
Deliberações das reuniões de Câmara - Mandato 2021/2025 

 

Reunião de 24 de janeiro de 2023 

2.1 Proposta de voto de louvor ao à Associação de Desportos de Combate de Vizela – Deliberado aprovar 

por unanimidade.  

2.2. Proposta de atribuição de apoio financeiro ao Rotary Club de Vizela – Deliberado aprovar por 

unanimidade.  

2.3. Proposta de recrutamento, para ocupação de 4 postos de trabalho para a carreira/categoria de 

assistente operacional – ajudante de cozinha e auxiliar de serviços gerais, com recurso à reserva de 

recrutamento – Deliberado aprovar com seis votos a favor do PS e uma abstenção da ‘Coligação Vizela é 

para todos’.  

2.4. Proposta de alteração da Estratégia Local de Habitação do Município de Vizela – Deliberado aprovar 

com seis votos a favor do PS e uma abstenção da ‘Coligação Vizela é para todos’. Remeter à Assembleia 

Municipal.  

2.5. Proposta de adjudicação e autorização para realização de despesa – trabalhos complementares da 

empreitada de Construção da Capela Mortuária na Freguesia de Santa Eulália – PPI: 4/2021 – Deliberado 

aprovar por unanimidade.  

2.6. Proposta de normas de participação no Concurso de Fotografia – 25 Anos do Concelho de Vizela – 

Deliberado aprovar por unanimidade. 

 

Reunião de 10 de janeiro de 2023 

2.1. Proposta de voto de louvor ao ornitólogo, Marco Mendes – Deliberado aprovar por unanimidade. 

2.2. Proposta de voto de louvor aos atletas de Alex Ryu Jitsu, Rodrigo Filipe Fernandes e Ana Beatriz 

Costa, da Academia de Vizela de Artes Marciais – Deliberado aprovar por unanimidade. 

2.3. Proposta de voto de louvor à equipa de atletismo, juniores masculina do Futebol Clube de Vizela - 

Deliberado aprovar por unanimidade. 

2.4. Proposta de voto de louvor à equipa de patrulhas, juniores masculina da Associação de Mergulho e 

Atividades Sub-Aquáticas de Vizela (AMAS) – Deliberado aprovar por unanimidade. 

2.5. Proposta de definição da missão, visão e objetivos estratégicos do Município de Vizela para os anos 

de 2023/2024/2025 – Deliberado aprovar com seis votos a favor do PS e uma abstenção da ‘Coligação 

Vizela é para todos’. 

2.6. Proposta de aprovação de contrato de gestão delegada, Plano Plurianual de Investimento 2023-2037, 

Tarifário 2023 e Plano Plurianual de Investimentos e Plano de Gestão Previsional 2023 - Deliberado 

aprovar com seis votos a favor do PS e uma abstenção da ‘Coligação Vizela é para todos’. Remeter à 

Assembleia Municipal. 

2.7. Proposta de ratificação de decisão de atribuição de escalão de subsídio - Deliberado ratificar por 

unanimidade. 



2.8. Proposta de atribuição de apoio financeiro - Associação de Atletismo de Braga – Deliberado aprovar 

por unanimidade. 

2.9. Proposta de aquisição de frações destinadas a habitação - 1.º Direito – Programa de Apoio ao Acesso 

á Habitação – Deliberado aprovar com seis votos a favor do PS e uma abstenção da ‘Coligação Vizela é 

para todos’. 

 


