
Deliberações das reuniões de Câmara - Mandato 2017/2021 

 

Reunião de 24 de setembro de 2019 

 

2.1. Proposta de voto de louvor à equipa de futebol do Centro Cultural e Recreativo Raul Brandão 

de Infias - Deliberado aprovar por unanimidade. 

 

2.2. Proposta de voto de louvor ao atleta de ténis de mesa, da Associação – Desportivo Jorge 

Antunes, João Reis - Deliberado aprovar por unanimidade. 

 

2.3. Proposta de décima sétima modificação aos documentos previsionais de 2019 - segunda 

revisão ao orçamento da receita de 2019 - Deliberado aprovar com cinco votos a favor (três do 

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

Remeter à Assembleia Municipal. 

 

2.4. Proposta de décima oitava modificação aos documentos previsionais de 2019 - décima quinta 

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

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

e duas abstenções do PS. 

 

2.5. Proposta de alteração do mapa de pessoal/2019 - Deliberado aprovar com cinco votos a favor 

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

do PS. Remeter à Assembleia Municipal. 

 

2.6. Proposta de delegação de competência da Câmara Municipal no Presidente da Câmara – 

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

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

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

 

2.7. Proposta de fixação de taxa municipal dos direitos de passagem para 2020 - Deliberado 

aprovar por unanimidade e remeter à Assembleia Municipal. 

 

2.8. Proposta de fixação da taxa de imposto municipal sobre imóveis para 2019 - Deliberado 

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

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

 

2.9. Proposta de fixação da participação de IRS - Deliberado aprovar por unanimidade e remeter à 

Assembleia Municipal. 

 

2.10. Proposta de fixação da derrama para o exercício de 2019 - Deliberado aprovar com cinco 

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

votos contra do PS. Remeter à Assembleia Municipal. 

 

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

bandas de Vizela - Deliberado aprovar por unanimidade. 



2.12. Proposta de atribuição de apoio financeiro à freguesia de Vizela (Santo Adrião) - Deliberado 

aprovar por unanimidade e remeter à Assembleia Municipal. 

 

2.13. Proposta de atribuição de apoio financeiro à União das Freguesias de Caldas de Vizela (S. 

Miguel e S. João) - Deliberado aprovar por unanimidade e remeter à Assembleia Municipal. 

 

2.14. Proposta de atribuição de apoio financeiro a atividade pontual - Motor Clube de Guimarães - 

Deliberado aprovar por unanimidade. 

 

2.15. Proposta de criação de zona de estacionamento de duração limitada controlada por 

parcómetros - Rua Dr. Joaquim Pinto - Deliberado aprovar por unanimidade. 

 

2.16. Proposta de ordenamento e sinalização de trânsito – colocação de sinalização e alteração de 

trânsito – União de Freguesias de Caldas de Vizela (São Miguel e São João) - Deliberado aprovar 

por unanimidade. 

 

2.17. Proposta de segunda alteração ao Plano de Pormenor do Poço Quente – Vizela - deliberação 

por caducidade da anterior deliberação de 20/11/2018 - Deliberado aprovar com cinco votos a 

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

abstenções do PS. 

 

Reunião de 10 de setembro de 2019 

 

2.1. Proposta de voto de louvor ao técnico de hóquei em patins, José Caldas – Deliberado aprovar 

por unanimidade. 

 

2.2. Proposta de voto de louvor ao patinador, Alexandre Mendes – Deliberado aprovar por 

unanimidade. 

 

2.3. Proposta de voto de louvor ao atleta de MMA, da Associação – Desportivo Jorge Antunes, 

Leandro Gomes – Deliberado aprovar por unanimidade. 

 

2.4. Proposta de voto de louvor à Comissão de Festas de Santa Eulália – Deliberado aprovar por 

unanimidade. 

 

2.5. Proposta de voto de louvor ao Grupo Folclórico de Santa Eulália (Vizela) – Deliberado aprovar 

por unanimidade. 

 

2.6. Proposta de voto de louvor à comissão organizadora das Comemorações do 5 de Agosto – 

Deliberado aprovar por unanimidade. 

 

2.7. Proposta de voto de louvor à Comissão das Festas de Vizela – Deliberado aprovar por 

unanimidade. 

 



2.8. Proposta de décima sexta modificação aos documentos previsionais de 2019 - décima quarta 

alteração ao orçamento da despesa e décima terceira alteração ao PPI – Deliberado aprovar com 

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

e duas abstenções do PS. 

 

2.9. Proposta de ratificação de decisão de aprovação do montante de despesa para atribuição de 

apoio para livros de fichas e material escolar – Deliberado ratificar por unanimidade. 

 

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

básicas do 1º ciclo para fornecimento de lanches escolares – ano letivo 2019/2020 - – Deliberado 

aprovar por unanimidade. 

 

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

partilha da gestão dos refeitórios escolares dos estabelecimentos de ensino do 1º ciclo do ensino 

básico (1º CEB) - ano letivo 2019/2020 – Deliberado aprovar por unanimidade. 

 

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

partilha da gestão das componentes de animação e apoio à família nos jardins-de-infância para o 

ano letivo 

2019/2020 – Deliberado aprovar por unanimidade. 

 

2.13. Proposta de apresentação de candidatura à celebração de um contrato de empréstimo – 

QUADRO – LINHA BEI PT 2020 AUTARQUIAS – até ao montante de 145.622,28 €, ao abrigo do 

despacho n.º 

6200/2018, de 26 de junho, para financiamento de parte da contrapartida nacional da operação 

designada: “Qualificação das Experiências de Touring Cultural do Minho - Casa da Cultura”, 

aprovada e cofinanciada pelo Feder – pedido de autorização à Assembleia Municipal – Deliberado 

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

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

 

2.14. Proposta de caducidade do direito de ocupação dos espaços de venda – Deliberado aprovar 

por unanimidade. 

 

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

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

 

2.16. Proposta de atribuição de apoio financeiro ao Centro Cultural e Recreativo Raúl Brandão – 

Deliberado aprovar por unanimidade. 

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

procedimento da empreitada “Requalificação da Praça da República e do Jardim Manuel Faria" – 

Concurso Público 9/OBM/2019 – Deliberado ratificar por unanimidade. 

 

2.18. Proposta de ratificação de despacho de emissão de licença especial de ruído Manuel Costa 

& Filhos, Lda. – Deliberado aprovar por unanimidade. 

 



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

horário de funcionamento de estabelecimento comercial – “Café Passatempo” – Deliberado 

ratificar por unanimidade. 

 

2.20. Proposta de ratificação de despacho de emissão de licença especial ruído e alargamento do 

horário de funcionamento de estabelecimento comercial – “Bar V Relógio” – Deliberado ratificar 

por unanimidade. 

 

2.21. Proposta de aditamento ao lote 13 do alvará de loteamento n.º 54/96 – Deliberado aprovar 

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

todos’) e duas abstenções do PS. 

 

2.22. Proposta de aditamento ao lote 3 do alvará de loteamento n.º 1/99 – Deliberado aprovar com 

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

e duas abstenções do PS. 

 

Reunião de 6 de agosto de 2019 

 

2.1. Proposta de voto de louvor ao atleta vizelense Carlos Monteiro – Deliberado aprovar por 

unanimidade. 

 

2.2. Proposta de voto de louvor ao atleta vizelense Carlos Monteiro – Deliberado aprovar por 

unanimidade. 

 

2.3. Proposta de abertura de procedimento concursal para recrutamento de técnicos para as 

atividades de enriquecimento curricular e de atividades complementares – Deliberado aprovar por 

unanimidade. 

 

2.4. Proposta de ratificação da assinatura do protocolo de cooperação entre a Agência Portuguesa 

do Ambiente e o Município de Vizela – Deliberado aprovar por unanimidade. 

 

2.5. Proposta de aceitação de doação de projetos de arquitetura de requalificação da Praça da 

República e Jardim Manuel Faria – Deliberado aprovar com cinco votos a favor (três do 

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

 

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

execução da empreitada de: Requalificação da Praça da República e do Jardim Manuel Faria – 

União de Freguesias de Caldas de Vizela (São Miguel e São João) - PPI: 1/2017 – Deliberado 

aprovar por unanimidade. 

 

2.7. Proposta de adjudicação e autorização para realização de despesa da empreitada 

“Construção de Canil na Freguesia de Infias – PPI: 7/2018 – Deliberado aprovar por unanimidade. 

 



2.8. Proposta para autorização de prorrogação de prazo para execução da empreitada de 

requalificação e modernização das instalações da Escola Secundária de Vizela – PPI-18/2016 – 

Deliberado aprovar por unanimidade. 

 

2.9. Proposta de celebração de protocolo de colaboração com a Sociedade Filarmónica Vizelense 

– Deliberado aprovar por unanimidade. 

 

2.10. Proposta de Plano de Transportes Escolares para o ano letivo 2019/2020 – Deliberado 

aprovar por unanimidade. 

 

2.11. Proposta de atribuição de apoio financeiro – Comissão de Festas de Vizela 2019 – 

Comemorações do “5 de Agosto 1982” – Deliberado aprovar por unanimidade. 

 

2.12. Proposta de contratação de empréstimo bancário no valor de 42.962,26 € através da Agência 

para o Desenvolvimento e Coesão, I.P. para financiamento parcial da contrapartida nacional da 

operação PORTUGAL 2020 NORTE-04-2316-FEDER-000277 – Requalificação da Avenida Eng. Sá 

e Melo e Rotunda dos Rotários – Deliberado aprovar por unanimidade 

 

Reunião de 23 de julho de 2019 

 

2.1. Proposta de voto de louvor à equipa de seniores de ténis de mesa, da Associação – 

Desportivo Jorge Antunes, João Lourenço, Ali Boada, Jorge França e João Gomes - Deliberado 

aprovar por unanimidade.  

 

2.2. Proposta de voto de louvor aos patinadores, Alexandre Mendes e Bárbara Mendes - 

Deliberado aprovar por unanimidade.  

 

2.3. Proposta de voto de louvor aos atletas de minigolfe, da Vizelgolfe – Associação de Minigolfe 

de Vizela, Filomena Mendes e Ricardo Duarte - Deliberado aprovar por unanimidade.  

 

2.4. Proposta de voto de louvor aos atletas de kung do te, da Associação – Desportivo Jorge 

Antunes, Leandro Gomes, César Alves, Sofia Tinoco, Manuel António, João Carvalho, Paulo 

Antunes, Henrique Faria, Pedro Macedo e Lázaro Ferreira - Deliberado aprovar por unanimidade.  

 

2.5. Proposta de voto de louvor ao atleta de atletismo, Carlos Monteiro - Deliberado aprovar por 

unanimidade.  

 

2.6. Proposta de voto de louvor aos atletas de kickboxing, Luísa Silva, Ângelo Fernandes, Tiago 

Castro, Gilberto Freitas, Inês Lima, Nuno Pinto, Maria Carvalho, Maria Correia, Rúben Ferreira e 

Simão Pimenta - Deliberado aprovar por unanimidade.  

 

2.7. Proposta de voto de louvor aos atletas de atletismo, do Futebol Clube de Vizela, Cláudia 

Ribeiro, Lucas Pinto e à Equipa de Atletismo - Deliberado aprovar por unanimidade.  

 



2.8. Proposta de voto de louvor aos atletas de minigolfe Manuel Pinto, João Ferreira E António 

José Silva, da Vizelgolfe - Associação de Minigolfe de Vizela - Deliberado aprovar por 

unanimidade.  

 

2.9. Proposta de voto de louvor às atletas Fernanda Costa e Cristina Fernandes - Deliberado 

aprovar por unanimidade.  

 

2.10. Proposta de voto de louvor à Vizelgolfe - Deliberado aprovar por unanimidade.  

 

2.11. Proposta de voto de louvor ao atleta vizelense Marco Martins - Deliberado aprovar por 

unanimidade.  

 

2.12. Proposta de voto de louvor ao atleta vizelense Carlos Monteiro - Deliberado aprovar por 

unanimidade.  

 

2.13. Proposta de voto de louvor à Associação KTF - Deliberado aprovar por unanimidade.  

 

2.14. Proposta de voto de louvor ao Futebol Clube de Vizela - Deliberado aprovar por 

unanimidade.  

 

2.15. Proposta de décima quinta modificação aos documentos previsionais de 2019 - décima 

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

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

para todos’) e duas abstenções do PS. 2.16. Proposta de comparticipação do Município de Vizela 

nos custos de funcionamento da CIM do Ave para o ano 2019 - Deliberado aprovar por 

unanimidade.  

 

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

procedimento da empreitada “Construção de Canil na Freguesia de Infias” – Concurso Público 

8/OBM/2019 - Deliberado aprovar por unanimidade.  

 

2.18. Proposta de adjudicação e autorização para realização de despesa da empreitada 

“Construção, Reconstrução e Grande Reparação de Estradas, Aparcamentos, Passeios e Valetas 

em Diversas Freguesias – Parque de Estacionamento junto à Rua Joaquim Ribeiro Ferreira na U.F. 

de Caldas de Vizela (São Miguel e São João) – PPI: 2/2013 - Deliberado aprovar por unanimidade.  

 

2.19. Proposta de adenda ao protocolo de condições de contratação e funcionamento das Equipas 

de Intervenção Permanente com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e a Real 

Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Vizela - Deliberado aprovar por 

unanimidade.  

 

2.20. Proposta de adesão ao projeto “Taça de Portugal AMAVE - Novas Energias” - Deliberado 

aprovar por unanimidade.  

 



2.21. Proposta de isenção de pagamento de taxas na zona de estacionamento de duração limitada 

da Rua Dr. Abílio Torres - Deliberado aprovar por unanimidade.  

 

2.22. Proposta de criação de zona de estacionamento de duração limitada controlada por 

parcómetros – parque de estacionamento a criar contíguo à Rua Joaquim Ribeiro Ferreira - 

Deliberado aprovar por unanimidade. 2.23. Proposta de atribuição de apoio para livros de fichas e 

material escolar - Deliberado aprovar por unanimidade.  

 

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

Cheque Bebé - Deliberado aprovar por unanimidade.  

 

2.25. Proposta de atribuição de apoio financeiro - Desportivo Jorge Antunes - Deliberado aprovar 

por unanimidade.  

 

2.26. Proposta de atribuição de apoio financeiro - Associação Soshinkai Karaté de Vizela - 

Deliberado aprovar por unanimidade.  

 

2.27. Proposta de ratificação de despacho de emissão de licença especial ruído e alargamento do 

horário de funcionamento de estabelecimento comercial – 71 BAR - Deliberado ratificar por 

unanimidade. 

 

2.28. Proposta de emissão de aditamento ao alvará de loteamento n.º283/77 - Deliberado aprovar 

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

todos’) e duas abstenções do PS. 

 

Reunião de 9 de julho de 2019 

 

2.1. Proposta de décima quarta modificação aos documentos previsionais de 2019 - décima 

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

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

para todos’) e duas abstenções do PS.  

 

2.2. Proposta de submissão a discussão pública do projeto de Regulamento do Serviço de Gestão 

de Resíduos Urbanos - Deliberado aprovar por unanimidade.  

 

2.3. Proposta de adjudicação e autorização para realização de despesa da empreitada “Execução 

da Casa da Cultura na União de Freguesias e Caldas de Vizela (São Miguel e São João)” – PPI: 

2/2019 - Deliberado aprovar por unanimidade.  

 

2.4. Proposta de adjudicação e autorização para realização de despesa da empreitada referente 

ao lote 2 – requalificação da área adjacente à Igreja e Santa Eulália – freguesia de Santa Eulália – 

PPI 2017/22 e de revogação da decisão de contratar da empreitada referente ao lote 1 – 

requalificação da envolvente à Capela da Sra. da Tocha – freguesia de Vizela (Santo Adrião) - 

Deliberado aprovar por unanimidade.  

 



2.5. Proposta de submissão a discussão pública do projeto de Regulamento Municipal de Apoio à 

Edição Local - Deliberado aprovar por unanimidade.  

 

2.6. Proposta de primeira alteração ao regulamento do Plano Diretor Municipal - Deliberado 

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

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

 

Reunião de 25 de junho de 2019 

 

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

documentos previsionais de 2019 - décima alteração ao orçamento da despesa e a nona alteração 

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

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

 

2.2. Proposta de décima terceira modificação aos documentos previsionais de 2019 - décima 

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

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

todos’) e duas abstenções do PS.  

 

2.3. Proposta de alteração ao Regimento da Câmara Municipal - Deliberado aprovar com cinco 

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

votos contra do PS.  

 

2.4. Proposta de não adjudicação, consequente revogação da decisão de contratar e extinção do 

procedimento relativo ao concurso público n.º 5/OBM/2019 - Deliberado aprovar por 

unanimidade. 

 

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

execução da empreitada construção de canil na freguesia de Infias – PPI: 7/2018 - Deliberado 

aprovar por unanimidade.  

 

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

feira semanal de quinta-feira em Vizela - Deliberado aprovar por unanimidade.  

 

2.7. Proposta de ratificação da assinatura de protocolo de estágio/formação em contexto de 

trabalho - Deliberado ratificar por unanimidade.  

 

2.8. Proposta de ratificação da assinatura de protocolo de cooperação entre o Município de Vizela 

e a Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género - Deliberado ratificar por unanimidade.  

 

2.9. Proposta de cedência de espaço público e isenção de pagamento de taxas - Confraria do S. 

Bento das Peras - Deliberado aprovar por unanimidade.  

 



2.10. Proposta de emissão de aditamento ao lote 42 do alvará de loteamento n.º 1/2004 

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

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

 

Reunião de 11 de junho de 2019 

2.1. Proposta de documentos de prestação de contas consolidada de 2018 - Deliberado aprovar 

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

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

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

2.2. Proposta de décima modificação aos documentos previsionais de 2019 - segunda revisão ao 

orçamento da despesa de 2019 e a segunda revisão ao PPI de 2019 - Deliberado aprovar com 

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

e duas abstenções do PS. Remeter à Assembleia Municipal.  

2.3. Proposta de décima primeira modificação aos documentos previsionais de 2019 - nona 

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

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

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

Coligação ‘Vizela é para todos’).  

2.4. Proposta de transferência de competências intermunicipais – Deliberado aprovar por 

unanimidade e remeter à Assembleia Municipal.  

2.5. Proposta de transferência de competências municipais – Deliberado aprovar por unanimidade 

e remeter à Assembleia Municipal.  

2.6. Proposta de adenda ao contrato de prestação de serviços celebrado com a Ecoambiente - 

Consultores de Engenharia, Gestão e Prestação de Serviços, S.A., para a prestação de serviços de 

recolha de resíduos sólidos urbanos indiferenciados, bem como de “monos e monstros”, 

transporte destes a destino final e serviços complementares - Deliberado aprovar por 

unanimidade.  

2.7. Proposta de atribuição de apoio financeiro – Comissão de Festas de Vizela 2019 – Deliberado 

aprovar por unanimidade.  

2.8. Proposta de protocolo de colaboração entre a Sociedade Portuguesa de Autores e o Município 

de Vizela – Deliberado aprovar por unanimidade.  

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

execução das empreitadas de: Requalificação da Envolvente à Capela da Senhora da Tocha – 

Freguesia de Vizela (Santo Adrião) – PPI:12/2017 e Requalificação da área adjacente à Igreja de 

Sta. Eulália – Freguesia de Sta. Eulália – PPI: 22/2017 – Deliberado aprovar por unanimidade.  



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

execução da empreitada construção, reconstrução e grande reparação de estradas, 

aparcamentos, passeios e valetas em diversas freguesias – parque de estacionamento junto à rua 

Joaquim Ribeiro Ferreira na U.F. de Caldas de Vizela (S. Miguel e S. João) – PPI: 2/2013 – 

Deliberado aprovar por unanimidade.  

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

2019 – Deliberado aprovar por unanimidade.  

2.12. Proposta de celebração de contrato de comodato - Associação – Desportivo Jorge Antunes - 

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

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

2.13. Proposta de atribuição de apoio financeiro - Fraternidade Nuno Álvares 2019 – IV ACAREG – 

Acampamento Regional da Fraternidade Nuno Álvares em Vizela 2019 – Deliberado aprovar por 

unanimidade.  

2.14. Proposta de atribuição de apoio financeiro à freguesia de Santa Eulália - Deliberado aprovar 

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

Coligação ‘Vizela é para todos’), duas abstenções do PS e um voto contra da Vereadora Fátima 

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

2.15. Proposta de atribuição de subsídios ao agrupamento de escolas de caldas de Vizela e ao 

agrupamento de escolas de Infias – Vizela, para visitas de estudo, ano letivo 2018/2019 - – 

Deliberado aprovar por unanimidade.  

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

– Deliberado ratificar por unanimidade.  

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

Festas de Vizela - Deliberado aprovar por unanimidade. 

Reunião de 28 de maio de 2019 

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

previsionais de 2019 - sétima alteração ao orçamento da despesa, a sexta alteração ao PPI e a 

terceira alteração ao PAM - Deliberado aprovar com cinco votos a favor (três do Movimento ‘

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

2.2. Proposta de nona modificação aos documentos previsionais de 2019 - oitava alteração ao 

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

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

do PS. 

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

execução da Casa da Cultura na União de Freguesias de Caldas de Vizela (São Miguel e São 

João) – PPI: 2/2019 - Deliberado aprovar por unanimidade. 



2.4. Proposta de atribuição de apoio financeiro – construção, conservação ou beneficiação de 

edifícios ou instalações – Anfiteatro da Sociedade Filarmónica Vizelense - Deliberado aprovar por 

unanimidade. 

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

musicais - Deliberado aprovar por unanimidade. 

2.6. Proposta de atribuição de apoio financeiro à Santa Casa da Misericórdia de Vizela - 

Deliberado aprovar por unanimidade. 

2.7. Proposta de atribuição de apoio financeiro - Comissão de Festas de Vizela 2019 - Deliberado 

aprovar por unanimidade. 

2.8. Proposta de nomeação de Coordenador Municipal de Proteção Civil - Deliberado aprovar com 

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

e duas abstenções do PS. 

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

Deliberado aprovar por unanimidade. 

2.10. Proposta de cedência de espaço público e isenção de pagamento de taxas Comissão de 

Festas de Vizela - Deliberado aprovar por unanimidade. 

2.11. Proposta de ratificação de despacho de emissão de licença especial ruído e alargamento do 

horário de funcionamento de estabelecimento comercial – Ponto Rock - Deliberado aprovar por 

unanimidade. 

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

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

2.13. Proposta de aditamento ao lote 18 do alvará de loteamento n.º 10/92 - Deliberado aprovar 

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

todos’) e duas abstenções do PS. 

Reunião de 14 de maio de 2019 

 

2.1. Proposta de adjudicação e autorização para realização de despesa das empreitadas 

referentes ao lote 2 – requalificação e arranjo à envolvente da Igreja de Santo Adrião – Freguesia 

de Vizela (Santo Adrião) – PPI 2017/14; lote 3 – requalificação da envolvente da Igreja Velha de 

Infias – Freguesia de Infias – PPI 2017/16, lote 4 – requalificação do Largo da Rua da Molar – 

Freguesia de Santa Eulália - PPI 2017/15, lote 5 – requalificação da Rua do Calvário e Rua João 

Silva Monteiro – U.F. de Tagilde e Vizela (São Paio) – PPI 2017/19 e lote 6 – requalificação e 

reordenamento do Largo da Igreja de Tagilde – U.F. de Tagilde e Vizela (São Paio) – PPI 2017/20 

e a revogação da decisão de contratar das empreitadas referentes ao lote 1 – requalificação da 

envolvente à Capela da Sra. da Tocha – Freguesia de Vizela (Santo Adrião) - PPI 2017/12 e lote 7 



– requalificação da área adjacente à Igreja de Santa Eulália – Freguesia de Santa Eulália – PPI 

2017/22 - Deliberado aprovar por unanimidade. 

 

2.2. Proposta de não adjudicação, consequente revogação da decisão de contratar e extinção do 

procedimento relativo ao concurso público n.º2/OBM/2019 - Deliberado aprovar por unanimidade. 

 

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

da empreitada construção de canil na Freguesia de Infias – PPI: 7/2018 - Deliberado aprovar por 

unanimidade. 

 

2.4. Proposta de aprovação dos projetos de arquitetura e execução para a requalificação do 

Jardim Manuel Faria, integrado no Plano de Ação de Regeneração Urbana para Vizela - 

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

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

 

2.5. Proposta de aprovação dos projetos para a requalificação da Praça da República, integrada 

no Plano de Ação de Regeneração Urbana para Vizela - Deliberado aprovar com cinco votos a 

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

abstenções do PS. 

 

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

Voluntários de Vizela - Deliberado aprovar por unanimidade. 

 

2.7. Proposta de atribuição de apoios financeiros – cultura 2019 - Deliberado aprovar por 

unanimidade. 

 

2.8. Proposta de atribuição de apoio financeiro – construção, conservação ou beneficiação de 

edifícios ou instalações – Casa do Povo de Vizela - Deliberado aprovar por unanimidade. 

 

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

 

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

unanimidade. 

2.11. Proposta de disposições normativas do Concurso de Fotografia de Vizela - Deliberado 

aprovar por unanimidade. 

 

2.12. Proposta de protocolo entre o Município de Vizela e Ordem dos Médicos Veterinários – 

Deliberado aprovar por unanimidade. 

 

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

letivo 2018/2019 - Deliberado aprovar por unanimidade. 

 

Reunião de 30 de abril de 2019 

 



2.1. Proposta de atribuição de apoio financeiro – Real Associação Humanitária de Bombeiros 

Voluntários deVizela - Deliberado aprovar por unanimidade.  

 

2.2. Proposta de atribuição de apoio financeiro – Grupo Folclórico de Santa Eulália - Deliberado 

aprovar por unanimidade. 

 

2.3. Proposta de protocolo de parceria no âmbito da implementação de um sistema de garantia da 

qualidade alinhado com o quadro de referência europeu de garantia da qualidade na educação e 

formação profissional - Deliberado aprovar por unanimidade. 

 

2.4. Proposta de primeira revisão ao Plano Diretor Municipal de Vizela - Deliberado aprovar por 

unanimidade. 

 

2.5. Proposta de ratificação de cedência de espaço público e isenção de pagamento das 

respetivas taxas - Fábrica da Igreja de Infias - Deliberado ratificar por unanimidade. 

 

Reunião de 16 de abril de 2019 

 

2.1. Proposta de Documentos de Prestação de Contas de 2018 - Deliberado aprovar com cinco 

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

votos contra do PS. Remeter à Assembleia Municipal. 

 

2.2. Proposta de sexta modificação aos Documentos Previsionais de 2019 - sexta alteração ao 

orçamento da despesa - Deliberado aprovar com cinco votos a favor (três do Movimento ‘Vizela 

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

 

2.3. Proposta de sétima modificação aos documentos previsionais de 2019 - primeira revisão ao 

orçamento da receita de 2019, a primeira revisão ao orçamento da despesa de 2019, a primeira 

revisão ao PPI de 2019 e a primeira revisão ao PAM de 2019 - Deliberado aprovar com cinco votos 

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

contra do PS. Remeter à Assembleia Municipal. 

 

2.4. Proposta de adesão do Município de Vizela ao regime da tarifa social para a prestação dos 

serviços de água estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 147/2017, de 05 de dezembro - Deliberado 

aprovar por unanimidade e remeter à Assembleia Municipal. 

 

2.5. Proposta de alteração ao Regulamento e Tarifário da Vimágua - Deliberado aprovar com seis 

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

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

‘Vizela é para todos’. 

 

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

 

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

Cheque Bebé - Deliberado aprovar por unanimidade. 



 

2.8. Proposta de transferência de competências municipais - Deliberado aprovar por unanimidade 

e remeter à Assembleia Municipal. 

 

2.9. Proposta de transferência de competências intermunicipais - Deliberado aprovar por 

unanimidade e remeter à Assembleia Municipal. 

 

2.10. Proposta de aprovação do Programa de Apoio à Redução Tarifária nos Transportes Públicos 

(PART) e respetivas medidas - Deliberado aprovar por unanimidade e remeter à Assembleia 

Municipal. 

 

2.11. Proposta de adesão do Município de Vizela à Associação Internacional de Cidade 

Educadoras – AICE - Deliberado aprovar por unanimidade e remeter à Assembleia Municipal. 

 

2.12. Proposta de aditamento ao contrato interadministrativo de delegação de competências 

celebrado com a União das Freguesias de Caldas de Vizela (S. Miguel e S. João), para reforço das 

competências delegadas - Deliberado aprovar por unanimidade e remeter à Assembleia 

Municipal. 

 

2.13. Proposta de substituição de caução – alvará de loteamento n.º 2/2016 - Deliberado aprovar 

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

todos’) e duas abstenções do PS. 

 

Reunião de 2 de abril de 2019 

 

2.1. Proposta de quinta modificação aos documentos previsionais de 2019 - quinta alteração ao 

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

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

para todos’) e duas abstenções do PS. 

 

2.2. Proposta de autorização para celebração de contrato interadministrativo de delegação de 

competências com a Comunidade Intermunicipal (CIM) do Ave, para delegação de competências 

relacionadas com sistema de mobilidade e serviço público de transporte de passageiros – 

Deliberado aprovar por unanimidade e remeter à Assembleia Municipal. 

 

2.3. Proposta de adjudicação e autorização para a realização de despesa com a contratação de 

“Serviços de fornecimento de energia elétrica para o período de 01 de maio de 2019 a 31 de 

dezembro de 2019” - Deliberado aprovar por unanimidade. 

 

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

Cheque Bebé - Deliberado aprovar por unanimidade. 

 

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

Cheque Bebé - Deliberado aprovar por unanimidade. 

 



2.6. Proposta de ação social escolar – ratificação de decisão de atribuição de escalão de subsídio 

- Deliberado ratificar por unanimidade. 

 

2.7. Proposta de atribuição de apoio financeiro – Centro Cultural e Recreativo Raul Brandão – 

Deliberado aprovar por unanimidade. 

 

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

unanimidade. 

 

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

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

 

2.10. Proposta da primeira alteração ao Regulamento do Plano Diretor Municipal de Vizela – 

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

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

 

Reunião de 18 de março de 2019 

 

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

previsionais de 2019 - quarta alteração ao orçamento da despesa de 2019 e a quarta alteração ao 

PPI de 2019 - Deliberado ratificar com cinco votos a favor (três do Movimento ‘Vizela Sempre’ e 

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

 

2.2. Proposta de Regulamento de Atribuição de Bolsas de Estudo a Estudantes do Ensino Superior 

do Município de Vizela – omissões - Deliberado aprovar por unanimidade. 

 

2.3. Proposta de processo de atribuição de bolsas de estudo a alunos do ensino superior – 

Deliberado aprovar por unanimidade. 

 

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

 

2.5. Proposta de Regulamento de apoio a iniciativas empresariais e económicas de interesse 

municipal - “Via Verde Municipal” - Deliberado aprovar por unanimidade e remeter à Assembleia 

Municipal. 

 

2.6. Proposta de Regulamento do Conselho Municipal de Turismo de Vizela - Deliberado aprovar 

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

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

 

2.7. Proposta de adesão do Município à iniciativa “Hora do Planeta” - Deliberado aprovar por 

unanimidade. 

 

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

Conexas do Município de Vizela - ano 2018 - Deliberado aprovar por unanimidade. 

 



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

Vizela – 2019 - Deliberado aprovar por unanimidade. 

 

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

execução das empreitadas de: requalificação da envolvente à Capela da Senhora da Tocha – 

freguesia de Vizela (Santo Adrião) – PPI:12/2017; Requalificação e Arranjo à Envolvente da Igreja 

de Santo Adrião – Freguesia de Vizela (Santo Adrião) – PPI: 14/2017; Requalificação da 

Envolvente da Igreja Velha de Infias – Freguesia de Infias – PPI: 16/2017; Requalificação do Largo 

da Rua da Molar – Freguesia de Sta. Eulália – PPI:15/2017; Requalificação da Rua do Calvário e 

Rua João Silva Monteiro – U. F. de Tagilde e Vizela (S. Paio) – PPI: 19/2017; Requalificação e 

Reordenamento do Largo da Igreja de Tagilde – U. F. de Tagilde e Vizela (S. Paio) – PPI: 20/2017 

e Requalificação da área adjacente à Igreja de Sta. Eulália – Freguesia e Sta. Eulália – PPI: 

22/2017 - Deliberado aprovar por unanimidade. 

 

2.11. Proposta de processo disciplinar n.º 1/2018 - Deliberado aprovar com quatro votos a favor, 

dois votos contra e uma abstenção. 

 

2.12. Proposta de processo disciplinar n.º 2/2018 - Deliberado aprovar com quatro votos a favor e 

três abstenções. 

 

2.13. Proposta de ratificação de emissão de licença especial de ruído e alargamento do horário de 

funcionamento de estabelecimento comercial - Empreendimento Turístico, Lda. - Deliberado 

ratificar por unanimidade. 

 

2.14. Proposta de ratificação de despacho de emissão de licença especial ruído e alargamento do 

horário de funcionamento de estabelecimento comercial - Doors Caffé - Deliberado ratificar por 

unanimidade. 

 

2.15. Proposta de emissão de alvará de obras de urbanização – fase 5 - Deliberado aprovar com 

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

e duas abstenções do PS. 

 

2.16. Proposta de emissão de alvará de loteamento e substituição de caução - Proc. LAL/2/2017 - 

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

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

 

Reunião de 4 de março de 2019 

 

2.1. Proposta de Comemorações do 19 de março de 2019 - proposta de atribuição de medalhas 

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

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

 

2.2. Comemorações do 19 de março de 2019 - proposta de atribuição de galardões do Município 

de Vizela - Deliberado aprovar por unanimidade. 

 



2.3. Proposta de adjudicação e autorização para a concessão do serviço público de colocação e 

exploração de publicidade e sinalética comercial em espaços de domínio público do Município de 

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

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

para todos’) e duas abstenções do PS. 

 

2.4. Proposta de adjudicação e autorização para realização de despesa das empreitadas 

referentes ao lote 2 – Requalificação E Arranjo À Envolvente Do Cruzeiro Da Rua de s. Gonçalo – 

freguesia de Vizela (Santo Adrião) – PPI 2017/13; Lote 6 – Requalificação De Passeios Na Rua 

Dona Maria Adelaide Vilas – Freguesia De Infias – PPI 2017/17 E Lote 7 – Requalificação Da 

Avenida Engenheiro Sá E Melo – U.F. De Caldas De Vizela (São Miguel E São João) – PPI 2018/20, 

E A Revogação Da Decisão De Contratar Das Empreitadas Referentes Ao Lote 1 – Requalificação 

Da Envolvente À Capela Da Sra. Da Tocha – Freguesia De Vizela (Santo Adrião) - PPI 2017/12; 

Lote 3 – Requalificação E Arranjo À Envolvente Da Igreja De Santo Adrião – Freguesia De Vizela 

(Santo Adrião) – PPI 2017/14, Lote 4 – Requalificação Da Envolvente Da Igreja Velha De Infias – 

Freguesia De Infias – PPI 2017/16, Lote 5 – Requalificação Do Largo Da Rua Da Molar – 

Freguesia De Santa Eulália - PPI 2017/15; Lote 8 – Requalificação Da Rua Do Calvário E Rua João 

Silva Monteiro – U.F. De Tagilde E Vizela (São Paio) – PPI 2017/19, Lote 9 – Requalificação E 

Reordenamento Do Largo Da Igreja De Tagilde – U.F. De Tagilde E Vizela (São Paio) – PPI 

2017/20 E Lote 10 – Requalificação Da Área Adjacente À Igreja De Santa Eulália – Freguesia De 

Santa Eulália – PPI 2017/22 - Deliberado aprovar por unanimidade. 

 

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

 

2.6. Proposta de normas regulamentares do Concurso de Bandas de Vizela - Deliberado aprovar 

por unanimidade. 

 

2.7. Proposta de atribuição de subsídio ao Centro de Formação Martins Sarmento - Deliberado 

aprovar por unanimidade. 

 

2.8. Proposta de ordenamento e sinalização de trânsito – colocação de sinalização e alteração de 

trânsito - Deliberado aprovar por unanimidade. 

 

Reunião de 19 de fevereiro de 2019 

 

2.1. Proposta de terceira modificação aos documentos previsionais de 2019 - terceira alteração ao 

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

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

para todos’) e duas abstenções do PS. 

 

2.2. Proposta de comparticipação do Município de Vizela no orçamento da AMAVE para o ano 

2019 - Deliberado aprovar por unanimidade. 

 

2.3. Proposta de apresentação de candidatura à celebração de um contrato de empréstimo – 

quadro – linha BEI PT 2020 AUTARQUIAS – até ao montante de 45.540,00 €, ao abrigo do 



despacho n.º6200/2018, de 26 de junho, para financiamento de parte da contrapartida nacional da 

operação designada: “Requalificação da Avenida Eng. Sá e Melo e Rotunda dos Rotários”, 

aprovada e cofinanciada pelo FEDER – pedido de autorização à Assembleia Municipal - 

Deliberado aprovar por unanimidade e remeter à Assembleia Municipal. 

 

2.4. Proposta de apresentação de candidatura à celebração de um contrato de empréstimo – 

quadro – linha BEI PT 2020 AUTARQUIAS – até ao montante de 225.000,00 €, ao abrigo do 

despacho n.º 6200/2018, de 26 de junho, para financiamento de parte da contrapartida nacional 

da operação designada: “Escola Secundária de Caldas de Vizela”, aprovada e cofinanciada pelo 

FEDER – pedido de autorização à Assembleia Municipal - Deliberado aprovar por unanimidade e 

remeter à Assembleia Municipal. 

 

2.5. Proposta de atribuição de apoio financeiro ao associativismo – Associação Musical e 

Recreativa Família Peixoto - Deliberado aprovar por unanimidade. 

 

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

unanimidade. 

 

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

Cheque Bebé - Deliberado aprovar por unanimidade. 

 

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

quinta-feira - Deliberado aprovar por unanimidade. 

 

2.9. Proposta para alienação de viatura em hasta pública - Deliberado aprovar por unanimidade. 

 

2.10. Proposta de ordenamento e sinalização de trânsito – colocação de sinalização e alteração de 

trânsito - freguesia de Infias, União das Freguesias de Caldas de Vizela (São Miguel e São João) e 

Freguesia de Santa Eulália - Deliberado aprovar com cinco votos a favor (três do Movimento 

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

 

2.11. Proposta de aditamento ao lote 1 e 20 do alvará de loteamento n.º2/2000 - Deliberado 

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

para todos’) e duas abstenções do PS. 

 

2.12. Proposta de aditamento ao lote 3 do alvará de loteamento n.º3/2008 - Deliberado aprovar 

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

todos’) e duas abstenções do PS. 

 

2.13. Proposta de aditamento ao lote 11 do alvará de loteamento n.º6/95 - Deliberado aprovar 

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

todos’) e duas abstenções do PS. 

 

Reunião de 5 de fevereiro de 2019 

 



2.1. Proposta de nomeação da sociedade de revisores oficiais de contas - “Santos Vaz, Trigo de 

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

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

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

Remeter à Assembleia Municipal. 

 

2.2. Proposta de atribuição de apoio financeiro ao associativismo – Grupo Folclórico de Santa 

Eulália - Deliberado aprovar por unanimidade. 

 

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

por unanimidade. 

 

2.4. Proposta Regulamento de Atribuição do Prémio Municipal de Reabilitação Urbana – “Vizela 

Reabilita” - Deliberado aprovar por unanimidade e remeter à Assembleia Municipal. 

 

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

edifícios ou instalações – Fábrica da Igreja Paroquial de S. Paio - Deliberado aprovar por 

unanimidade. 

 

2.6. Proposta de ratificação do despacho de aprovação do anteprojeto para a requalificação da 

Praça da 

Republica, integrado no Plano de Ação de Regeneração Urbana para Vizela - Deliberado ratificar 

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

todos’) e duas abstenções do PS. 

 

2.7. Proposta de ratificação do despacho de aprovação do anteprojeto para a requalificação do 

Jardim Manuel Faria, integrada no Plano de Ação de Regeneração Urbana para Vizela - 

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

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

 

2.8. Proposta de atribuição de apoios financeiros ao associativismo desportivo - Deliberado 

aprovar por unanimidade. 

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

- Deliberado aprovar por unanimidade. 

 

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

Deliberado aprovar por unanimidade. 

 

2.11. Proposta de ratificação de despacho de emissão de licença especial ruído - Manuel Marques 

Ribeiro, Unipessoal, Lda. - Deliberado ratificar por unanimidade. 

 

Reunião de 22 de janeiro de 2019 

 

2.1. Proposta de segunda modificação aos documentos previsionais de 2019 - segunda alteração 

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



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

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

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

 

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

criação do projeto de Regulamento do Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos - Deliberado 

aprovar por unanimidade.  

 

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

contratação de serviços de fornecimento de energia elétrica para o período de 01 de maio de 2019 

a 31 de dezembro de 2019 - Deliberado aprovar por unanimidade. 

 

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

– Deliberado ratificar por unanimidade. 

 

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

execução das empreitadas de: requalificação da envolvente à Capela da Senhora da Tocha – 

Freguesia de Vizela (Santo Adrião) – PPI:12/2017, requalificação e arranjo à envolvente do 

Cruzeiro da Rua de S. Gonçalo – freguesia de Vizela (Santo Adrião) – PPI: 13/2017, requalificação 

e arranjo à envolvente da Igreja de Santo Adrião – Freguesia de Vizela (Santo Adrião) – PPI: 

14/2017, requalificação da envolvente da Igreja Velha de Infias – Freguesia de Infias – PPI: 

16/2017, requalificação do Largo da Rua da Molar – Freguesia de Sta. Eulália – PPI:15/2017, 

requalificação de passeios na Dona Maria Adelaide Vilas – Freguesia de Infias – PPI: 17/2017, 

requalificação da Avenida Engenheiro Sá e Melo – U. F. de Caldas de Vizela (S. Miguel e S. João) – 

PPI: 20/2018, Requalificação da rua do Calvário e Rua João Silva Monteiro – U. F. de Tagilde e 

Vizela (S. Paio) – PPI: 19/2017, Requalificação e Reordenamento do Largo da Igreja de Tagilde – 

U. F. de Tagilde e Vizela (S. Paio) – PPI: 20/2017 e Requalificação da área adjacente à Igreja de 

Sta. Eulália – Freguesia de Sta. Eulália – PPI: 22/2017 - Deliberado aprovar por unanimidade. 

 

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

execução da empreitada Construção de Canil na Freguesia de Infias – PPI: 7/2018 - Deliberado 

aprovar por unanimidade. 

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

Programa Eco-Escolas - Deliberado aprovar por unanimidade. 

 

2.8. Proposta de transferência de competências municipais - Deliberado aprovar por unanimidade 

e remeter à Assembleia Municipal. 

 

2.9. Proposta de transferência de competências intermunicipais - Deliberado aprovar por 

unanimidade e remeter à Assembleia Municipal. 

 

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

Freguesias de Caldas de Vizela (S. Miguel e S. João) - Deliberado aprovar por unanimidade. 

 



2.11. Proposta de ratificação de despacho de emissão de licença especial ruído - Manuel Marques 

Ribeiro Unipessoal, Lda. - Deliberado aprovar por unanimidade. 

 

Reunião de 8 de janeiro de 2019 

 

2.1. Proposta de primeira modificação aos documentos previsionais de 2019 - primeira alteração 

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

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

abstenções do PS. 

 

2.2. Proposta de ratificação da assinatura do protocolo de colaboração com a Administração 

Regional de Saúde do Norte - Deliberado ratificar por unanimidade. 

 

2.3. Proposta de ratificação da assinatura do protocolo de colaboração com a Fundación Feiras e 

Exposicións de Ourense - Deliberado ratificar por unanimidade. 

 

2.4. Proposta de ratificação da assinatura da adenda ao contrato interadministrativo para 

execução da “Empreitada de desobstrução do troço do Rio Vizela, entre a interceção da Ribeira de 

Sá com o Rio Vizela e a Ponte Romana” da Bacia Hidrográfica Rh2 Cávado, Ave e Leça com a 

Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. - Deliberado ratificar por unanimidade. 

 

2.5. Proposta de ratificação do despacho de doação ao Futebol Clube de Vizela de autocarro - 

Deliberado ratificar por unanimidade. 

 

2.6. Proposta de ratificação do despacho de aprovação de refeições escolares - Deliberado 

ratificar por unanimidade. 

 
 

 

 


