro, os municipios disp6em de 

atribui,6es no dominio dos tempos livres e desporto; - A promo,ao e 0 apoio ao desporto e 

tempos livres sao competencias e atribui,6es das autarquias locais na prossecu,ao de 

interesses proprios, comuns e especificos das popula,6es respetivas; - Para a prossecu,ao 

dos seus objetivos, necessitam de juntar esfor,os com varias entidades publicas e privadas, 

no sentido de atingir, plena mente e de forma conjugada, tais objetivos; - 0 Municipio de 

Vizela tem procurado implementar atividades de promo,ao do desenvolvimento, envolvendo 

o movimento associativo existente, atraves de rela,6es de parceria, formalizadas por 

Protocol os; - Importa estruturar as condi,6es daquela participa,ao, sendo inequivoca a 

vantagem de garantir uma mais eficaz, logica e trans parente mobiliza,ao e utiliza,ao dos 

recursos publicos, com vista a sua otimiza,ao; - Foi definido, como um dos objetivos do 

Municipio de Vizela, 0 apoio a entidades de relevante interesse para 0 concelho de Vizela, 

de forma a proporcionar-Ihes meios adicionais para suportar os encargos decorrentes do 

desenvolvimento das suas atividades; - No ambito do Regulamento Municipal de Atribui,ao 

de Apoios ao Associativismo, foram definidos, pelo Municipio de Vizela, os criterios em que 

se baseava tal atribui,ao, de forma a cumprir com os principios de Transparencia, 

Igualdade e Justi,a que devem presidir a distribui,ao equitativa dos recursos publicos; -

Assumiu-se, como premissa fundamental desta metodologia, a considera,ao dos potenciais 

apoios da Autarquia, tendo, por base, as atividades, efetivamente realizadas, por cada 

entidade, demonstrada na documenta,ao que acompanha 0 processo de candidatura, de 

que sao exemplo 0 relatorio anual de atividades e contas e outros relatorios e documentos 

de execu,ao das atividades; - A aplica,ao destas medidas foi extremamente importante, 

pois 0 seu efeito, junto das diversas entidades, .0 not6rio, dado que passaram a ser mais 

rigorosos nas candidaturas e, para alem disso, passaram a disponibilizar, para analise dos 

servi,os municipais, os seus relatorios de contas e atividades, bem como diversos 

documentos que se constituiram como fundamentais para uma eficiente aprecia,ao e 

avalia,ao do trabalho realizado ao longo do ana; - A atribui,ao do apoio de ambito 

financeiro, consignada na minuta de Protocolo agora apresentada, respeitou 0 Regulamento 

Municipal de Atribui,ao de Apoios ao Associativismo; - Os subsidios podem ser 

concretizados atraves do apoio as entidades, com vista a organiza,ao de atividades 

pontuais de promo,ao de Atividade Fisica e Oesportiva; - Efetivamente, nos term os do 

Regulamento Municipal de Atribui,ao de Apoios ao Associativismo, foram seguidas todas as 
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formalidades nele previstas e das quais se destacam, em particular: 0 A entidade objeto da 

proposta de atribuiyiio de apoios encontra-se inscrita na Base de Dados de atribuiyiio de 

apoios; 0 A apreciayiio do pedido de apoio obedeceu aos criterios de atribuiyao definidos no 

artigo 17.' do Regulamento Municipal de Atribuiyao de Apoios ao Associativismo; 0 

Elaborou-se 0 parecer fundamentado dos serviyos que foi submetido a competente decisao 

superior, nos termos do artigo 21.' do Regulamento Municipal de Atribuiyao de Apoios ao 

Associativismo; - Deste modo, foram verificados, pelos serviyos, todos os requisitos legais 

respeitantes a entidade que se candidatou e a qual se vai atribuir 0 apoio, nos termos do 

Regulamento Municipal de atribuiyao de Apoios ao Associativismo e demais legislayao em 

vigor aplicavel; - Nos termos do artigo 23.' do Regulamento Municipal de Atribuiyao de 

Apoios ao Associativismo, 0 Municipio de Vizela, ao prosseguir uma linha de apoio ao 

movimento associativ~, tem entendido que 0 estabelecimento formalizado, 

contratualmente, dos direitos e deveres de cada uma das partes, responsabiliza e torna 

claro e expresso as obrigayoes de cada um dos outorgantes; - Nos termos da alinea 0) do 

n.' 1 do artigo 33.' da Lei n.' 75/2013, de 12 de setembro, compete a Camara Municipal 

"deliberar sobre as formas de apoio a entidades e organismos legalmente existentes, 

nomeadamente com vista a execuyiio de obras ou a realizayao de eventos de interesse para 

o municipio, bem como a informayiio e defesa dos direitos dos cidadaos"; - Nos termos da 

alinea u) do n.' 1 do artigo 33.' da referida legislayiio, compete a Camara Municipal "apoiar 

atividades de natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de 

interesse para 0 municipio"; - 0 Municipio de Vizela tem implementado um conjunto de 

medidas necessarias a execuyao de politicas que visem 0 desenvolvimento e 0 crescimento 

da pratica desportiva nas diversas freguesias do Concelho de Vizela; - Nesse sentido 

compete a Camara Municipal de Vizela, enquanto orgiio executivo do Municipio, 0 

reconhecimento de que e de todo 0 interesse, por via do apoio financeiro a esta instituiyao 

com 0 objetivo de promoc;iio da Atividade Fisica e Desportiva; - A Associac;iio de Atletismo 

de Braga e a associac;ao que tutela todas as atividades desportivas referentes a modalidade 

de atletismo no Distrito de Braga; - lodes as atividades desenvolvidas na modalidade de 

atletismo tem de ter a aprovac;ao dos documentos tecnicos por parte da AAB, sendo a 

presenc;a dos juizes de prova imprescindiveis para 0 bom funcionamento das competic;oes; 

-- E essencial garantir maior equidade de oportunidades relativamente a jovens de outros 

territorios vizinhos. Atento 0 exposto, nos termos das alineas 0) e u) do n.' 1 do artigo 33.', 

conjugadas com a alinea f) do n.' 2 do artigo 23.' da Lei n.' 75/2013, de 12 de setembro, 
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submete-se a reuniao de Camara, no sentido de aprovar, a pro posta de: - Atribuic;ao de 

apoio financeiro a Associac;ao de Atletismo de Braga para a promoc;a%rganizac;ao de 

Atividades Fisicas e Desportivas, atraves da concessiio de transferencia de € 3.000,00; -

Aprovac;ilo da m'lnuta de Protocolo relativo ao apoio financeiro a atribuir a entidade 

identificada. Neste ponto, 0 Vereador Jorge Pedrosa questionou 0 Sr. Presidente sobre 

quais as obrigac;oes da Associac;ao de Atletismo de Braga. 0 Sr. Presidente respondeu que 

se trata de um apoio desenvolvimento/apoio durante 0 ana civil de 2022, nas seguintes 

ac;oes: AvaliaC;iio e aprovac;iio do regulamento da competic;ao; Ajuizamento da prova (6 

juizes); Inscric;ao, dorsais e resultados; Acompanhamento tecnico; PublicitaC;iio dos eventos 

na pagina da AAB, nas seguintes provas/competic;oes: Campeonato Regional de Corta Mato 

Curto; Milha Urbana Cidade de Vizela; Trail Rota do Bolinhol (cronometragem electronica 

com recursos a chip); Grande Premio da AIREV; Tomeio de Pavilhao. Deliberado aprovar 

par unanimidade. PONTO N.'2.13 DA ORDEM DE TRABALHOS: PROPOSTA DE 

ATRIBUIc;:Ao DE APOIO FINANCEIRO - SOCIEDADE FILARMONICA VIZELENSE (CD 

"VIVA VIZELA") 2021: Considerando que: - Nos term os da alinea e) do n.' 2 do artigo 23.' 

da Lei n.' 75/2013, de 12 de setembro, os Municipios dispoem de atribuic;oes no dominio do 

patrimonio, cultura e ciencia; - A promoc;iio e 0 apoio a cultura sao competencias e 

atribuic;oes das autarquias locais na prossecuc;iio de interesses proprios, comuns e 

especificos das populac;oes respetivas; - Para a prossecuc;ao dos seus objetivos, 

necessitam de juntar esforc;os com varias entidades publicas e privadas, no sentido de 

atingir, plenamente e de forma conjugada, tais objetivos; - 0 municipio de Vizela tem 

procurado implementar atividades de promoc;ao do desenvolvimento, envolvendo 0 

movimento associativo existente, atraves de relac;oes de parceria, formalizadas por 

Protocol os; - Importa estruturar as condic;oes daquela participac;ao, sendo inequivoca a 

vanta gem de garantir uma mais eficaz, logica e transparente mobilizac;ao e utilizac;ao dos 

recursos publicos, com vista a sua otimizac;iio; - Foi definido, como um dos objetivos do 

Municipio de Vizela, 0 apoio a entidades de relevante interesse para 0 concelho de Vizela, 

de forma a proporcionar-Ihes meios adicionais para suportar os encargos decorrentes do 

desenvolvimento das suas atividades; - No ambito do Regulamento Municipal de Atribuic;iio 

de apoios ao associativismo, foram definidos, pelo municipio de Vizela, os criterios em que 

se baseava tal atribuiC;ao, transmitidos a todas as coletividades do Concelho, de forma a 

cumprir com os principios de Transparencia, Igualdade e Justic;a que devem presidir a 
distribuic;iio equita!iva dos recursos publicos; - Assumiu-se, como premissa fundamental 
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desta metodologia, a considera<;ao dos potenciais apoios da Autarquia, tendo, por base, as 

atividades, efetivamente realizadas, por cada entidade, demon strada na documenta<;ao que 

acompanha 0 processo de candidatura, de que sao exemplo 0 relatorio anual de atividades 

e contas e outros relatorios e documentos de execu<;iio das atividades;- A aplica<;ao destas 

medidas foi extrema mente importante, pois 0 seu efeito, junto das diversas entidades, e 

notorio, dado que passaram a ser mais rigorosos nas candidaturas e, para alem disso, 

passaram a disponibilizar, para analise dos servi<;os municipais, os seus relat6rios de 

contas e atividades, bem como diversos documentos que se constituiram como 

fundamentais para uma eficiente aprecia<;ao e avalia<;ao do trabalho realizado ao longo do 

ana; - A atribui<;ao do apoio de ambito financeiro, consignada na minuta de Protocolo agora 

apresentada, respeitou 0 Regulamento Municipal de Atribui<;ao de Apoios ao 

Associativismo; - Os subsidios podem ser concretizados atraves do apoio as entidades, com 

vista ao desenvolvimento da respetiva atividade regular ou atividades pontuais; -

Efetivamente, nos termos do Regulamento Municipal de Atribui<;ao de Apoios ao 

Associativismo, foram seguidas todas as formalidades nele previstas e das quais se 

destacam, em particular: • A entidade objeto da pro posta de atribui<;ao de apoios encontra

se inscrita na Base de Dados de atribui<;ao de apoios; • A aprecia<;iio do pedido de apoio 

obedeceu aos criterios de atribui<;ao definidos nos artigos 14.", 15." e 20.", do Regulamento 

Municipal de Atribui<;ao de Apoios ao Associativismo; • Elaborou-se 0 parecer 

fundamentado dos servi<;os que foi submetido a competente decisao superior, nos termos 

do artigo 2l.° do Regulamento Municipal de Atribui<;ao de Apoios ao Associativismo; -

Oeste modo, foram verificados, pelos servi<;os, todos os requisitos legais respeitantes a 

entidade que se candidatou e a qual se vai atribuir 0 apoio, nos termos do Regulamento 

Municipal de atribui<;iio de Apoios ao Associativismo e demais legisla<;iio em vigor aplicavel; 

- Nos termos do artigo 23." do Regulamento Municipal de Atribui<;ao de Apoios ao 

Associativismo, 0 municipio de Vizela, ao prosseguir uma linha de apoio ao movimento 

associativo, tem entendido que 0 estabelecimento formalizado, contratualmente, dos 

direitos e deveres de cada uma das partes, responsabiliza e torna claro e expresso as 

obriga<;6es de cada um dos outorgantes; - Nos termos da alinea 0) do n." 1 do artigo 33." da 

Lei n° 75/2013, de 12 de setembro, compete a Camara Municipal "deliberar sobre as form as 

de apoio a entidades e organismos legal mente existentes, nomeadamente com vista a 

execu<;iio de obras ou a realiza<;ao de eventos de interesse para 0 municipio, bem como a 

informa<;iio e defesa dos direitos dos cidadaos"; - De acordo com 0 disposto na alinea u) do 
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n.' 1 do arUgo 33.' da referida legislayao, compete a Camara Municipal "apoiar atividades 

de natureza social, cultural, educativa, desportiva, recreativa ou outra de interesse para 0 

municipio"; - A Sociedade Filarm6nica Vizelense 8 uma associayao de forte indole cultural, 

que reune urn vasto conjunto de valencias onde a musica 8 0 principal destaque; - Para 

al8m da Academia de M usica, integram esta coletividade a Banda de Musica, Orquestra 

Juvenil, Orquestra de Sopros, Orquestra, Orquestra de Cordas e 0 Grupo Coral, que vai 

formando exemplarmente os jovens do concelho; - Esta associayao participa em diversas 

atividades, representando 0 Municipio de Vizela e muito contribui para 0 enriquecimento 

cultural do concelho Vizela, pelo que 0 trabalho desenvolvido pela Sociedade Filarm6nica 

Vizelense na elevayao do nivel cultural dos vizelenses 8 inquestionavel. Atento 0 exposto, 

nos termos das alineas 0) e u) do n.' 1 do artigo 33.', conjugadas com a alinea e) do n.' 2 

do artigo 23.' da Lei n.' 75/2013, de 12 de setembro, submete-se a reuniao de Camara, no 

sentido de aprovar, a pro posta de: - Atribuiyao de apoio financeiro a Sociedade Filarm6nica 

Vizelense para apoio ao CD "Viva Vizela", atrav8s da concessao da transferencia de € 

1.000,00; - Aprovayao da minuta de Protocolo relativo ao apoio financeiro a atribuir a 
entidade identificada. Deliberado aprovar por unanimidade. PONTO N.o2.14 DA ORDEM 

DE TRABALHOS: PROPOSTA DE ORDENAMENTO E SINALlZAc;:Ao DE TRANS ITO EM 

DIVERSAS VIAS DO CONCELHO DE VIZELA: Considerando que: - Compete a Camara 

Municipal 0 ordenamento de transito e a sinalizayao das vias publicas sob a sua jurisdiyao, 

conforme disposiyoes constantes no n.' 1 do artigo 6.' en.' 1 do artigo 7.', ambos do 

Decreto Lei n.' 44/2005, de 23 de fevereiro; - De modo a criar melhores condiyoes de 

circulayao automovel e disciplinar 0 estacionamento, torna-se necessario ordenar 

convenientemente 0 transito nas seguintes vias do concelho de Vizela, mediante a 

colocayao de sinalizayao vertical: 0 Rua de Requeixos, na freguesia de Santa Eulalia; 0 

Calyada do Engeio, na Uniao de Freguesias de Caldas de Vizela (Sao Miguel e Sao Joao); 0 

Rua Pena de Galo, na Uniao de Freguesias de Caldas de Vizela (Sao Miguel e Sao Joao); 0 

Rua de Tagilde, na Un',ao de Freguesias de Tagilde e Vizela (SilO Paio). Atento 0 exposto, 

nos termos das disposiyoes constantes no Codigo da Estrada, aprovado pelo Decreto Lei n.' 

114/94, de 03 de maio, e no Regulamento de Sinalizayao e Transito, aprovado pelo Decreto 

Regulamentar n.' 22-A/98, de 01 de outubro, submete-se a reuniao de Camara, no sentido 

de aprovar, a proposta de ordenamento de transito nos locais em apreyo, bem como a 

colocayao dos respetivos sinais: - Colocayao de Sinalizayao Vertical: 0 Rua de Requeixos -

Freguesia de Santa Eulalia: • Colocayao de quatro sinais H7 "Passagem para Peoes"; • 
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Coloca<;:ao de dois sinais A16a "Passagem de Peaes". 0 Cal<;:ada do Engeio - Uniao de 

Freguesias de Caldas de Vizela (Sao Miguel e S. Joao): • Coloca<;:ao de um sinal H4 "Via 

Publica sem saida". 0 Rua Pena de Galo - Uniao de Freguesias de Caldas de Vizela (Sao 

Miguel e S. Joao): • Coloca<;:ao de sinal C3b "Transito Proibido a Automoveis Pesados", a 

colocar no entroncamento da Rua do Aidrinho com a Rua Pena de Galo; • Coloca<;:ao de 

sinal C3b "Transito Proibido a Automoveis Pesados", a colocar no entroncamento da Rua 

das Veigas com a Rua Pena de Galo. 0 Rua de Tagilde - Uniao de Freguesias de Tagilde e 

Vizela (Sao Paio): • Coloca<;:ao de seis sinais H7 "Passagem para Peaes"; • Coloca<;:iio de 

dois sinais A16a "Passagem de Peaes"; • Coloca<;:iio de sinal B2 "Paragem obrigatoria em 

cruzamentos ou entroncamentos", a colocar no entrancamento da Rua de Tagilde com a 

Rua de Vila Corneira; • Coloca<;:iio de sinal B2 "Paragem obrigatoria em cruzamentos ou 

entrancamentos", a colocar no entrancamento da Rua de Tagilde com a Rua Central. 

Deliberado aprovar por unanimidade. 3. INTERVEN<;OES ABERTAS AO PUBLICO: No 

periodo de interven<;:aes reservadas ao publico, e apos 0 encerramento da ordem do dia, 

verificou-se nao ter sido pedida a palavra para 0 efeito. APROVA<;Ao EM MINUTA: Foi 

deliberado aprovar em minuta 0 texto das deliberac;aes constantes da presente ordem de 

trabalhos, nos termos do n.03 do artigo 57.° da Lei n.075/2013, de 12 de setembro, a fim de 

produzir efeitos imediatos. ENCERRAMENTO: As dez horas e cinquenta minutos do dia 

nove de novembro de dois mil e vinte e um, e como nao houvesse mais nada a tratar, foi 

pelo Excelentissimo Senhor Presidente encerrada a reuniao, da qual, para constar, se lavrou 

a presente ata que vai ser devidamente assinada pelo Excelentissimo Senhor Presidente e 

por mim, Ana Patricia Faria da Silva, Tecnica Superior do Gabinete de Comunicac;ao:--------
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