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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 oito 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 presenya dos vereadores da Camara 

Municipal, Maria Agostinha Ribeiro de Freitas, Arnalda Jose Abreu Guimariies 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 Comunicayiio. Verificada a presenya dos vereadores, 0 

senhor Presidente declarou aberta a reuniiio. 1. PERfoDO 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 membras presentes na reuniiio, 

de acordo com delibera<;iio da reuniiio de dezanove de outubro de dois mil e dezassete, a 

ata foi aprovada por unanimidade. 1.2. RECOMENDAQAo PELA SEGURANCA DA 

NOSSA TERRA: A Coliga<;iio "Vizela e para Todos", PSD/CDS-PP, tem como principio 

defender sempre de forma intransigente os interesses de todos, procurando sempre com 0 

seu contributo e trabalho, melhorar a nossa terra. Nesse pressuposto, apos a reuniiio de 

Camara do preterito dia 23 de novembro de 2021, em que foram objeto de votayao duas 

propostas de assinatura de protocolos com 0 instituto de Estradas de Portugal, I.P. e 0 

Municipio de Vizela, tendo como finalidade a coloca<;iio de passeios num dos lados da Rua 

Reta de Sa, em Santa Eulalia, e a oficializa<;iio da coloca<;iio de semilforos na mencionada 

Rua, local do conhecimento publico como um dos pontos negros, no nosso Municipio, no 

que diz respeito a sinistralidade, motivada muitas vezes pelo excesso de velocidade ali 

praticado. Ora desde sempre, foi assumido par parte da Coliga<;iio," Vizela e Para Todos" 

PSD/CDS-PP a necessidade de munir aquela rua dos passeios de ambos os lados da via, 

bem como da coloca<;iio de semMoros que pudesse contribuir para a diminui<;iio da 

velocidade dos veiculos que ali circulam, atraves da coloca<;iio de sensores de controlo 

dessa mesma velocidade, dando-se no nosso entendimento um contributo valido para 0 

aumento da seguranya para os pe6es que ali passam todos os dias. Nestes termos e no 

ambito do regimento da Camara Municipal em vigor, a Coliga<;ao 'Vizela e Para Todos" 

PSD/CDS-PP apresenta as seguintes recomenda<;6es: A) Recomenda-se que sejam feitas 

todas as diligencias junto do Instituto de Estradas de Portugal, IP, no sentido de se 

praceder a coloca<;iio de passeios nos dois lados da via, Rua Reta de Sa, em Santa Eulalia, 

Concelho de Vizela, no mais breve prazo de tempo. B) Recomenda-se que sejam feitas 

todas as diligencias e esfor<;os para que seja autorizado a coloca<;iio de sen sores de 
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monotoriza<;ao da velocidade, nos semaforos colocados na Rua Reta de Sa, de modo a que 

se pudesse contribuir para a diminui,ao da velocidade de circula<;ao dos automobilistas que 

ali circulam, e consequentemente pudessemos aumentar a seguran9a dentro da localidade 

em questao, A Coliga,ao "Vizela e para Todos" PSD/CDS-PP, 1.3, PERIODO DE 

INTERVENGAo DOS VEREADORES: PONTO 1 - 0 Sr, Vereador Jorge Pedrosa come<;ou 

por dizer, que Vizela, se encontra neste momento em risco moderado, ao contrario dos 

concelhos vizinhos, aproveitando para questionar qual 0 ponto de situa<;ao do COVID e se 

existe algum Plano de contingencia para acautelar 0 piorar da situa<;ao no Concelho, 

PONTO 1 - 0 Sr, Presidente respondeu dizendo, que a Camara Municipal esteve sempre na 

linha da frente no que concerne ao COVID e vai continuar a estar tomando, a cada 

momento as medidas necessarias e salientando que desde 0 inicio, a Autarquia tomou um 

conjunto de medidas para assegurar 0 combate ao surto, 0 estimulo a recupera<;ao 

economica e a prote<;ao social. 0 Edil referiu ainda, que neste momenta estamos numa fase 

de monitoriza<;ao e que Vizela tem 54 casos positiv~s de COVID, Salientou ainda, que a 

Camara Municipal elaborou um Plano de Contingencia do Vizela Cidade Natal, com 0 

objetivo de garantir a realiza,ao do evento dentro das regras de seguran,a, com a 

realiza<;ao de testes COVID gratuitos, assim como a disponibiliza<;ao gratuita de mascaras 

COVID e doses individuais de alcool gel acrescentando ainda a limita<;ao da lota<;ao da 

tenda de espetaculos, que tem capacidade para 300 crian<;as, mas cuja lota<;ao esta 

limitada a 100 crian<;as, e onde os adultos sao obrigados a mostrar 0 certificado digital. 

Victor Hugo Salgado salientou que, caso os numeros aumentem, a Camara podera ir 

encerrando espa<;os do even to que possam ser menos seguros, ou mesmo, caso se 

justifique, 0 cancelamento do evento, 0 Sr. Presidente disse que tem havido uma adesao 

significativa aos testes COVID e que isto e uma mais valia para a Autarquia, pois prova que 

as medidas tem 0 seu retorno. 0 Edil disse ainda estar a aguardar a decisao do Conselho de 

Ministros de hoje para ver qual 0 impacto que tera na a<;ao da Autarquia ao longo das 

proximas semanas, real<;ando que 0 mais implorante e salvaguardar a saude publica, mas 

sempre tendo em conta a importancia do apoio a economia local, nomeadamente 0 

comercio e restaura<;ao do Concelho. Victor Hugo Salgado salientou que a Camara esta 

atenta a situa<;ao e nao vai mudar a sua linha de a<;ao que nos tornou num Concelho 

exemplar no que toca ao combate ao COVID. 2, PERIODO DA ORDEM DO DIA: PONTO 

N,'2,1 DA ORDEM DE TRABALHOS: PROPOSTA DE VOTO DE LOUVOR AOS ATLETAS 

DE KEMPO, ANGELO FERNANDES, MARIA CARVALHO, RUBEN FERREIRA, NUNO 

PINTO, MARIA CORREIA E IVO CARDOSO: Considerando que: - Entre os passados dias 
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25 e 30 de novembro de 2021, em Budapeste, Hungria, realizou-se a Taya do Mundo de 

Kempo; - Entre os partieipantes, eneontravam-se os atletas vizelenses, em representayao 

da seleyao naeional de Kempo, Angelo Fernandes, que arreeadou os titulos de Campeao do 

Mundo de Kempo em Point Sparring, Campeao do Mundo de Kempo em C Viadal e 

Campeao do Mundo de Kempo em B Viadal, Maria Carvalho, que arreeadou os titulos de 

Cam pea do Mundo de Kempo em Point Sparring, Campea do Mundo de Kempo em C Viadal 

e Cam pea do Mundo de Kempo em B Viadal, Ruben Ferreira, que arreeadou os titulos de 

Campeao do Mundo de Kempo em Point Sparring, 3.' Lugar da Taya do Mundo de Kempo 

em C Viadal e Campeao do Mundo de Kempo em B Viadal, Nuno Pinto, que arreeadou os 

titulos de Campeao do Mundo de Kempo em Point Sparring, Campeao do Mundo de Kempo 

em B Viadal e Campeao do Mundo de Kempo em C Viadal, Maria Correia, que arreeadou os 

titulos de VieeCampea do Mundo de Kempo em Point Sparring, 3.' Lugar da Taya Naeional 

de Kempo em B Viadal e Campea do Mundo de Kempo em C Viadal e Ivo Cardoso, que 

arreeadou os titulos de Campeao do Mundo de Kempo em Point Sparring, Campeao do 

Mundo de Kempo em B Viadal e Campeao do Mundo de Kempo em C Viadal; - Os titulos de 

eampe6es e viee-eampe6es do mundo e a eonquista de 3.os lugares em tayas do mundo 

sao muito importantes para os atletas e para as loealidades 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 aos atletas Angelo Fernandes, 

Maria Carvalho, Ruben Ferreira, Nuno Pinto, Maria Correia e Ivo Cardoso, pel as excelentes 

participa<;6es nas provas realizadas e pelos titulos alean<;ados, que em muito honram e 

dignifieam a Cidade e 0 Concelho de Vizela. Deliberado aprovar par unanimidade. PONTO 

N.'2.2 DA ORDEM DE TRABALHOS: PRO POSTA DE TARIFARIO DE RESiDUOS 

URBANOS PARA 0 ANO 2022: Considerando que: - Nos termos do artigo 5.' dos Estatutos 

da Entidade Reguladora dos Servi<;os de Aguas e Residuos I.P. (ERSAR), aprovados pela Lei 

n.' 10/2014, de 06 de mar<;o, sao atribui<;6es daquela entidade, designadamente, 

regulamentar, avaliar e auditar a fixa<;ao das tarifas pratieadas pel as entidades gestoras 

dos servi<;os de agua e residuos de titularidade municipal; - No mesmo sentido, 0 artigo 

21.' da Lei n.' 73/2013, de 03 de setembro, estabeleee que as tarifas municipais dos 

servi<;os de abasteeimento, saneamento e residuos estao sujeitas ao pareeer daquela 

entidade reguladora no que respeita a sua eonformidade com as disposi<;6es legais e 

regulamentares em vigor; - 0 Regulamento de Proeedimentos Regulatorios (Regulamento 

n.' 446/2018) define os prazos e as a<;6es que as entidades gestoras e as entidades 

titulares deverao realizar para proeederem a revisao anual dos tarifarios; - No eumprimento 
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do anteriormente descrito, 0 Municipio de Vizela submeteu a parecer daquela entidade a 

proposta de tarilario para 0 ana 2022; - A pro posta apresentada a parecer da ERSAR preve 

manuten,ao das tarilas do servi,o de gestao de residuos urbanos que loram aplicadas no 

ana 2021; - A ERSAR em parecer enviado ao municipio relere que " ... estrutura do tarilario 

do servi,o de gestao de residuos nao se en contra em conlormidade com as recomenda,6es 

tarilarias desta Entidade Reguladora, nomeadamente no seguinte aspeto: a tarila de 

disponibilidade, em bora expressa em euros por dia, na latura e aplicada ao mes, sem 

ajustamento ao periodo de consumo laturado, sendo que 0 valor laturado resulta da 

multiplica,ao da tarila diaria por 30 dias, 0 que traduz na latura,ao anula de apenas 360 

dias.". Em sede processo de lorma,ao de tarilarlo para 2022, este municipio esclareceu 

que," Relativamente a tarila de disponibilidade a mesma resulta da multiplica,ao do valor 

diario por 30 dias, contudo, entidade responsavel pel a latura,ao, nao conseguiu, ainda, 

ultrapassar questoes inlormaticas de impressao da latura. No entanto, e ate que esse se 

ultra passe, em nota na latura consta 0 esciarecimento, conlorme latura previamente 

remetida e que novamente se remete com esse aspeto a sublinhado."; - Face ao conteudo 

do parecer daquela Entidade Reguladora, loi solicitado novo parecer a Vimagua - Empresa 

de Agua e Saneamento de Vizela e Guimaraes ElM, SA, que inlormou que a 01 de janeiro de 

2022, a situa,ao sera ultrapassada. Atento 0 exposto, nos temos da Lei n.' 75/2013, de 12 

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

manuten,ao dos valores das tarilas de residuos urbanos para 0 ana 2022, de acordo com a 

tabela seguinte; - Fixa,ao, por razoes de equidade, do valor da TGR em 1,7457€ para 

utilizadores domesticos [0,3336€ *5,2330m3 (media de consumo de agua de utilizadores 

domesticos)] e de 5,3527€ para os utilizadores nao-domesticos [(0,3336€*16,0453m3 

(media de consumo de agua de utilizadores nao-domesticos)], atendendo que a cobran,a 

da TGR esta indexada ao consumo de agua (m3 ) e que existem clientes do servi,o de 

gestao de residuos urbanos que nao se encontram ligados a rede publica de abastecimento 

de agua; - Aplica,ao do tarilario social de residuos, aos utilizadores domesticos, que sao 

beneliciarios do Tarilario Social da Agua; - Isen,ao de tarilas de disponibilidade para 

clientes domesticos sem abastecimento de agua e lixa,ao da tarila variavel igual a de um 

utilizador domestico sem abastecimento de agua (0,6039€), enquanto tarilario social, por 

razoes de igualdade e equidade; - Aplica,ao das tarilas de disponibilidade e variavel para 

clientes nao-domesticos, sem abastecimento de agua, iguais a de um utilizador domestico, 

sendo a tarila de disponibilidade de (0,1057€/d) e a variavel de (0,6039€), enquanto 

tarilario social, por razoes de igualdade e equidade; - Aplica,ao pelo Municipio, ou entidade 
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em quem tenha sido delegada essa competencia, das tarifas equivalentes relativas a um 

utilizador (domestico ou nao-domestico) sem abastecimento de agua e respetiva TGR aos 

utilizadores do servic;o de gestao de residuos urbanos que nao dispoem de qualquer 

contrato com a Vimagua - Empresa de Agua e Saneamento de Vizela e Guimaraes ElM, SA, 

e que, consequentemente, nao se encontram a pagar as devidas tarifas de gestao de 

residuos urbanos; - Entrada em vigor a 01 de janeiro de 2022 do tarifario de residuos 

urbanos, assim como de continuac;ao da cobranc;a do mesmo por parte da VIMAGUA -

Empresa de Agua e Saneamento de Vizela e Guimaraes ElM, SA, no ambito da cobranc;a 

das tarifas respeitantes a distribuic;ao de agua e drenagem de aguas residuais, procedendo 

depois a sua transferencia para esta Camara. Deliberado aprovar por unanimidade. 

PONTO N.o2.3 DA ORDEM DE TRABALHOS: PROPOSTA DE TARIFARIO PARA 0 ANO 

DE 2022 VIMAGUA, EMPRESA DE AGUA E SANEAMENTO DE GUIMARAES E VIZELA, 

E.I.M. S.A.: Considerando que: - Por deliberac;oes do Conselho de Administrac;ao e da 

Assembleia Geral da Vimagua - Empresa de Agua e Saneamento de Guimaraes e Vizela, E. 

I. M., S. A., datadas de 18 e 22 de novembro de 2021, respetivamente, foi aprovada a 

pro posta de tarifario dos servic;os prestados pel a Vimagua para 0 ano 2022; - Conforme 

proposto no Contrato de Gestao Delegada, com a excec;ao das tarifas de utilizac;ao do 

servic;o de saneamento, todas as tarifas praticadas pela Vimagua serao mantidas pelo 

oitavo ano consecutivo; - As tarifas relativas a prestac;ao do servic;o e saneamento terao um 

aumento de 3,79%, resultante do crescimento das tarifas praticadas pela empresa "Aguas 

do Norte, S.A.", em 2020 e 2021, representando um aumento de 0,44€ para um utilizador 

domestico com um consumo de 10m3 de agua; - 0 Municipio de Vizela e detentor de 

participac;ao de 10% do capital social daquela empresa intermunicipal; - Nos termos da Lei 

n.' 50/2012, de 31 de agosto, que aprovou 0 regime juridico da atividade empresarial local e 

das participac;6es locais, conjugada com os Estatutos e Contrato de Gestao daquela 

empresa, a aprovac;ao da pro posta supra mencionada estil sujeita a deliberac;ao dos 6rgaos 

executivos dos municipios detentores de participac;6es sociais. Atento 0 exposto, nos 

termos da Lei n.' 75/2013, de 12 de setembro, conjugada com a Lei n.' 50/2012, de 31 de 

agosto, e com os Estatutos e Contrato de Gestao da Vimagua - Empresa de Agua e 

Saneamento de Guimaraes e Vizela, E. I. M., S. A., submete-se a reuniao de Camara, no 

sentido de aprovar, a proposta de tarifario para 2022 da VIMAGUA. Neste ponto, 0 vereador 

Jorge Pedrosa referiu que este aumento de 3,79%, vem refletir 0 aumento de 2020 e 2021 

das Aguas do Norte e que a Vimagua faz agora repercutir no consumidor final, embora 

estejamos a falar de centimos. Disse que e um aumento superior a inflac;ao e que deveria 

CAI\MRA k,HJNICIPAL DE VILELA I P"It,"1 dCI 1\~lllIil:ipi(), 52214815 OEllfiz,_'I;; ITEL./F!\X ?!:i3 439 530/491 E-nliJi:: g;crHi-":cIlH'ib'liJ.pll W'i!'.\'.Ul) l'i,:"I'l.pt lAS I 261.11 P;'lg. 5( 16 



izela 
CAMARA MUNICIPAL 

Mandato 2021/2025 

Livro 1 

Folhas 52 - v 

ATA N.'6 

Reuniao ordinaria da Camara Municipal de Vizela de 21 de dezembro de 2021 

existir alguma mitiga<;ao ao fazer repercutir esse aumento no consumidor final, 0 que seria 

um sinal que se dava a popula<;ao neste momento de crise generalizada do COVID. 0 Sr. 

Presidente disse que este aumento e de 0,44€ por consumidor pelo que nao e uma subida 

significativa, embora seja acima da infla<;ao. Disse ainda que, se analisarmos, a infla<;ao 

aumenta todos os anos, no entanto ao longo dos ultimos dez anos, a Vimagua fez apenas 

tres subidas do tarifario, que ainda assim fica ram abaixo da infla<;ao, real<;ando ainda que, 

caso nao fosse imposto pel as Aguas do Norte e pela ERSAR, nao have ria este aumento do 

tarifario. 0 Edil destacou que, ainda com esta subida, Vizela tem das aguas mais baratas do 

Pais, assim como uma cobertura de agua e saneamento de quase 100%, lembrando ainda a 

existencia de tarifario espec',al para os carenciados, que ao longo do ultimo ano foi 

aprovado pelo executivo. Deliberado aprovar com seis votos a favor do PS e uma 

absten<;ao da 'Coliga<;ao Vizela e para todos'. PONTO N.o2.4 DA ORDEM DE 

TRABALHOS: PROPOSTA DE RATIFICA<;Ao DA ASSINATURA DO PROTOCOLO DE 

GEMINAC;Ao ENTRE 0 MUNICIPIO DE VIZELA E 0 MUNICIPIO DE VILLAMARIA 

(COLOMBIA): Considerando que: - Nos termos da alinea e) do n.' 2 do artigo 23.' da Lei 

n.' 75/20l3, de 12 de setembro, os Municipios disp6em de atribui<;6es no dominio do 

patrimonio, cultura e ciencia; - De acordo com a aliena t) do n.' 1 do artigo 25.' do referido 

diploma legal, compete a Assembleia Municipal, sob proposta da Camara, autorizar a 

gemina<;iio do municipio com outros municipios ou entidades equiparadas de outros paises; 

- As rela<;6es de gemina<;iio constituem um elemento fundamental para um melhor 

conhecimento e colabora<;ao entre as popula<;6es, contribuindo para refor<;ar, favorecer e 

promover a amizade e a paz, fomentando a cidadania; - 0 estabelecimento e a cria<;iio de 

rela<;6es de coopera<;ao e intercambio entre municipios representam um estimulo para 

todos os setores que formam 0 teeido civil, social e economico; - 0 Municipio de Vizela e 0 

Municipio de Villa maria (Colombia) pretendem estabelecer a formaliza<;ao de uma 

gemina<;ao que vise estreitar la<;os de colabora<;ao entre os dois municipios, traduzindo-se 

num beneficio e melhoria da qualidade de vida dos seus habitantes; - Ambos os municipios, 

consideram que se torna necessario envolver a popula<;ao dos dois municipios, de modo a 

que a presente gemina<;ao se torne num elemento permanente e dinamizador da vida dos 

seus habitantes. Atento 0 exposto, nos termos da alinea t) do n.' 1 do artigo 25.' da Lei n.' 

75/20l3, de 12 de setembro, submete-se a reuniao de Camara, no sentido de aprovar e 

remeter a aprova<;iio da Assembleia Municipal e submeter a posterior aprova<;iio da 

Assembleia Municipal, a pro posta de ratifica<;iio da assinatura do protocolo de gemina<;ao 

entre 0 Municipio de Vizela eo Municipio de Villamaria (Colombia) efetuada no dia 08 de 
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dezembro de 2021. Neste ponto, 0 vereador Jorge Pedrosa parabenizoll a ac;ao da 

Autarquia, desejando que os pressupostos da geminac;ao sejam alcanc;ados. 0 Sr. 

Presidente agradeceu as palavras e 0 contributo do vereador Jorge Pedrosa nesta materia 

no anterior mandato. Deliberado aprovar por unanimidade. PONTO N.'2.5 DA ORDEM 

DE TRABALHOS: PROPOSTA DE NAo ADJUDICAc;:Ao E REVOGAc;:Ao DA DECISAo DE 

CONTRATAR A PRESTAc;:Ao DE SERVIC;:0S DE FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELETRICA PARA 0 ANO 2022: Concurso Publico n.' 10/COPV /2021 Objeto: Servic;o de 

lornecimento de energia eletrica para 0 ana 2022. C6digo do Objeto: CPV - 65310000 

(Distribuic;ao de eletricidade) Considerando que: - Por despacho datado de 26 de outubro 

de 2021, do Senhor Presidente da Camara, no uso da competencia conlerida pelo n.' 3 do 

artigo 35.' da Lei n.' 75/2013, de 12 de setembro, ratilicado por deliberac;ao da Camara 

Municipal de Vizela, em reuniao ordinaria de 09 de novembro de 2021, loi autorizada a 

abertura de procedimento por concurso publico, com publicac;ao de anuncio no Jornal 

Olicial da Uniao Europeia, previsto na aliena c) do n.' 1 do artigo 16.' e na alinea a) do n.' 1 

do artigo 20.' do C6digo dos Contratos Publicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.' 18/2008, de 

29 de janeiro, para a aquisic;ao de "Servic;o de lornecimento de energia eletrica para 0 ana 

2022"; - Os servic;os procederam a abertura do procedimento de contratac;ao publica com 

publicac;ao dos anuncios em Di<irio da Republica e no Jornal Olicial da Uniao Europeia, 

licando estabelecido como data limite para entrega de propostas as 00:00 horas do dia 30 

de novembro de 2021; - Concluido 0 prazo estabelecido para apresentac;ao de propostas, 

constatou-se da existencia de, apenas, uma, entregue pelo concorrente Endesa Energia, 

SA; - A pro posta da Endesa Energia SA, loi excluida, com lundamento na alinea d) do n.' 

2 do artigo 70.' e aliena 0) do n.' 2 do artigo 146.' do C6digo dos Contratos Publicos, uma 

vez que a mesma prop6e um prec;o contratual superior ao prec;o base (a proposta 

apresentada prop6e um prec;o contratual de 798.203,10 €, quando 0 prec;o base e de 

701.298,52 €, para 0 lote 1, e um prec;o contratual de 578.996,72 €, quando 0 prec;o base e 

de 530.840,18 €, para 0 lote 2); - Em cumprimento do disposto no artigo 147.' do C6digo 

dos Contratos Publicos, procedeu-se a audiencia previa do concorrente tendo para 0 eleito 

o mesmo sido notilicado do projeto de decisao final e beneliciado do prazo de 5 (cinco) dias 

uteis para se pronunciar; - 0 concorrente Endesa Energia SA nao se pronunciou em sede 

de audiencia previa; - Nos termos da aliena b) do n.' 1 do artigo 79.' e do n.' 1 do artigo 

80.' do C6digo dos Contratos Publicos, "Nao ha lugar a adjudicac;ao, extinguindo-se 0 

procedimento, quando: b) todas (- .. ) as propostas tenham sido excluidas", e que "A decisao 

de nao adjudicac;ao ( ... ) determina a revogac;ao da decisao de contratar". Atento 0 exposto, 
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nos term os do disposto na Lei n.' 75/2013, de 12 de setembro, e do Decreto-Lei n.' 

18/2008, de 29 de janeiro, submete-se a reuniao de Camara, no sentido de aprovar a 

pro posta de: - Exclusiio da proposta contida no relat6rio final, nos termos do n.' 3 e 4 do 

arUgo 148.' do Decreto-Lei n.' 18/2008, de 29 de janeiro, pelos fundamentos constantes do 

mesmo; - Niio adjudicayiio e extinyiio do procedimento, nos termos da alinea b) do n.' 1 do 

artigo 79.' do Decreto-Lei n.' 18/2008, de 29 de janeiro; - Revogac;iio da decisiio de 

contratar, nos termos do n.' 1 do artigo 80.' do Decreto-Lei n.' 18/2008, de 29 de janeiro. 

Deliberado aprovar por unanimidade. PONTO N.'2.6 DA ORDEM DE TRABALHOS: 

PROPOSTA DE RATIFICA9Ao DE DECISAo DE ATRIBUI9Ao DE ESCALAo DE 

SUBsiDIO: Considerando que: - Ao abrigo da alinea hh) do n.' 1 do artigo 33.' da Le', n.' 

75/2013, de 12 de setembro, conjugada com 0 n.' 1 eon.' 2 do artigo 33.' do Decreto-Lei 

n.' 21/2019, de 30 de janeiro, compete a Camara Municipal organizar, gerir e aprovar as 

procedimentos de atribuiyiio de auxilios econ6micos, no ambito da ayiio social escolar; - 0 

Despacho n.' 8452-A/2015, publicado na 2.' serie do Diacio da Republica n.' 148, de 31 de 

julho, regula as condiyoes de aplicac;iio das medidas de ayao social escolar da 

responsabilidade do Ministerio da Educayao e dos Municipios; - 0 Despacho supracitado 

determina, no n.' 2 do artigo 11.', que "tem direito a beneficiar dos apoios previstos neste 

despacho as alunos pertencentes aos agregados familia res integrados nos 10 e 2' escaloes 

de rendimento, determinados para efeito de atribuiyiio do abono de familia ("')"; - 0 

apuramento do escalao de subsidio atribuido pela Camara Municipal de Vizela, para efeitos 

de refeic;iio escolar, e efetuado com base no escalao de abono de familia, e para efeHos de 

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

agregado familiar, com aplicac;iio ao inicio de cada ano letivo; - Deu entrada nos serviyos 

municipais um pedido de analise de um processo de ayiio social escolar; - 0 processo foi 

encaminhado para a Serviyo de Ayiio Social, para avaliayao da situayiio socioecon6mica do 

agregado familiar, procedimento suportado pelo Despacho acima referido, que estabelece 

que, em caso de duvida sabre as rendimentos efetivamente auferidos pelos agregados 

familiares, se devem desenvolver diligencias adequadas ao apuramento da situayiio 

socioecon6mica do agregado familiar do aluno; - Por sua vez, 0 artigo 23.' do Regulamento 

de AC;iio Social Escolar estabelece que "sempre que, atraves de uma cuidada analise 

socioeducativa do agregado familiar, se conclua pela especial onerosidade dos encargos 

respeitantes ao pagamento dos serviyos objeto do presente Regulamento, ( ... ) pode a valor 

correspondente aquele pagamento ser reduzido au suspenso, par deliberayiio da Camara 

Municipal devidamente fundamentada"; - Com base no relat6rio emitido pelo Serviyo de 
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Ar;ao Social e tendo como objetivo agilizar 0 procedimento de forma a nao prejudicar 0 

requerente, por despacho do Sr. Presidente da Camara, datado de 14 de dezembro de 2021, 

foi aprovada a atribuir;ao do escalao A ao aluno Santiago Francisco Carvalho Lopes. Atento 

o 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 proposta de ratificar;ao do 

despacho do Sr. Presidente da Camara, datado de 14 de dezembro de 2021, que aprovou a 

atribuir;ao de escalao A ao aluno Santiago Francisco Carvalho Lopes. Deliberado ratitiear 

por unanimidade. PONTO N."2.7 DA ORDEM DE TRABALHOS: PRO POSTA DE 

ACEITA<;:Ao DE DOAc;:Ao DA COLE<;:Ao DE BONECAS EM EXPOSI<;:Ao NA "CASA DAS 

BONECAS" DA D. DELFINA BARATA: 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 

atribuir;oes no dominio do patrimonio, cultura e ciencia; - Nos termos da alinea j) do n.' 1 

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

doar;oes, legados e heranr;as a beneficio de inventario; - A "Casa da Bonecas", propriedade 

da D. Delfina Barata, sita na Rua Dr. Pereira Caldas, na Uniao das Freguesias de Caldas de 

Vizela (S. Miguel e S. Joao), concelho de Vizela, possui uma exposir;ao impar composta por 

uma coler;ao de cerca de 1.700 bonecas, conforme fotos em anexo, cuja origem nasceu de 

um sonho e da paixao da D. Delfina Barata por bonecas, sendo que todas elas tem a sua 

historia e possuem um valor inestimavel para a sua proprietaria; - A coler;ao de bonecas em 

aprer;o e a unica em todo Concelho e, por isso, constitui uma mais valia em termos culturais 

e turisticos para a Cidade e para 0 concelho de Vizela; - 0 espar;o onde se encontra a 

exposir;ao ira ser objeto de alienar;ao e, por esse facto, foi manifestado pel a proprietaria da 

coler;ao D. Delfina Barata a vontade de doar ao Municipio de Vizela toda a coler;iio de 

bonecas que se encontra em exposir;ao na "Casa das Bonecas", composta por cerca de 

1.700 bonecas e por 3 casinhas de bonecas, de modo que as mesmas permaner;am na 

nossa Cidade e possam, desse modo, ser apreciadas por todos aqueles que visitam Vizela; 

- Para que a doar;ao da coler;ao de bonecas que se encontra em exposir;ao na "Casa das 

Bonecas" se efetive torna-se necessaria a aceitar;iio por parte da Camara Municipal, nos 

termos da alinea j) do n.' 1 do artigo 33.' da Lei n.' 75/2013, de 12 de setembro. Atento 0 

exposto, ao abrigo das disposir;oes constantes na alinea e) do n.' 2 do artigo 23.' e na 

alinea j) do n.' 1 do artigo 33.' da Lei n.' 75/2013, de 12 de setembro, submete-se a reuniiio 

de Camara, no sentido de aprovar, a proposta de aceitar;iio da doar;ao, em benefieio do 

inventario do Municipio de Vizela, da eoler;iio de bonecas em exposir;ao na "Casa das 

Bonecas", composta por eerea de 1.700 boneeas e 3 easinhas de boneeas. Neste ponto, 0 
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vereador Jorge Pedrosa questionou se ja esta prevista a coloca<;ao desta cole<;ao num outro 

local. 0 Sr. Presidente respondeu que estamos a falar de um esp61io de 1700 bonecas e tem 

uma imporli;ncia muito significativa para Vizela, sendo que a D. Delfina achou que deveria 

ser entregue a Camara Municipal. 0 Edil acrescentou que numa primeira fase, estao a ser 

criadas condi<;6es com a pro prieta rio, que ira adquirir a casa, para que a cole<;ao se 

mantenha no local durante seis meses, atraves de um contrato de arrendamento com a 

Camara Municipal. Ap6s este facto, a Autarquia ja esta a criar condi<;6es, num outro local, 

para albergar esta cole<;ao num espa<;o municipal que reuna condi<;6es para manter a 

dignidade da cole<;ao e sem custos adicionais. Deliberado aprovar por unanimidade. 

PONTO N.o2.8 DA ORDEM DE TRABALHOS: PROPOSTA DE AUTORJZAyAO PARA 

CELEBRAyAO DE ACORDO DE COLABORAyAo E COORDENA~Ao DE 

COMPETENCIAS RESPEITANTES AO REGIME JURiDICO DE SERVlyO PUBLICO DE 

TRANSPORTE DE PASSAGEIROS ENTRE 0 MUNiCiPIO DE GUIMARAES, A 

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO AVE E 0 MUNiCiPIO DE VIZELA: Considerando 

que: - A Lei n.' 52/2015, de 9 de junho, aprovou 0 Regime Juridico do Servi<;o Publico de 

Transporte de Passageiros (RJSPTP), estabelecendo 0 regime aplicavel ao planeamento, 

organiza<;ao, opera<;ao, atribui<;ao, fiscaliza<;ao, investimento, financiamento, divulga<;ao e 

desenvolvimento do servi<;o publico de transporte de passageiros, por modo rodoviario, 

fluvial, ferroviario e outros sistemas guiados, incluindo 0 regime das obriga<;6es de servi<;o 

publico e respetiva compensa<;ao; - A CIM do Ave e a autoridade de transportes 

competente quanto aos servi<;os publicos de transporte de passageiros intermunicipais que 

se desenvolvam integral ou maioritariamente na respetiva area geogrMica; - 0 Municipio de 

Guimaraes e a autoridade de transportes competente quanto ao servi<;o publico de 

transporte de passageiros municipais que se desenvolve integral ou maioritariamente na 

respetiva area geografica; - 0 Municipio de Vizela e a entidade titular de bens dominiais 

municipais sitos na sua area geogrMica, designadamente as paragens de transporte 

publico, necessarios a presta<;ao do servi<;o publico de transporte de passageiros 

municipais do Municipio de Guimaraes; - Os outorgantes consideram que atraves da 

celebra<;ao de um Acordo de Colabora<;ao e Coordena<;ao de Competencias na area do 

servi<;o publico de transporte de passageiros se promovera uma maior eficiencia e gestao 

sustentavel do servi<;o publico de transporte de passageiros, bem como, a universalidade do 

acesso e a qualidade dos servi<;os, a coesao economica, social e territorial e 0 

desenvolvimento equilibrado do setor dos transportes; - 0 presente Acordo de Colabora<;ao 

e Coordena<;ao de Competencias nao constitui uma delega<;ao de competencias na ace<;ao 
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dada pelos artigos 116.' e 117.' da Lei n.' 75/2013, de 12 de setembro, dado nao ocorrer 

qualquer passagem vertical de competencias de orgaos do Estado em autarquias locais ou 

entidades intermunicipais, nem de orgaos de autarquias locais em entidades 

intermunicipais ou juntas de freguesias; - 0 presente Acordo constitui um instrumento 

contratual que estabelece os termos da articula~ao do modo de exercicio de competencias 

proprias sobre os servi~os de transporte publico de passageiros, bem como, da colabora~ao 

sobre a utiliza~ao de bens e infraestruturas localizadas em diferentes municipios; Atento 0 

exposto, nos term os das alineas a) e c) do n.' 2 do artigo 23.' da Lei n.' 75/2013, de 12 de 

setembro, e da alinea eel do n.' 1 do artigo 33.' da Lei n.' 75/2013, de 12 de setembro, 

submete·se a reuniao de Camara, no sentido de aprovar, a proposta de assinatura do 

Acordo de Colabora~ao e Coordena~ao de Competencias respeitantes ao Regime Juridico 

de Servi~o Publico de Transporte de Passageiros entre 0 Municipio de Guimaraes, a 

Comunidade Intermunicipal do Ave e 0 Municipio de Vizela. Neste ponto, 0 vereador Jorge 

Pedrosa questionou se a rede que abrange esta pro posta so passa em Tagilde e S. Paio. 0 

Sr. Presidente respondeu que e da responsabilidade da entidade de transporte, que passa a 

ter a capacidade de gestao da rede de infraestruturas do Concelho. Deliberado aprovar por 

unanimidade. PONTO N.'2.9 DA ORDEM DE TRABALHOS: PROPOSTA DE 

FINANCIAMENTO DOS SERVI90S ESSENCIAIS DE TRANSPORTE PUBLICO DA 

COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO AVE (CIM DO AVE) ATE FINAL DO ANO DE 2021: 

Considerando que: - A Lei n.' 52/2015, de 9 de junho, aprovou 0 Regime Juridico do Servi~o 

Publico de Transporte de Passageiros (RJSPTP), estabelecendo 0 regime aplicavel ao 

planeamento, organiza~ao, opera~ao, atribui~ao, fiscaliza~ao, investimento, financiamento, 

divulga~ao e desenvolvimento do servi~o publico de transporte de passageiros, por modo 

rodoviiirio, fluvial, ferroviario e outros sistemas guiados, incluindo 0 regime das obriga~6es 

de servi~o publico e respetiva compensa~ao; - Os Municipios sao as autoridades de 

transportes competentes quanta aos servi~os publicos de trans porte de passageiros 

municipais; - A CIM do Ave e a autoridade de transportes competente quanta aos servi~os 

publicos de transporte de passageiros intermunicipais que se desenvolvam integral ou 

maioritariamente na respetiva area geogriifica; - Atraves de contrato interadministrativo 

outorgado em 30 de julho do ano de 2019, 0 Municipio de Vizela delegou na CIM do Ave as 

competencias relacionadas com sistema de mobilidade e servi~o publico de transporte de 

passageiros, ao abrigo do disposto no n.' 2 do artigos 6.' e artigo 10.' do RJSPTP enos 

artigos 116.' a 123.' e 128.' aBO.' da Lei n.' 75/2013, de 12 de setembro; - Desde 0 mes 

de abril de 2020 que a Autoridade de Transportes CIM do Ave tem vindo a implementar um 
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conjunto de servic;os minimos de transporte publico, garantindo eventuais deslocac;aes, 

quer foss em por motivos relacionados com 0 desempenho de atividades profissionais, quer 

pela obtenc;ao de cuidados de saude, de abastecimento de bens e servic;os e por outras 

razaes essenciais a mobilidade da populac;ao; - No decorrer do ano de 2021 tem-se 

mantido a necessidade de impor um conjunto de servic;os essenciais. Assim, 0 servic;o de 

trans porte publico rodoviario de passageiros tem vindo a funcionar atraves de atos 

impositivos mensa is, mais ou menos alargados, ajustados a situac;ao pandemica e ao 

respetivo grau de restric;aes, sofrendo ajustes dependentes do numero de dias do mes, do 

seu numero de sabados, domingos e feriados e dos dias que respeitam a tempo de aulas 

(TA) e fora do tempo de aulas (FTA); - Comparando com a operac;ao pre-pandemia, 

continua a verificar-se um atraso na recuperac;ao da procura do transporte publico de 

passageiros, 0 que nao assegura a existencia de condiC;aes para, por si s6, gerar os 

recursos que permitam a prestac;ao de um servh;o publico que cubra todos os servi<;os 

essenciais; - A CIM do Ave, nas reuniaes ordinarias do Conselho Intermunicipal de 13 de 

julho de 2021 e 12 de agosto de 2021, tomou conhecimento, repetidamente, das 

necessidades de financiamento (deficit) ate ao final de 2021 (que se estimou em €1 471 

402,04) e estabeleceu a metodologia para sua distribuic;ao pelos municipios (kms 

produzidos e FEF 2021); - Em reuniao ordinaria do Conselho Intermunicipal de 10 de 

setembro de 2021, a CIM do Ave deliberou a distribuic;ao do deficit dos meses de agosto e 

setembro pelos municipios que a compaem, cabendo ao Municipio de Vizela 0 valor de €22 

107,72; - No mes de outubro, em virtude de algum acrescimo nas receitas e, 

consequentemente, ao estorno de alguns val ores nao previstos, foi possivel financiar 0 ato 

impositivo sem recorrer aos or<;amentos municipais; - A CIM do Ave, em reuniao ordinaria 

do Conselho Intermunicipal de 3 de novembro de 2021, deliberou os valores a considerar 

nos orc;amentos municipais, para os meses de novembro e dezembro, mantendo-se 

inalterada a metodologia de distribuic;ao anteriormente aprovada, cabendo assim ao 

Municipio de Vizela: Novembro €9 021,13 Dezembro €8 834,76 - 0 apuramento global ate 

ao final do ano de 2021 encontra-se refletido no quadro seguinte: ANO 2021 VALOR A 

CONSIDERAR Agosto e Setembro €22 107,72 Outubro sem necessidade de financiamento 

Novembro €9 021,13 Dezembro €8 834,76 TOTAl. €39 963,61 Atento ao exposto, nos termos 

da alinea c) do n.' 2 do artigo 23.' da Lei n.' 75/2013, de 12 de setembro, conjugado com 0 

contrato interadministrativo celebrado com a CIM do AVE, submete-se a reuniao de 

Camara, no senlido de aprovar, a pro posta de Financiamento dos Servic;os Essenciais de 

Transporte Publico da Comunidade Intermunicipal do Ave ate Final do Ano de 2021, no valor 
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de € 39 963,61 (IVA incluido). Deliberado aprovar por unanimidade. PONTO N.02.10 DA 

ORDEM DE TRABALHOS: PROPOSTA DE RATIFICAgAo DE ISENC;Ao DE PAGAMENTO 

DE TAXAS - MOTO CLUBE DE VIZELA: Considerando que: - Atrav,;s do requerimento, 

datado de 29 de novembro de 2021, veio a Associac;ao Moto Clube de Vizela, contribuinte 

n.' 506 327 698, com sede na Rua da Molar, 430, freguesia de Santa Eulalia, concelho de 

Vizela, solicitar a cedencia da ocupac;ao da via publica, junto a sede Moto Clube de Vizela, 

na freguesia de Santa Eulalia, concelho de Vizela, no dia 04 de dezembro de 2021, data em 

que decorreu 0 evento "XIX Aniversario"; - Consultada a freguesia de Santa Eulalia, a 

mesma pronunciou-se favoravelmente, conforme documento em anexo; - A atividade em 

aprec;o considera-se tratar-se de uma atividade de cariz social e sem fins lucrativos, cuja 

isenc;ao de taxas se enquadra na disposic;ao constante da alinea c) do nO 3 do artigo 27" do 

Regulamento e Tabelas de Taxas e Licenc;as Municipais que estatui que "Fundac;oes e 

associac;oes, desportivas, recreativas, religiosas, de bombeiros, ou outras, legalmente 

construidas e sem fins lucrativos, desde que prossigam atividade de interesse municipal". -

Em virtude da finalidade do requerimento e devido a impossibilidade de agendamento a fim 

de que 0 mesmo fosse devidamente analisado em reuniao desta Camara Municipal, foi 

autorizada por despacho datado de 02 de dezembro de 2021. Face ao exposto, nos termos 

da Lei n.o 75/2013, de 12 de setembro, conjugada com 0 disposto na alinea c) do n.o 2 do 

artigo 27.° do Regulamento e Tabela de Taxas Municipais, submete-se a reuniao de 

Camara, no sentido de aprovar, a pro posta de ratificac;ao do despacho, datado de 02 de 

dezembro de 2021, que autorizou a cedencia da ocupac;ao da via publica, junto a sede Moto 

Clube Vizela, na freguesia de Santa Eulalia, concelho de Vizela, no dia 04 de dezembro de 

2021. Deliberado ratifiear por unanimidade. PONTO N.02.11 DA ORDEM DE 

TRABALHOS: PRO POSTA DE ORDENAMENTO E SINALIZAgAo DE TRANSITO -

COLOCAgAo DE SINALlZAC;Ao - RUA JOAQUIM RIBEIRO FERREIRA, UNIAo DE 

FREGUESIAS DE CALDAS DE VIZELA (SAO MIGUEL E sAo JOAo): Considerando que: -

Compete a Camara Municipal 0 ordenamento de transito e a sinalizac;ao das vias publicas 

sob a sua jurisdic;ao, conforme disposic;oes constantes no n.' 1 do artigo 6.' e n.o 1 do artigo 

7.°, ambos do Decreto Lei n.' 44/2005, de 23 de fevereiro. - De modo a criar melhores 

condic;oes de circulac;ao autom6vel e disciplinar 0 estacionamento nas vias publicas, torna

S8 necessario ordenar convenientemente 0 transito na Rua Joaquim Ribeiro Ferreira, na 

Uniao das Freguesias de Caldas de Vizela (Sao Miguel e Sao Joao), mediante a colocaC;ao 

de sinalizac;ao adequada. Atento 0 exposto, nos termos das disposic;oes constantes no 

C6digo da Estrada, aprovado pelo Decreto Lei n.o 114/94, de 03 de maio, e no Regulamento 
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de Sinalizayao e T ransito, 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 no local em apreyo, bem como a colocac;ao do respetivo sinal: -

ColocaC;ao de SinalizaC;ao Vertical: 0 Rua Joaquim Ribeiro Ferreira - Uniilo das Freguesias 

de Caldas de Vizela (Sao Miguel e S. Joao): Colocayilo de um sinal C16 "Paragem e 

Estacionamento Proibido" com painel adicional modelo 19b - "Exceto a Cargas e 

Descargas". Deliberado aprovar par unanimidade. PONTO N."2.12 DA ORDEM DE 

TRABALHOS: PRO POSTA DE ADITAMENTO AO LOTE 4 DO ALVARA DE LOTEAMENTO 

N.' 111/96: Considerando que: - Foi solicitada por Joaquim Machado dos Santos, 

contribuinte liscal n.' 156311054, com morada na Viela da Pedreira n.' 133, Uniao das 

Freguesias de Tagilde e Vizela (S. Paio), concelho de Vizela, a emissilo do aditamento ao 

alvara de loteamento n.' 111/96, aprovado no processo municipal n.' 1091/91/G; - 0 

relerido pedido consiste na divisilo do lote 4 em dois novos lotes destinados a construc;ao 

de edificio de habitac;ao unilamiliar com dois pisos, um deles com um anexa de apoio; - Nos 

termos da relerida alterac;ao, os novos lotes 4 e 5 terao as seguintes carateristicas: 0 Lote 4 

- Edilicio destinado a habitac;ao unilamiliar com dois pisos acima da cota de soleira e anexo 

de apoio. As areas totais do lote, de implantac;ao, construyao e volume de constru,ao, 

incluindo 0 anexo, sao 410,00 m2 , 124,00 m2 , 204,00 m2 e 581,20 m3 respetivamente. 0 

Lote 5 - Edilicio destinado a habitac;ao unilamiliar, com dois pisos acima da cota de soleira. 

As areas totais do lote, de implantac;ao, construc;ao e volume de construyao sao 370,00 m2 , 

80,00 m2 , 160,00 m2 e 480,00 m3 respetivamente. - A taxa municipal pela realizac;iio, 

manutenc;ao e relorc;o das inlraestruturas no valor total de € 771,12 e a taxa de 

compensayao no valor total de € 511,81, loram pagas pel a guia n.' 1301. Atento 0 exposto, 

nos termos da Lei n.' 75/2013, de 12 de setembro, conjugada com 0 disposto no Decreto

Lei n.' 555/99, de 16 de dezembro, submete-se a reuniao de Camara, no sentido de aprovar 

a presente proposta de emissao de aditamento ao alvara de loteamento n.' 111/96, 

aprovado no processo municipal n.' 1091/91/G. Deliberado aprovar com seis votos a 

favor do PS e uma absten<;;ao da 'Coliga<;;ao Vizela e para todos'. PONTO N.02.13 DA 

ORDEM DE TRABALHOS: PROPOSTA DE ISEN<;Ao DE PAGAMENTO DE TAX AS -

PROCESSO N.o 1649/85/G: Considerando que: - Foi requerida por Santa Casa da 

Misericordia de Vizela, contribuinte n.o 500848610, com sede na Avenida dos Bombeiros, 

Uniiio de Freguesias de Caldas de Vizela (S. Miguel e S. Joao), concelho de Vizela, na 

qualidade de InstituiC;ao Particular de Solidariedade Social de Utilidade Publica e de 

interesse municipal, a isenC;ao relativa ao pagamento da taxa de emissiio de alvara de 
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constru<;ao, no valor de € 7.566,53, nos termos dos artigos 11' e 12.' da Tabela de Taxas 

Municipais, relativa ao processo n.' 1649/85/G, que visa a amplia<;ao de equipamento 

social - creche, sito na referida morada; - Nos termos da alinea c) do n' 2 do artigo 27.' do 

Regulamento e Tabela de Taxas Municipais, "a Camara Municipal, por delibera<;ao, pode 

isentar parcial ou total mente do pagamento das taxas previstas na tabela anexa as 

seguintes entidades: Funda<;6es e associa<;6es culturais, desportivas, recreativas, 

religiosas, de Bombeiros, ou outras, legal mente constituidas e sem fins lucrativos, desde 

que prossigam atividade de interesse municipal", pelo que 0 pedido apresentado pela 

institui<;ao Santa Casa da Misericordia de Vizela tem enquadramento nesta disposi<;ao 

regulamentar. Atento 0 exposto, nos termos da Lei n.' 75/2013, de 12 de setembro, 

conjugada com 0 disposto na alinea c) do n.' 2 do artigo 27.' do Regulamento e Tabela de 

Taxas Municipais, submete-se a reuniao de Camara, no sentido de aprovar, a pro posta de 

isen<;ao do pagamento das taxas devidas pela emissao de alvan, de constru<;ao, no valor de 

€ 7.566,53, requerida pel a Santa Casa da Misericordia de Vizela. Deliberado aprovar por 

unanimidade. PONTO N.02.14 DA ORDEM DE TRABALHOS: PROPOSTA DE ISENC;;Ao 

DE PAGAMENTO DE TAXAS - PROCESSO N. LA/179/2019: Considerando que: - Foi 

requerida por Jose Miguel Soares Ribeiro, contribuinte n.o 230019919, com residencia na 

Viela do Calvario, freguesia de Santa Eulalia, concelho de Vizela, na qualidade de bombeiro 

voluntario, a isen<;ao relativa ao pagamento da taxa de aprecia<;ao do pedido de autoriza<;ao 

de utiliza<;ao, no valor de € 34,04, conforme previsto no artigo 22' da Tabela de Taxas 

Municipais, e da taxa de emissao de autoriza<;ao de utiliza<;ao, no valor de € 20,41, 

conforme previsto no artigo 19.' da Tabela de Taxas Municipais, relativa ao processo n.o 

LA/179/2019, que visa a emissao da autoriza<;ao de utiliza<;ao da habita<;ao unifamiliar e 

muro de veda<;ao na referida morada; - Nos termos da alinea c) do nO 1 do artigo 28.' do 

Regulamento e Tabela de Taxas Municipais, "1 - Para alem das isen<;6es previstas no 

artigo anterior, pode a Camara Municipal, por delibera<;ao, reduzir ou isentar do pagamento 

de taxas devidas pel a realiza<;ao de opera<;6es urbanisticas relativas a: c) Obras de 

edifica<;ao, desde que destinadas a constru<;ao de habita<;ao propria e permanente, 

promovidas por elementos do corpo ativo dos Bombeiros Voluntarios de Vizela, em exercicio 

de fun<;6es ha mais de um ano;", pelo que, face ao documento entregue 0 pedido 

apresentado tem enquadramento nesta disposi<;ao regulamentar. Atento 0 exposto, nos 

termos da Lei n.' 75/2013, de 12 de setembro, conjugada com 0 disposto na alinea c) do n.' 

1 do artigo 28.' do Regulamento e Tabela de Taxas Municipais, submete-se a reuniao de 

Camara, no sentido de aprovar, a proposta de isen<;ao do pagamento das taxas devidas pel a 
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aprecia~ao e emissao da autoriza~ao de utiliza~ao, no valor total de € 54,45, requerida por 

Jose Miguel Soares Ribeiro. Deliberado aprovar por unanimidade. 3. INTERVEN<;OES 

ABERTAS AO PUBLICO: No periodo de interven~6es reservadas ao publico, e ap6s 0 

encerramento da ordem do dia, verificou-se nao ter sido pedida a palavra para 0 efeito. 

Antes de encerrar a reuniao, 0 Sr. Presidente deu a palavra a todos os Vereadores para 

apresentarem votos de boas festas, desejando tambem ele votos de um Bom Natal e Bom 

Ano. APROVAgAo EM MINUTA: Foi deliberado aprovar em minuta 0 texto das 

delibera~6es constantes da presente ordem de trabalhos, nos termos do n.'3 do artigo 57.' 

da Lei n.'75/2013, de 12 de setembro, a fim de produzir efeitos imediatos. 

ENCERRAMENTO: As dez horas e cinquenta e um minutos do dia vinte e um de dezembro 

de dois mil e vinle e um, e como nao houvesse mais nada a tratar, foi pelo Excelenlissimo 

Senhor Presidente encerrada a reuniao, da qual, para constar, se lavrou a presente ata que 

vai ser devidamente assinada pelo Excelentissimo Senhor Presidenle e por mim, Ana 

Patricia Faria da Silva, Hcnica Superior do Gabinete de Comunica~ao:----------------------
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